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PRESENTACION

En Galicia o número, de' persoas en
idade de traballar que ten rematado
na súa totalidade estudios medios ou
superiores non acada a media estatal
que está situada no 30%.

Tendo en conta que nos países máis
desenvolvidos a porcentaxe de per-
soas que contan con estudios medios
ou superiores é do 62%, é preocu-
pante a distancia que nos separa.

.Ademais; hoxe o nivel cultural, eco-
nómico e social dos países está en
función directa do coñeceménto, e

" este" depende en gran parte dos
Sistemas Educativos aplicados.
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Moitas gracias a todas a persoas que
participaron deste número da revista.
Agradamos que vos guste.

No lES PERDOURO intentamos
que o número de alumnos que rema-
tan con éxito estudios medios de
Bacharelatoe Formación Profesio-
nal sexan os mesmos cós que princi-
pian. Para isto contamos co esforzo,
ilusión e axuda de toda a Comuni-
dade Escolar.

ArevistaMARUXIAé un medio de
identificación, relación e motivación

> para que o noso Instituto contribúa
eficazmente naaportación de coñe-
cemento.

Unha aperta.
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" -~~ADISCRIMINACION CARA AS MULLERES'"
, ,

.~) scribo isto polo desagradables que me resultan algúns comentarios ....

., Anti9ameníe, as mulleres só servían para ter fillos ecrialos e non tiñan ningunha
posíbílldade de formarse, mentres que os homes se lIes daban as posibilidades nece-
sarias paraos estudios eoutras cousas.

Na actualidade, nos países desenvolvídos, existemáisigualdade.

En cambio, nos países subdesenvolvidos a rnuller comeza a ter. fillos de moi nova ~
non ten posibilidades de traballonin educación.

~ ¿Sabias que a maior parte de analfabetosque hai no mundo son mulleres e que en
china, hai menos. mulleres que homes debido a que xa 6 nacer se deixan morrer
.antes as mutleres cós homes? '

Par outra parte.mamatorla dos fogares, ¿quen se encargá dos traballos domésti-
cos?

.Sandra Rodríguez Reigosa
1/1ESO/C
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A MULLER HA PANTAL
(DA VBDEOCONlSOLAs DO TELEVISOR, DA MÁQUINA De PINsBALL)

E NOS MEDIOS DE (OMUNIC (1
Tanto a lingua como os medios de comunicación, prensa, tv, ou mesmo as actividades de

ocio, dende a tradicional lectura dun canto infantil ós modernos videoxogos, manteñen unha inti-
ma relación coa sociedades" reflectindo os modelos de comportamento referidos ós homes e as
mulleres socialmente vixentes e contribuíndo, ó mesmo tempo, a configurar e asentar esa realida-
dade social. Mesmo a lingua reproduce fielmente o carpa que hai debaixo. E as sociedades non
son neutras, o mundo non é neutro, as verbas non son neutras. Unha sociedade machista e patriar-
cal, como foron todas durante séculos, constrúe unha linguaxe patriarcal e machista.

Pero cando cambian as ideas, a vida e os costumes dunha socíedade, como ten acontecido
nos nosos tempos con respecto ó pasado, ¿cambia tamén a lingua ... e todo aquelo que pode ser
reflexo do social?

Se nos detemos un intre en algo tan "de toda a vida" como os cantos infantis, por exemplo,
chegamos á conclusión de que non parecen reflectir correctamente os cambios que se operan na
nasa sociedade. Nos libros para os lectores dende 5
ata 15 anos, efectivamente teñen desaparecido os
malos tradicionais: lobos, fantasmas, e o papel do
malvado desempéñao quen exerce o poder, é decir,
os homes. As mulleres adicanse prioritariamente a
asegurar o benestar físico da familia, mentres que o
que se ocupa dos cartas é o home.

De xeito semellante, a publicidade mostra un
mundo no que a parella é o todo que se comple-
menta e ande a muller gratifica ó home.

Vemos exemplos de cómo se leva a cabo a
conquista amorosa nos anuncios: fronte á forza físi-
ca do varón que atrae e conquista á muller activa-
mente, é dicir, mediante o exercicio dalgunha acti-
vidade que é considerada por ela como atractiva -
xogar ó billar, conducir un cochazo, arranxar unha
roda-, a muller vai realizar a conquista amoro-
sa insinuándose, suxerindo... de nava como
fémina cuio exercicio fundamental é a conquista

EL PAlS, miércoles, 2 febrero 1994

CUANDO VEAS A

QUIÉN LE HEMOS

HECHO ESTO,

SABRÁS DE

QUÉ SOMOS

CAPACES

Al principio trató de
resistirse, pero cuando
viú lo que teníamos entre
manos accedió sin rechistar.
y es que para nosotros no hay
imposibles. Estamos dispuestos a todo
y tenemos el aparato necesario para
conseguirlo. Sin ir más lejos, esto ]0

hicimos en una sola sesión. Y la verdad es
que ha quedado precioso. Cuando veas de quién
se trata, seguro que te sorprende.

¿A que non sabes o que se anuncia?
O nava dominical do periódico EL PAIS



do home. Logo describese a muller como ama de casa obsesionada coa brancura da colada, e por
outro lado, aparece como muller obxecto que garante o éxito sexual amoreas de mulleres polo
simple feíto de vestir un pantalón, conducir un coche, usar un perfume, facer tal dieta ou usar tal
potingue. Tamén hai que destacar a obsesión femenina pola hixiene e o seu aspecto; serían aqui
paradigmáticos os anuncios de compresas, nos que a muller plantexa cuestións referidas á propia
hixiene como se fosen auténticas cuestións filosóficas.

Desta forma aparecen dous papeis distintos: o de encantadora, eficiente e puntual servidora
doméstica, e o de suxerente símbolo e obxecto erótico.

Dende logo un estereotipo ben distinto ó do home publicitario que non se obsesiona polo seu
aspecto físico nin pol a limpeza corporal. O seu atractivo está máis ben na súa riqueza, na súa inde-
pendencia económica, na súa intelixencia e posición social.

A publicidade de xoguetes masculinos e femininos é tamén especialmente significativa: os
xoguetes masculinos son xogos de construccións, coches teledirixidos ou en miniatura ... e os de
nenas son bonecas, xogos de maqueado e perruquería, cociña ...

Tendo en conta que vivimos nunha sociedade dominada polaomnipresencía dos medios de
comunicación de masas como a prensa, radio, cine, video, tv..., é lóxico que estes nos transmitan
os roles asignado~ a cada sexo, reproducindo tamén a diferencia entre público e privado. Asi hai
espacios referidos á vida pública, masculina e máis seria, e otros referidos á esfera privada tipica-
mente feminina, sobre temas de familia, cociña, saúde, coidado corporal. A tv, que é o medio máis
influinte, especialmente entre o público infantil, presenta a muller estereotipada e con papeis
subordinados, tales como as azafatas sorrintes e lixeiras de roupa, secretarias do presentador, aínda
que agora comezan a aparecer secretarios das presentadoras nos programas de mañá ou tarde.

Referido á prensa pódese falar duna prensa masculina, outra feminina e outra de información
xeral dirixida a todas as persoas.

Básicamente as revistas masculinas inc1úen temas serios referidos ó espacio público, social-
mente máis valorado, como a economía, a política, a cultura, os negocios -Tribunal, Tiempo, Mi
Cartera- ... aínda que tamén hai revistas especificamente masculinas con contidos eróticos -Man,
Playboy, Penthouse-.

En cambio as revistas referidas á "nova muller" (asi é como se anuncian) presentan receítas
de cociña, trucos para atraer ós homes, fórmulas de adelgazamento... -Vogue, Cosmopolítan,
Mujer de Hoy- Moitas delas defenden tamén a igualdade entre os sexos, pero imitan o modelo
masculino.

A chamada prensa do corazón ten tamén como destinatario maioritario as mulleres.



Os debuxos animados seguen a ser unha das afeccións máis aceptadas entre a xente nova e
teñen tamén unha grande influencia sobre rapaces e rapazas, incu1cándolles hábitos, actitudes, xei-
tos de comportamento e valores que reproducen estes modelos. Estes debuxos que teñen tanta
aceptación como Dragon Ball, co seu arquicoñecido Shongoku presentan unha altísima dose de
violencia: este é o seu principal atractivo. Neles, os homes son os protagonistas e seguen a desen-
volver os papeis tradicionais, mentres que a muller poucas
veces aparece ou ten papeis secundarios e pasivos. Pero
aínda pasiva, a súa vestimeta segue resaltando as redonde-
ces do corpo feminino.

Xa hai case dúas décadas que os videoxogos entraron
a formar parte do cotián. No comezo da súa aparición ían
adicados ós máis novos, pero logo da súa grande aceptación
comezaron a venderse tamén como xogos para adultos.

As principais marcas, como Nintendo, Sega ou a desa-
parecida Atari, foron as pioneiras na fabricación de xogos
para maiores, ainda que estas multinacionais adicanse a
facer xogos maioritariamente orientados ó sexo masculino,
xa que as mulleres neste campo son tamén un grupo mino-
ritario.

Os videoxogos prolongan o esquema dos contos infan-
tis da princesa que hai que rescatar, ou ben recorren ó moti-
vo machista da muller como un obxecto a conquistar, aínda
que tamén aparece o motivo da muller guerreira, versión
actual do mito da muller fatal.

Exemplos do que estamos a falar son o de todos coñecido Tomb Raider, coa súa exuberante

10M
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protagonista Lara Croft ... En pleno auxe do culto ás topmodels e da veneración dos corpos per-
fectos, era esencial propoñerlle ó xogoador unha imaxe da muller acorde coas súas fantasías. Este
xogo tivo e segue a ter unha enorme aceptación e a histeria provocada por Lara complétase, de
momento, en catro capítulos. O xogo creado por Eidos-Core Casting ten unha grande influencia
sexual nos adolescentes. Existe tamén unha versión X desde Tomb Raider para o PC, aínda que
foi xa retirado do mercado. Taménpoderíamos pensar que é esta a maneira que teñen os xogos de
video de dicir que non son sexistas, que non ignoran á muller.

Aínda así, algún s xogos teñen cambiado, por esixencias do mercado, o papel da muller. Un
bo exemplo sería o Final Fantasy VII e VIII -da compañía Square Soft-; neste último a muller apa-
rece nunha situación moito máis igualitaria.

No Tetris, de Neo Geo, cando consegues pasar de nivel (é un xogo semellante ós tradicionais
de ensamblar pezas) tes como recompensa a gratificante visión dunha rapaza espida. No Spider,
tamén de Neo Geo, e que foi retirado do mercado, o xogo consistía en ir descubrindo e destapan-
do o supersexy corpo dunha muller. De xeito semellante, no Streap póker de Amstrand, o gañador
da partida obtiña como premio un suxerinte steap-tease (feminino, por suposto). Non están estes
exemplos tan lonxe da típica máquina de pin-ball que podíamos atopar en calquera bar ou en cal-
quera sá de xogos: a grande pantalla presentaba sempre un atractivo corpo (de novo feminino, por
supo sto) . Con tales exemplos é curioso que os directivos das grandes compañías non deixen de
declarar o seu interese en poder alcanzar tamén ó público feminino.

Tamén o cibersexo e o ciberpomo reproducen pautas sexistas na pantalla do ordenador con
apoio da alta tecnoloxía.

En conclusión, actualmente, tanto nos medios de comunicación como nos ámbitos que utili-
zan novas tecnoloxías, tales como videoconsolas, PCs ou intemet, a imáxe da muller segue mos-
trándose según os estereotipos clásicos e sexistas.

Iván Cao
César Revilla
Pamela González
Iván Marrube
Montse Palmeiro
María Cabana

2° Bach. HUMANIDADES.
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Está a chover
e tamén a saraibar

pero isto non me extraña
porque chegou o Nadal

Se o ollas pola fiestra
e te pos a escoitar

sentirás as panxoliñas
verás luces a brilar

Vas camiñando pola rúa
case non podes cruzar

a xente compra agasallos
Turrons e mazapans

Cando chega a Noiteboa
xuntámonos para cear

comemos as lambetadas
e brindamos con champán

E ben entrada a noite
poñémonos a cantar

intercambiamos agasallos
desexámonos felicidade

Cando isto remata
e nos imos a deitar,

pensamos en moitos nenos
que o están a pasar mal

Logo chégannos os Reis
¿qué agasallos nos traerán?

e unha das festas máis bonita
Destes días do Nadal

Se me traen pouca cousa
tereime que conformar

que me traian para 'o dous mil
SAUDEePAZ

Laura Torres Río
1° ESO
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Chegao Nadal,
(j. harmonía do Inverno,"
outra pa~é'mál~i?p'ano
pero ben distinÚl.~sdemáis;

. '. ~.

Amor-odio, leciibá-Vistura
luz-tebras, o be~,eomal. '

~ Unha vida cheá.de-cores,
e outra senpodei- pintar ...

\

- ,.,.-

Todo é N adalc., /
mesturadesentimentos antepostos e ficticios,
fresca realidade''paraalgúns,
mentira ~ bánalidade para outros .

.Se en min sé c'Oniugaran tódalas m~ias, ,
se sabida fosedosseussegredos e pócimas,
se Merlín asú~ láboura me transmitise ...

. j Qué'cambiC;s'nb~faria:!

Pero sexamos realistas
Nadal senegoismdé moi dificil de logr#,{,
máis 'fagamor~n'nbVb ·esforzo,.' ,;..;g,,:,
para abrir, as postas e soñar .

.Chega o Nadal ...

Patricia Díaz Crecente
" '.~2° ESO'

m
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o EFECTO 2000

Dende comezos do ano pasado os medios de comunicación estábannos "atormentando" co maldito
efecto 2000; xa estaba farto de ter que ver tódolos días a mesma reportaxe: que se os ordenadores no sei
que, que se os ascensores non sei canto ...

¿ QUÉ É O EFECTO 2000?

Era, sinxelamente, un erro de programación que podían ter algúns sistemas informáticos. Eses sis-
temas podrían fallar por non estar axeitadamente programados ó ter adicados ó ano soamente dous díxi-
tos, polo que se "atopan" con que do ano 99 pasan ó ano 00, e o correcto sería que tivesen catro díxitos
do 1999 ó 2000.

MARCOS GALAN
l° ESO
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¡Ola rapaces!, ¿qué vos parece se...

recordamo-Ia historia
do efecto 2000?
30-12-1999
12:30 h.

Os primeiros programadores, para aforrar espacio, (a memoria era un recurso caro que había qu
aproveitar o máximo posible) decidiron omitir, cada vez que aparecía unha data, os dous primei
ros díxitos do ano, o "19". Confiaron en que o problema sería solucionado co avance da tecnolo

xía ...

Os sectores que estarán máis afectados polo cambio de milenio son os da informática e a automati
zación: grandes ordenadores, centralitas telefónicas, sector da comunicación, transportes, servicios médi
cos, redes eléctricas, centrais nucleares, electrodomésticos, etc.

En España están sendo empregados moitos millóns en poñer ó día os sistemas; por exemplo, arre
dor de 2.000 millóns de pesetas en renovación nas redes eléctricas. Tamén se fixeron miles de probas vir
tuais en sectores como o dos transportes (por exemplo: máis de 100.000 probas nos aeroportos: voos vir
tuais na noite do 31 de decembro de 1.999), nos servicios médicos (máis de 60.000 equipos médicos pro
bados), etc.

Pero a pesar das actualizacións levadas a capo, seguen quedando posibilidades de fallos, aínda qur
mínimas, sobre todo en pequenas empresas que non renovaron os seus sistemas informáticos.

Son moitas as persoas que pensan que ísto do Efecto 2.000 é unha invención dos informáticos, paré
facerse de ouro aproveitando a nosa "histeria" e impaciencia. -

I Un feíto moi curioso, e de seguro moi beneficioso para as tendas de informática, é o caso de salva.
pantallas, postais de Nadal ou artigos que tratan o tema do efecto 2.000, que a simple vista parecen mo
bonitos ou interesantes, e que aparecen na rede de redes, Internet, pero que destrúen por completo os arqui
vos do ordenador unha vez que os abres; ¿pasouvos a vós? ... se non foi asi, ¡tede coidado!

Hai moitas e preocupantes mensaxes de advertencia que nos din que os electrodomésticos fallarán, m
caixeiros non nos darán cartas, non poderemos enche-Io depósito do coche, ningún avión poderá despegar
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na tan temida, e ó mesmo tempo máxica, noite do 31 de decembro, que se producirán fallos en centrais
nucleares, cortes no suministro eléctrico, ...

Moita xente, facendo caso dos consellos, "corre" ós bancos e caixas a actualiza-las súas libretas, ou
incluso a retirar parte dos seus cartos ... pero para sabe-lo que pasa deberemos esperar ó ano que vén ...
¿imaxinádesvos espertar odia 1 de xaneiro do 2000 e te-la conta chea de millóns ... ou en números ver-
mellos?

Pero non só o 31 de decembro de 1999 é unha data clave; se recordades, tamén eran problemáticos
o 9 de setembro de 1999 (9-9-99), xa que unha serie de noves podería ser interpretado como a fin dunha
acción; e o 1 de xanerio de 1999, debido a que algúns programas de contabilidade operan cun ano de adian-
to.

En moitas empresas será dobrado ou triplicado o persoal que deberá pasa-la noite tan esperada nos
seus postos de traballo ... pero isto non ocorre só nas empresas, nos centros de ensinanza tamén deberá
haber persoal para comprobar que todo vai ben ... ou que todo se volve tolo .. ¡quen sabe!.

Agora só queda esperar o día "N" e á hora "H" ...

...Ben, como puidestes comprobar ... ¡non pasou nada!, nin se cortou o suministro eléctrico, nin os
caixeiros se negaron a damos cartos ... ,

Como último dato, dicir que arredor dun billón de pesetasfoi destinado á actualización dos equipos
j

informáticos, e unhas 60.000 persoss estiveron pendentes do que acontecía dende os seus postos de traba-
~. 1

Iso foi todo ... ¡ Feliz verán do 2000 !

Paula Salgueiro Rubal

l°curso do c.F.S.:

"Desenvolvemento de productos electrónicos".
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Senteime nunha cadeira que se atopaba nun bar e comecei a pensar na miña mala sorte, ata que
un raio de luz me iluminou a mañá co seu andar de nena e seu esplendoroso sorriso. Era como
unha geivota voando na mar e eu perdido mariñeiro que a seguiu crendo encontrar terra.

Seguin ese marabilloso ser como se a miña vida dependese diso ata chegar a abordar unha praia ande ela
se adentrou. Seguina con cautela, cada un dos seus pasos era para min unha danza perfecta, cando de
repente, a perdin de vista, de pronto o ceo tinguiuse de negro. Deime canta de que estaba só naquela praia.
Corrin como se un tolo fase intentando alcanzar á miña geivota, cando, o raio de luz ma volveu a ilumi-
nar. Estaba ali, sentada, queda, como centemplando as olas dende as interminables columnas de rachas.
Acerqueime, e vina, branca, fría, a súa alma xa non estaba co seu carpa. Está tendida entre as rachas coma
unha máis, queda, sen vida. Deime canta de que o raio de luz non volvería porque xa cumprira o seu deber.
A praia estaba inmersa na máis profunda das escuridades a cal vestía de loito o lugar. Acerqueime a ela e
comecei a rezar, coma quen quixera facer un milagre de resurrección.

Felipe Expósito Rio
4° ESO B



MARUXIA N.o 6 ID

FAZOURO: (ON ORIXES ROMANAS

Podo comezar dicindo que a miña parroquia está chea de vida e actividade desde a época castrexa
ata hoxe. É un~a .s,atisfacc~ón.para. c~l~uera veciño de Fazouro o saber que as nosas raíces tenen
unha fonda tradición, recoñecida históricamente e que contamos cun rico patrimonio que hoxe vos

quero presentar.

Naorixe etimolóxica, Fazouro non sempre se chamou así. Algunhas escrituras falan de "Face
Aurea": nun documento do ano 1095 fálase de "Faceaure"; nun manuscrito de 1332 figura como "Fa s
Douro", e nun pergamino de 1499 faise referencia a esta parroquia co topónimo de "Fazoiro".

A Parroquia de Santiago de Fazouro pertence ó Concello de Foz e está situada a 5 kms. da capitali-
dade do municipio. Forma parte do Arciprestado de San Martino, da Diócese de Mondoñedo-Ferrol.

o seu territorio limita ó Norte co Mar Cantábrico; ó Sur coas Parroquias de Santa Cilla e San
Acisclo; ó Leste coa Parroquia de San Martino; e ó Oeste coas Parroquias de Nois e Cordido.

Atravesada polo Río Ouro, a parroquia está formada polos seguintes barrios e lugares: Do río en
dirección a Foz - cara ó Leste -: As Chaves, Caldouceiro, Eixo, Rúa e Vilarmea; e en dirección a Bure1a
- cara ó oeste -: Bargado, Fazouro, Granda, Lousada, Morgallón, Pontevella e Redondal.

t
Como digo anteriormente, a parroquia está atravesada polo río Ouro. rico en troitas e algún s sal-

móns, e tamén é un lugar fermoso para os amantes da natureza e dos deportes náuticos (pesca, piragüis-
mo).

A uns douscentos metros da súa desembocadura, pola súa marxe esquerda, ten un pequeno porto de
atraque para embarcacións menores, no que recentemente se fixeron unhas obras de mellora. Non ten
moita actividade pola dificultade que ten a súa entrada, xa que as correntes marinas e a area depositada na
boca do río fai difícil as manobras de saída e de entrada.

Fermosas son as súaspraias e o seu litoral. As praias da Pampillosa e de Arealonga gozan dunha
grande aceptación entre os turistas e os veciños·da localidade. Todo o noso litoral é un lugar moi apropia-
do para practicar o deporte da pesca, xa sexa pesca con cana ou pesca submariña, e tamén resulta moi
atractivo para os amigos do sendeirismo.

Estando Fazouro na beira da estrada xeral N-642, as comunicacións con que contamos podemos dicir
que son boas. Ternos unha estación de tren -FEVE- e un servicio diario de autobuses que nos comunican
con toda a Mariña Luguesa e con outros puntos da xeografía galega.
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~

A POBOACION

Segundo o último censo de poboación, conta con 728 habitantes, 343 varóns, 381 mulleres e 4 tran-
seúntes. Das 335 vivendas que hai, 250 están habitadas e 85 están vacías ou ocúpanse algunha parte
do ano.

Superadas as secuelas dos anos 60 coas migracións de parte da poboación a diversos puntos de
España, na década dos anos 70 Fazouro rexorde coa instalación na comarca de A Mariña do Complexo
Industrial de Alúmina-Aluminio. A demanda laboral foi grande e iso trouxo consigo a volta de moitos veci-
ños.

Na parroquia tamén existen outras empresas que dan traballo a bastantes familias. Estas son:
Explotación das minas de caolín, piscifactoría e empresas de transformacións de materiais e especies mari-
nas. Desde hai uns anos o Concello vén traballando na creación dun polígono industrial que ten un futuro
prometedor, e fixéronse unha serie de obras - públicas e privadas - que melloraron a infraestructura de
Fazouro.

~-----
---- __ -.J.r- e

Castro de Fazouro (Foz - Lugo)

,
t ,
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PATRIMONIO

Sen dúbida que cando falamos da nosa parroquia a nivel pa!rimonial axina o ligemos ó famoso Castro
. de Fazouro. Está situado ó Leste da praia de Arealonga. E un dos poucqs castras excavados da pro-
vincia de Lugo - o único da Mariña-.

¡

Corresponde a un asentamento que a maioría dos expertos o sitúan no cambio de Era e primeiros
séculos d.C., na época galaico-romana. A maioría dos expertos considérano como "un xacemento arqueo-
lóxico de gran interese para o estudio da cultura castrexa, sobre todo na súa etapa galaico-romana".

Ten unha forma sensiblemente pentagonal. Un dos seus vértices apunta cara ó mar, e presenta un
aspecto ondulado no seu relevo. Na entrada pódese apreciar un foxo - actualmente serve de acceso á
praia -.

Suponse que debeu ter maior extensión na época que foi habitado, pero a súa extensión reduciuse
debido á erosión do mar nos' acantilados. Plantas cuadrangulares, restos de enlucido, enlousados, etc. sina-
lan unha ocupación tardía, claramente relacionada co influxo romanizador.

Neste lugar leváronse a cabo varias intervencións. Durante os días de traballo encontráronse muíños
de man, restos de cerámica, fragmentos dunha fíbula de bronce e unha punta de frecha do mesmo metal,
ósos, cunchas e cinzas vexetais.

Dos traballos dedúcese a importancia do Castro: "un xacemento de cita obrigada na bibliografía
como exemplo típico de asentamento costeiro".
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Pero a Parroquia tamén conta cun patrimonio relixioso que merece ser coñecido.

* A Igrexa Parroquial de Santiago de Fazouro está situada no barrio de Redondal, á beira do Río
Ouro. É un edificio construído en 1750 a partir doutro do que só se conserva a porta principal e a lateral.
Consta dunha nave cuberta a dúas augas, arco triunfal de medio punto, capela maior e sacrístía.

o seu retablo maior é de estilo rococó (S. XVIII), e pódense contemplar varias imáxes, entre e1as
están Santiago peregrino e San Andrés - do século XVI - e outras dos século s XVII e xvm.

Na capela lateral hai un altar adicado a San Campio. O retablo é popular, xónico, coa imáxe do Santo
con vestimenta militar. Pódense apreciar tamén outras esculturas - século xvm -.

No interior do templo tamén se pode contemplar algún exvoto, por exemplo a maqueta dun barco
situada ó lado dun altar lateral adicado á Virxe do Carme.

* Capela de San Salvador. Está situada no barrio de Vilarmea. É un pequeno edificio rectangular.
Ten porta con afeo de medio punto. O retablo é popular cunha escultura da Virxe das Neves ede San
Salvador - século XVII -.

* Capela da Concepción. Situada nunlugar de privilexio, o mirador de Lousada, desde onde se
divisa unha fermosa vista da Rasa Cantábrica, podendo apreciarse a belez a da nosa costa e a desemboca-
dura do Río Ouro. É de planta rectangular, No seu interior gárdanse varias tallas, unha delas é a de San
Ildefonso, do século XVII.

O patrimonio civil tamén é digno de mención. Podemos apreciar varias casas blasonadas de abolen-
go repartidas por toda a parroquia, por exemplo a de Vilarmea; e un lugar destacado é o de Fontao. Neste
lugar está situado o famoso Pazo dos Condes de Fontao, contando nas súas inmediacións cun fermoso e
ben coidado xardín, e cunha capela adicada a San Andrés, celebrándose unha festa a finais de Novembro.

F E S' T A S

Son varias as festas que celebramos en Fazouro. No mes de Xullo teñen lugar as festas de Santiago,
. o patrón da parroquia. Despoisdos oficios relixiosos celébrase o baile no campo da festa que está

situado a carón da Igrexa.

A primeiros do mes de Agosto celébranse as festas do San Salvador, na capela do seu nome, poden-
do disfrutar os visitantes da fermosa vista que se pode contemplar desde este lugar.



o terceiro domingo do mes de Setembra celebramos o San Campio. É esta unha romaría moi coñe-
cid a en toda a comarca. A peregrinaxe a este lugar deu comezo a principios do século XIX. Acoden romei-
ros das poboacións veciñas, moitos dele s ofrecidos ó Santo para evitar ou curar as enfermidades da cabe-
za e as doenzas nerviosas, abogacía especial que se He recoñece ó Santo. Vinculando a San Campio coa
milicia, tamén se Be invoca especialmente cando os mozos teñen que incorporarse ó Servicio Militar ou
en tempos de conflictos.

Un dos nosos consagrados escritores, Manuel Leiras Pulpeira, visitounos nesta ramaría, a cal inmor-
talizou nun poema:

"Vente conmigo, meniña, vente conmigo ó San Campio; vente conmigo, meniña, que che hei de
poñel-o Santo".

Xa no mes de Decembra celebramos a festa da Inmaculada Concepción, na capela de Lousada. Os
devotos, despois de asistir á Misa, non se marchan sen recrear a vista disfrutando da paisaxe que desde alí
se aprecia.

Esperando que a miña exposición sexa do voso agrado, só me resta dicir que agardamos que nos
honredes coa vosa visita.

Monse Palmeiro Rodríguez
2° Bacharelato

* HOSPEDAJE G/. Instituto, s/n.

)

* BAR

* COMIDAS

Teléfono: 982 58 15 57

27880 BURELA (lugo)
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OConcello de Burela, creado no ano 1995 a raiz da segregación do concello de Cervo, ten un terri-
torio de 8,2 Km2 (1) e unha poboación de 8.180 habitantes (2). Dista da capital da provincia 196
Km. e da capital de Galicia, Santiago de Compostela, 177 Km. As súas coordenadas xeográficas

3° 41' 20" de lonxitude oeste do meridiano de Madrid e 43° 39' 29" de latitude norte sitúana nun dos luga-
res máis septentrionais da Península.
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,
EVOLUCION

,
DEMOCiRAFICA

A evolución demográfica de Bure1a dende 1900 ata a actualidade é de continuo crecemento. Rexistra
un incremento moderado ata os anos 60. Po1a contra, o gran salto ten lugar nos anos 70 e 80 debido á inmi-
gración, como consecuencia do auxe do sector pesqueiro e a aparición de diversas empresas e servicios na
Marina e en Burela.

Ano 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 1995 1999
Habitantes 774 807 926 972 1134 1418 1817 2822 4783 7376 7834 8180

Densidade 94,4 98,4 112,9 118,5 138,3 172,9 221,6 344,1 583,3 899,5 955,4 997,6

Queremos destacar non só os datos da poboación tota1- 774 en 1900 e 8180 habitantes a 31 de agos-
to de 1999 -, senón tamén a:densidade de dita poboación (número de habitantes por Km2.), que xa en 1900
é de 94,4 habitantes/Km', unha cifra alta para esa data. En 1999 a densidade chega a 997,6 habitantes/Km',
cantidade que só se acada en Galicia en cidades como A Coruña e Vigo e que está moi por enriba da media
provincial de 1996 que era de 37,7 habitantes/Km'.
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1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970
An o s

1981 1991 1995

Neste traballo de 3° da E.S.O. do presente curso, só imos reflectir os datos extraídos dos Libros
Parroquiais relativos ó número de bautizados, defunción s e casados.

Estes números non son de todo exactos xa que utilizamos unha fonte relixiosa e non o Rexistro Civil
ou ca1quera outra fonte demográfica ou estatistica válida e fiable para os estudios deste tipo (3)

(3) Actualmente é complicado porque os datos anteriores a 1995 atópanse no Rexistro Civil de Cervo, mesturados cos das outras parroquias,
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Anos Bautizos Defuncións Cree. Natural Nupcialidade Anos Bautizos Defuncións Cree. Natural Nupcialidade
..

1901 20 6 14 4 1950 30 18 12 12
1902 16 15 1 7 1951 31 22 . 9 13
1903 18 4 1952 ..29 11 26 8 18 12
1904 31 13 18 7 1953 31 7 24 11'
1905 26 15 11 11 1954 22' 12 10 7
1906 33 21 12 7 1955 31 12 19 14
1907 25 1Ú 15 2 1956 42 10 32 11
1908 18 7 11 9 1957 25 18 7 15
1909 23 18 5 6 1958 31 15 16 14
1910 24 10 14 7 1959 44 18 26 14
1911 23 8 15 1 1960 42 18 24 15
1912 25 13 12 3 1961 38 13 25 17
1913 24 8 16 1 1962 38 14 24 13
1914 27 10 17 8 1963 39 27 12 7
1915 21 14 7 1 .1964 40 . 11 29 23
1916 24 14 10 6 1965 48 16 32 19
1917 24 14 10 3 1966 43 21 22 19
1918 26 11 15 9 1967 65 11 54 19
1919 29 19 10 3 1968 68 16 52 20
1920 25 28 -3 3 1969 50 20 30 17
1921 21 14 7 11 1970 56 12 44 20
1922 29 15 14 8 1971 50 21 29 21
1923 27 18 9 8 1972 63 14 49 22
1924 27 29 -2 15 1973 87 27 60 15
1925 27 21 6 7 1974 78 27 51 26
1926 31 12 19 3 1975 85 19 66 26
1927 31 14 17 5 1976 76 17 59 35
1928 26 8 18 5 1977 72 21 51 32
1929 30 12 18 4 1978 91 131 60 36
1930 30 28 2 3 1979 99 21 78 35
1931 23 13 10 t 6 1980 70 23 47 21
1932 27 9 18 2 1981 71 30 41 11
1933 32 20 12 13 1982 78 24 54 21
1934 38 19 19 12 .1983 88 20 68 30
1935 30 8 22 13 1984 77 31 46 25
1936 30 16 14 7 1985 54 23 31 26
1937 28 11 17 4 1986 80 35 45 27
1938 27 16 11 1987 72 25 47 28
1939 12 18 -6 13 1988 91 32 59 28
1940 30 10 20 11 1989 75 25 50 20
1941 31 21 10 13 1990 73 31 42 31
1942 34 16 18 8 1991 56 34 22 34
1943 20 9 11 13 1992 54 40 14 19
1944 39 13 26 11 1993 64 36 . 28 21
1945 47 13 34 8 1994 67 40 27 20
1946 28 10 18 6 1995 58 38 20 22
1947 26 18 8 7 1996 48 33 15 19
1948 43 19 24 9 1997 53 42 11 15
1949 33 19 14 14 1998 42 48 -6 18

TOTAIS 4.205 1.880 2.325 1.365
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Dunha forma moi sinxela, destacaremos algúns datos que nos chaman a atención:

• O número de defuncións do ano 1920: 28 (4).
,,

• No ano 1938, en plena Guerra Civil, non se celebrou ningunha voda.

• No ano 1979 bautizáronse 99 nenos, o maior número dos anos estudiados.

Como final, aportamos os datos do Rexistro Civil dende 1995:

Anos Nacementos Defuncións Nupcialidade

1995 70 229 24

1996 54 254 25
1997 68 279 21
1998 52 275 30
1999 56 264 38

ir
t!r;
I
ti
¡l
i!,.
1:
!¡

Destes datos sobresae o gran número de defuncións. Nós coñecemos a explicación. ¿Cal eres ti que é?

Agradecementos:

- Ó párroco D.Ramón Marful.
- Ó persoal do Rexistro Civil de Burela.
- Ó persoalda Oficina de Desenvolvemento Local.

Datos recollidos por todos os alumnos/as de 3° E.S.O. e elaborados por:

- Héctor D. Canto Veiga
- David Deza Femández
- Diego Miguez Abad
- Jacobo Pedre Otero
- M.' Mar Peón Cal
- Romina.Rodriguez Rodriguez
- Ismael Rozas Ramallal
- Susana Vidal Gómez

(4) Estudiarémolo no futuro. Se alguén ten datos ou explicación, pode poñerse en contacto con nos.



AUTOCARES - MICROBUSES

R. Calvo Sotelo, 13
Teléfonos: 98252 1208 - 608 58 80 97 (Móvil)

Fax: 982 52 13 50
MONDOÑEDO (Lugo)

aran a

Avda. Arcádio Pardiñas, 165 - baixo
Teléfono: 98258 51 51
27880 BURElA (Lugo)



MARUXIA N.o 6



MARUXIA N." 6 -

••LAETITIA CASTA
LA NOUVELLE STAR EN FRANCIA

Laetitia Casta est aujourd'hui I'un des mannequins plus importants en France et au monde
entier. Les trancáis sont tres fiers de cette belle et charmante jeune femme.

Avec ses cheveux au vent, son regard coquin, sa bonche présdestinée au baiser et
cette jeunesse insolente et malléable, elle a réussi, et avec ce succes, cette jeune corse, a
accompli son reve de I'entance: etre une star de la passerelle.

Mais en plus, ases vingt-et-un ans, elle a débuté aussi au cinéma comme actrice,
dan s I'un des films plus attendus du moment: "Astérix et Obélix contre le César", dans le rale de
Falbala, a coté de deux grands acteurs du cinéma francais: Gérard Depardieu et Christian
Clavíer ( "Les Vísiteurs").

J

Et a part tout cela, Laétitia Casta a été élue, au mois d'octobre dernier, la nouvelle
Marianne, I'allégorie de la République Francaise, la femme du bonnet phrygien et son visage et
son buste, seront présents dan s toutes les mairies de la France. Avant elle, Brigitte Bardot et
Catherine Deneuve avaient eu cet honneur.

Mais aussi, Laétitia a su imposer dans les passerelles, "ses randeurs" si différents des
autres mannequins de figure anorexique et tous les grands couturiers, se la disputent.

En résumé, Laétitia Casta est la nouvelle reine de son pays.

Miriam Trabo Maseda
Sandra Dovale Vilar

3° ESO A
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'Todo o ano•••
a-vudardíepara(\.!

HERRAMIENTAS

FERPA S.L.
DISTRIBUIDOR PARA LA PROVINCIA DE LUGO DE:

Brocas LATZ - Machos y Cojinetes FERG - Sierras SANDVIK
Cuchillas y Plaquitas KRUPP WIDIA - Discos CABALLITO

Electrodos y Material Soldadura SEO
Herramientas Neumáticas INGERSOLL RAND

Avda. Benito Galcerán, 30 - Bajo
Teléfono: 982 56 26 55 - Fax: 982 56 26 55

27850 VIVEIRO (Lugo)
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El

o SOÑO DO GATIÑOc,
9{unfia eira de trígo soliia
ungatiño sedoso durmia
'Dutmia cun. Cenesoiio
que a e[ [[e gostaría,
'llnha ráfaga de uento cnegaba
que ó Cenegátiño arrastraba
ata un rugar descoiiecido.
CUnpequeno e humilde portar
por esta xente habitado:
'llnha nai, un pai e un fil[o
Ogatiño acheqouse ófillo
e afí quedoú durmido.
9vfentres unha man. dácii e seca
o lomo [[ti aloumiña
cunha leue sonrisa,
j Yl man. da oirxe 9vfaría!

.~ /a quen ogatrno tanto quena
Xa iie gostaría estar onde era ...
Pero ogatiño espertou
e na eira se aiopou
no mor berce da herba
acariciado pola húmida
'man.do suave uento.

Antía Parga Gómez
1.º E.S.O.
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REPARACIONES E
INSTALACIONES

,
ELECTRICAS,

NAVALES,
INDUSTRIALES Y

,
DOMESTICAS

-----------------------------------------------/

G/. Rafael Lobeto, 70
Teléfonos: 982580254 (2 líneas) - Fax: 982585247

Móviles: 670 50 60 66 - 608 58 96 53
27880 BURElA (Lugo)

!Ferretería

~[Puente
CERRAJERíA - TORNILLERíA - PINTURAS

HERRAMIENTAS - FERRETERíA EN GENERAL

Teléfono: 9825805 17 - Fax: 982 58 1736
GI. Rosalía de Castro, n.º 9 - 27880 BURElA (Lugo)

ALMACÉN: DAVÁN, sin. - Teléfono: 982557538 - CERVO (Lugo)
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-JZLtlflue OS berros do ceo
,-. ~ 'f!' o suspiro.do forac6fJ

, -separarme tntenten',
o que as estrelasmiran,

anque osol qiiéime:
e-o raid partirtente'
o que o tempo .creou,

semptesendeiros Itaierá '
quesexuntet: nun. rugar

- e de eiesxurdirá .
outra vibrante paixon
outra [ermosa, ,i[usión.

Iván Marrube Hodrtquez

1.º-Bach. - HUMANIDADES
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A LIGA ABERTA

Na tempada 1999-2000 os equipos galegos ocupan os primeiros postos da clasificación.

o Deportivo é lider, aínda que as baixas por lesión son abundantes. Isto non ocasiona
ningún problema para o "Depor" xa que ten uns bos reservas. Xogan habitualmente: César,
Víctor, Jokanovic, ..., e no banco dos suplentes están: Flabio, Scaloni, Donato, etc.

o outro equipo galego, o Celta, ocupa o segundo
posto. En Balaídos fai bo fútbol e golea, pero como visitan-
te élle máis difícil conseguir os puntos.

Os titulares son: Dutruel, Karpin, Giovanella, e son
suplentes: Revivo, Celades, Coira, etc.

O terceiro é o Zaragoza que, tras uns anos na zona
media da táboa, fixo unhas
boas incorporacións e está
ahí pelexando polo título.

Para saber se o
Deportivo e mellor que o
Celta ou viceversa, tere-
mos que esperar ó "derbi",
no cal Irureta (Deportivo) e
Fernández (Celta) presen-
tarán o seu once de
gala.

Pedro Folgar
1.º E.S.O.
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O NENO MARINEIRO

Cando sexa mariñeiro,
nai, poro mundo irei

coa mina blusa mariñeira
e o meu barco de papel.

Pequenas veras de seda,
pequenas veras poñerei,
sobre o casco pequeno
do meú barco {fepapeL

Sobre as augas do mar
i C;anto naoeqarei I
e aterra onde nacen
as esirelas, cheqarei.

Ceti estrelas e un luceiro
no meú barco carqareii

e sobre as augas do mar;
a un porto ualtarei.

'Tigritarás: ((i mariñeiro !
JC!rtematiñeiro, i eh I

¿de onde traes esa carga
no teu barco de papel?"

'Da terra onde nacen
.9ls estrelas, aii [un.

Pero ten que ir un neno
9{p seú barco de papei

Antonio Castro Rega

l° ESO
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,LEMBRANDOTE
- iUn fodido crego!.

- En realidade, non chegou a ser crego. Estudiou no seminario, pero
deixouno e foise dar clases a un centro privado.Licenciouse en
Filosofía e Letras de despois, en Madrid, foi traductor (de Rilke, de
Yeats e Whitman e Chesterton, de Claudel e Lamartine, e de tódolos
nóbeles escandinavos). Como autor, sacou o libro Nimbos. El finou no
ano 90, ós 76 anos.
- Vale. ¿E que?
- Non sei por que deixou a Igrexa. Lendo os seus poemas, vese que
mantivo sempre un sentido relixioso. Amosa compaixón, sensibilidade,
amor á terra, ás palabras ...
- Non me serve, tio.
- ¿Por qué?
- Porque nosoutros necesitamos un tipo de poeta máis salvaxe, tran-
gresor ...ou, can do menos, máis malo. Este home non da xogo. Non
vale para artigo.
- Mira aqui: ¿non che vale un home que foi que de escribir isto?:

Eí están, como brasas contra a noite,
As vellas cousas, cheas de destinos.
Ollos que piden, de tarnentos nenos.
Ollos que esperan, dunha adoescente.

,
iGaliza en min, meu Deus, pan que me deron
leite e centes e soño e lus de aurora!
Longa rúa da mar, fogar da terra

- [Pero como! ¿Era galego?

- Galego e lugués. De Guitiriz. Naceu na aldea de Os Vilares, en Parga.
Pero dime: ¿non che gustou?

- Si, pero ...

- Non é necesario ser unha vesta para sair na vosa revista, ¿ou si?

- Non, pero ...

- A transgresión que precisas pode ser o feito de provocar unha explo-
sión de sentimentos. Xosé Maria Díaz Castro era un bo artificieiro, ie
váleche, e xa está!.

- Foder, tio. Se te pos asi. ..

XOSÉ MARiA OíAZ CASTRO,
naceu en Os Vilares de Parga
nas terras de Guitiriz, no ano
1914. Fillo dunha familia de
labregos, ingresou no seminario
de Mondoñedo cando tiña deza-
séte anos. AIi coñeceu a
Aquilino Iglesia Alvariño. que o
animou a escribir en galego. No
ano 1936 abandonou os estu-
dios eclesiásticos e traslado use
a Vilagarcia de Arousa, onde
exerceu como profesor nun
centro privado. Despois de
licenciarse en Filosofia e Letras,
no ano 1948 marchou a Madrid
para traballar como traductor.
Ainda que obtivera algún pre-
mio literario xa no ano 1946,
como poeta non se deu a coñe-
cer ata que foi incluido na coñe-
cida Escolma de poesía galega
de Francisco F. Del Riego,
publicada por Galaxia no ano
1955.



Saurez-vous dire avec certitude á

quel personnage, placé dans le cadre,
Obélix sádresse avec chacune de ses
quatre bizarres miniques?



2· SUR LE PONT D'AVIGNON

Sur le pont d'Avignon,
I'on y danse, I'on y danse,
Sur le pont d'Avignon,
I'on y danse tous en rondo

Les messieurs font comme ea'
Et puis encore comme 9a!

Sur le pont d'Avignon,
I'on y danse, l'on y danse,
Sur le pont d'Avignon,
I'on y danse tous en rondo

Les belles dames font comme ga!
Ei puis encore comme cal

Sur le pont d'Avignon,
I'on y danse, I'on y danse,
Sur le pont d'Avignon,
I'on y danse tous enrond. (bis)

3 e FRERE JACQUES

Frere Jacques
Frere Jacques,
dormez-vous ?
dormez-vous ?

Sonnez Ies matines
sounez les matines
din, din, don L
din, din, don !.
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Est-ce que tu es gourmand et tu almes la bonne cuisine? Voilá une recette tres facile pour tol,

lES GALETTES BRETONNES
i
I

I
l
I

t'
.!
'1
I

Ingrédients:
150 g. de sucre, 250 g. de farine, 1 oeuf, 1/2 paquet de levure, 1 ou 2 cuillerées de lait.

Préparation
Mettre dan s une terrine, farine, sucre, levure. Déposer beurre, oeuf et lait. Pétrir jusqua ce que
la pate soit lisse et ferme (elle ne colle plus aux doigts). Faire une boule, aplatir au rouleau puis
découper avec un emportepiece ou un verre. Dorer le dessus de chaque galette avoc un jaune
doeuf. Cuire a feu doux sur une plaque, 10 a 15 minutes.

VIRELANGUES

Essaie de dire ea le plus vite possible:

"Un chasseur sachant chasser sans son chien est un bon chasseur".

"Si ton tonton tond ton mouton, ton tonton tondu sera"

"Ton thé t'a- til oté ta toux?"

"Six souris sans lit sourient sans souci de six chats".
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Retrouve dansla grille les mots de la liste et découvre le rnessaqe.
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PRESENTACION

En Galicia o número, de' persoas en
idade de traballar que ten rematado
na súa totalidade estudios medios ou
superiores non acada a media estatal
que está situada no 30%.

Tendo en conta que nos países máis
desenvolvidos a porcentaxe de per-
soas que contan con estudios medios
ou superiores é do 62%, é preocu-
pante a distancia que nos separa.

.Ademais; hoxe o nivel cultural, eco-
nómico e social dos países está en
función directa do coñeceménto, e

" este" depende en gran parte dos
Sistemas Educativos aplicados.

¡ .

MESA DE REDACCIÓN
Renata Otero

Paula Salgueiro
Ana Vázquez

COLABORADORES/AS
Nieves Cando
Marga Crespo
Cándida Castro

Antón Niñe
Bríxida Pino

Ramón Torrado

Moitas gracias a todas a persoas que
participaron deste número da revista.
Agradamos que vos guste.

No lES PERDOURO intentamos
que o número de alumnos que rema-
tan con éxito estudios medios de
Bacharelatoe Formación Profesio-
nal sexan os mesmos cós que princi-
pian. Para isto contamos co esforzo,
ilusión e axuda de toda a Comuni-
dade Escolar.

ArevistaMARUXIAé un medio de
identificación, relación e motivación

> para que o noso Instituto contribúa
eficazmente naaportación de coñe-
cemento.

Unha aperta.

J
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" -~~ADISCRIMINACION CARA AS MULLERES'"
, ,

.~) scribo isto polo desagradables que me resultan algúns comentarios ....

., Anti9ameníe, as mulleres só servían para ter fillos ecrialos e non tiñan ningunha
posíbílldade de formarse, mentres que os homes se lIes daban as posibilidades nece-
sarias paraos estudios eoutras cousas.

Na actualidade, nos países desenvolvídos, existemáisigualdade.

En cambio, nos países subdesenvolvidos a rnuller comeza a ter. fillos de moi nova ~
non ten posibilidades de traballonin educación.

~ ¿Sabias que a maior parte de analfabetosque hai no mundo son mulleres e que en
china, hai menos. mulleres que homes debido a que xa 6 nacer se deixan morrer
.antes as mutleres cós homes? '

Par outra parte.mamatorla dos fogares, ¿quen se encargá dos traballos domésti-
cos?

.Sandra Rodríguez Reigosa
1/1ESO/C
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A MULLER HA PANTAL
(DA VBDEOCONlSOLAs DO TELEVISOR, DA MÁQUINA De PINsBALL)

E NOS MEDIOS DE (OMUNIC (1
Tanto a lingua como os medios de comunicación, prensa, tv, ou mesmo as actividades de

ocio, dende a tradicional lectura dun canto infantil ós modernos videoxogos, manteñen unha inti-
ma relación coa sociedades" reflectindo os modelos de comportamento referidos ós homes e as
mulleres socialmente vixentes e contribuíndo, ó mesmo tempo, a configurar e asentar esa realida-
dade social. Mesmo a lingua reproduce fielmente o carpa que hai debaixo. E as sociedades non
son neutras, o mundo non é neutro, as verbas non son neutras. Unha sociedade machista e patriar-
cal, como foron todas durante séculos, constrúe unha linguaxe patriarcal e machista.

Pero cando cambian as ideas, a vida e os costumes dunha socíedade, como ten acontecido
nos nosos tempos con respecto ó pasado, ¿cambia tamén a lingua ... e todo aquelo que pode ser
reflexo do social?

Se nos detemos un intre en algo tan "de toda a vida" como os cantos infantis, por exemplo,
chegamos á conclusión de que non parecen reflectir correctamente os cambios que se operan na
nasa sociedade. Nos libros para os lectores dende 5
ata 15 anos, efectivamente teñen desaparecido os
malos tradicionais: lobos, fantasmas, e o papel do
malvado desempéñao quen exerce o poder, é decir,
os homes. As mulleres adicanse prioritariamente a
asegurar o benestar físico da familia, mentres que o
que se ocupa dos cartas é o home.

De xeito semellante, a publicidade mostra un
mundo no que a parella é o todo que se comple-
menta e ande a muller gratifica ó home.

Vemos exemplos de cómo se leva a cabo a
conquista amorosa nos anuncios: fronte á forza físi-
ca do varón que atrae e conquista á muller activa-
mente, é dicir, mediante o exercicio dalgunha acti-
vidade que é considerada por ela como atractiva -
xogar ó billar, conducir un cochazo, arranxar unha
roda-, a muller vai realizar a conquista amoro-
sa insinuándose, suxerindo... de nava como
fémina cuio exercicio fundamental é a conquista

EL PAlS, miércoles, 2 febrero 1994

CUANDO VEAS A

QUIÉN LE HEMOS

HECHO ESTO,

SABRÁS DE

QUÉ SOMOS

CAPACES

Al principio trató de
resistirse, pero cuando
viú lo que teníamos entre
manos accedió sin rechistar.
y es que para nosotros no hay
imposibles. Estamos dispuestos a todo
y tenemos el aparato necesario para
conseguirlo. Sin ir más lejos, esto ]0

hicimos en una sola sesión. Y la verdad es
que ha quedado precioso. Cuando veas de quién
se trata, seguro que te sorprende.

¿A que non sabes o que se anuncia?
O nava dominical do periódico EL PAIS



do home. Logo describese a muller como ama de casa obsesionada coa brancura da colada, e por
outro lado, aparece como muller obxecto que garante o éxito sexual amoreas de mulleres polo
simple feíto de vestir un pantalón, conducir un coche, usar un perfume, facer tal dieta ou usar tal
potingue. Tamén hai que destacar a obsesión femenina pola hixiene e o seu aspecto; serían aqui
paradigmáticos os anuncios de compresas, nos que a muller plantexa cuestións referidas á propia
hixiene como se fosen auténticas cuestións filosóficas.

Desta forma aparecen dous papeis distintos: o de encantadora, eficiente e puntual servidora
doméstica, e o de suxerente símbolo e obxecto erótico.

Dende logo un estereotipo ben distinto ó do home publicitario que non se obsesiona polo seu
aspecto físico nin pol a limpeza corporal. O seu atractivo está máis ben na súa riqueza, na súa inde-
pendencia económica, na súa intelixencia e posición social.

A publicidade de xoguetes masculinos e femininos é tamén especialmente significativa: os
xoguetes masculinos son xogos de construccións, coches teledirixidos ou en miniatura ... e os de
nenas son bonecas, xogos de maqueado e perruquería, cociña ...

Tendo en conta que vivimos nunha sociedade dominada polaomnipresencía dos medios de
comunicación de masas como a prensa, radio, cine, video, tv..., é lóxico que estes nos transmitan
os roles asignado~ a cada sexo, reproducindo tamén a diferencia entre público e privado. Asi hai
espacios referidos á vida pública, masculina e máis seria, e otros referidos á esfera privada tipica-
mente feminina, sobre temas de familia, cociña, saúde, coidado corporal. A tv, que é o medio máis
influinte, especialmente entre o público infantil, presenta a muller estereotipada e con papeis
subordinados, tales como as azafatas sorrintes e lixeiras de roupa, secretarias do presentador, aínda
que agora comezan a aparecer secretarios das presentadoras nos programas de mañá ou tarde.

Referido á prensa pódese falar duna prensa masculina, outra feminina e outra de información
xeral dirixida a todas as persoas.

Básicamente as revistas masculinas inc1úen temas serios referidos ó espacio público, social-
mente máis valorado, como a economía, a política, a cultura, os negocios -Tribunal, Tiempo, Mi
Cartera- ... aínda que tamén hai revistas especificamente masculinas con contidos eróticos -Man,
Playboy, Penthouse-.

En cambio as revistas referidas á "nova muller" (asi é como se anuncian) presentan receítas
de cociña, trucos para atraer ós homes, fórmulas de adelgazamento... -Vogue, Cosmopolítan,
Mujer de Hoy- Moitas delas defenden tamén a igualdade entre os sexos, pero imitan o modelo
masculino.

A chamada prensa do corazón ten tamén como destinatario maioritario as mulleres.



Os debuxos animados seguen a ser unha das afeccións máis aceptadas entre a xente nova e
teñen tamén unha grande influencia sobre rapaces e rapazas, incu1cándolles hábitos, actitudes, xei-
tos de comportamento e valores que reproducen estes modelos. Estes debuxos que teñen tanta
aceptación como Dragon Ball, co seu arquicoñecido Shongoku presentan unha altísima dose de
violencia: este é o seu principal atractivo. Neles, os homes son os protagonistas e seguen a desen-
volver os papeis tradicionais, mentres que a muller poucas
veces aparece ou ten papeis secundarios e pasivos. Pero
aínda pasiva, a súa vestimeta segue resaltando as redonde-
ces do corpo feminino.

Xa hai case dúas décadas que os videoxogos entraron
a formar parte do cotián. No comezo da súa aparición ían
adicados ós máis novos, pero logo da súa grande aceptación
comezaron a venderse tamén como xogos para adultos.

As principais marcas, como Nintendo, Sega ou a desa-
parecida Atari, foron as pioneiras na fabricación de xogos
para maiores, ainda que estas multinacionais adicanse a
facer xogos maioritariamente orientados ó sexo masculino,
xa que as mulleres neste campo son tamén un grupo mino-
ritario.

Os videoxogos prolongan o esquema dos contos infan-
tis da princesa que hai que rescatar, ou ben recorren ó moti-
vo machista da muller como un obxecto a conquistar, aínda
que tamén aparece o motivo da muller guerreira, versión
actual do mito da muller fatal.

Exemplos do que estamos a falar son o de todos coñecido Tomb Raider, coa súa exuberante
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protagonista Lara Croft ... En pleno auxe do culto ás topmodels e da veneración dos corpos per-
fectos, era esencial propoñerlle ó xogoador unha imaxe da muller acorde coas súas fantasías. Este
xogo tivo e segue a ter unha enorme aceptación e a histeria provocada por Lara complétase, de
momento, en catro capítulos. O xogo creado por Eidos-Core Casting ten unha grande influencia
sexual nos adolescentes. Existe tamén unha versión X desde Tomb Raider para o PC, aínda que
foi xa retirado do mercado. Taménpoderíamos pensar que é esta a maneira que teñen os xogos de
video de dicir que non son sexistas, que non ignoran á muller.

Aínda así, algún s xogos teñen cambiado, por esixencias do mercado, o papel da muller. Un
bo exemplo sería o Final Fantasy VII e VIII -da compañía Square Soft-; neste último a muller apa-
rece nunha situación moito máis igualitaria.

No Tetris, de Neo Geo, cando consegues pasar de nivel (é un xogo semellante ós tradicionais
de ensamblar pezas) tes como recompensa a gratificante visión dunha rapaza espida. No Spider,
tamén de Neo Geo, e que foi retirado do mercado, o xogo consistía en ir descubrindo e destapan-
do o supersexy corpo dunha muller. De xeito semellante, no Streap póker de Amstrand, o gañador
da partida obtiña como premio un suxerinte steap-tease (feminino, por suposto). Non están estes
exemplos tan lonxe da típica máquina de pin-ball que podíamos atopar en calquera bar ou en cal-
quera sá de xogos: a grande pantalla presentaba sempre un atractivo corpo (de novo feminino, por
supo sto) . Con tales exemplos é curioso que os directivos das grandes compañías non deixen de
declarar o seu interese en poder alcanzar tamén ó público feminino.

Tamén o cibersexo e o ciberpomo reproducen pautas sexistas na pantalla do ordenador con
apoio da alta tecnoloxía.

En conclusión, actualmente, tanto nos medios de comunicación como nos ámbitos que utili-
zan novas tecnoloxías, tales como videoconsolas, PCs ou intemet, a imáxe da muller segue mos-
trándose según os estereotipos clásicos e sexistas.

Iván Cao
César Revilla
Pamela González
Iván Marrube
Montse Palmeiro
María Cabana

2° Bach. HUMANIDADES.
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Está a chover
e tamén a saraibar

pero isto non me extraña
porque chegou o Nadal

Se o ollas pola fiestra
e te pos a escoitar

sentirás as panxoliñas
verás luces a brilar

Vas camiñando pola rúa
case non podes cruzar

a xente compra agasallos
Turrons e mazapans

Cando chega a Noiteboa
xuntámonos para cear

comemos as lambetadas
e brindamos con champán

E ben entrada a noite
poñémonos a cantar

intercambiamos agasallos
desexámonos felicidade

Cando isto remata
e nos imos a deitar,

pensamos en moitos nenos
que o están a pasar mal

Logo chégannos os Reis
¿qué agasallos nos traerán?

e unha das festas máis bonita
Destes días do Nadal

Se me traen pouca cousa
tereime que conformar

que me traian para 'o dous mil
SAUDEePAZ

Laura Torres Río
1° ESO
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Chegao Nadal,
(j. harmonía do Inverno,"
outra pa~é'mál~i?p'ano
pero ben distinÚl.~sdemáis;

. '. ~.

Amor-odio, leciibá-Vistura
luz-tebras, o be~,eomal. '

~ Unha vida cheá.de-cores,
e outra senpodei- pintar ...

\

- ,.,.-

Todo é N adalc., /
mesturadesentimentos antepostos e ficticios,
fresca realidade''paraalgúns,
mentira ~ bánalidade para outros .

.Se en min sé c'Oniugaran tódalas m~ias, ,
se sabida fosedosseussegredos e pócimas,
se Merlín asú~ láboura me transmitise ...

. j Qué'cambiC;s'nb~faria:!

Pero sexamos realistas
Nadal senegoismdé moi dificil de logr#,{,
máis 'fagamor~n'nbVb ·esforzo,.' ,;..;g,,:,
para abrir, as postas e soñar .

.Chega o Nadal ...

Patricia Díaz Crecente
" '.~2° ESO'

m
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o EFECTO 2000

Dende comezos do ano pasado os medios de comunicación estábannos "atormentando" co maldito
efecto 2000; xa estaba farto de ter que ver tódolos días a mesma reportaxe: que se os ordenadores no sei
que, que se os ascensores non sei canto ...

¿ QUÉ É O EFECTO 2000?

Era, sinxelamente, un erro de programación que podían ter algúns sistemas informáticos. Eses sis-
temas podrían fallar por non estar axeitadamente programados ó ter adicados ó ano soamente dous díxi-
tos, polo que se "atopan" con que do ano 99 pasan ó ano 00, e o correcto sería que tivesen catro díxitos
do 1999 ó 2000.

MARCOS GALAN
l° ESO
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¡Ola rapaces!, ¿qué vos parece se...

recordamo-Ia historia
do efecto 2000?
30-12-1999
12:30 h.

Os primeiros programadores, para aforrar espacio, (a memoria era un recurso caro que había qu
aproveitar o máximo posible) decidiron omitir, cada vez que aparecía unha data, os dous primei
ros díxitos do ano, o "19". Confiaron en que o problema sería solucionado co avance da tecnolo

xía ...

Os sectores que estarán máis afectados polo cambio de milenio son os da informática e a automati
zación: grandes ordenadores, centralitas telefónicas, sector da comunicación, transportes, servicios médi
cos, redes eléctricas, centrais nucleares, electrodomésticos, etc.

En España están sendo empregados moitos millóns en poñer ó día os sistemas; por exemplo, arre
dor de 2.000 millóns de pesetas en renovación nas redes eléctricas. Tamén se fixeron miles de probas vir
tuais en sectores como o dos transportes (por exemplo: máis de 100.000 probas nos aeroportos: voos vir
tuais na noite do 31 de decembro de 1.999), nos servicios médicos (máis de 60.000 equipos médicos pro
bados), etc.

Pero a pesar das actualizacións levadas a capo, seguen quedando posibilidades de fallos, aínda qur
mínimas, sobre todo en pequenas empresas que non renovaron os seus sistemas informáticos.

Son moitas as persoas que pensan que ísto do Efecto 2.000 é unha invención dos informáticos, paré
facerse de ouro aproveitando a nosa "histeria" e impaciencia. -

I Un feíto moi curioso, e de seguro moi beneficioso para as tendas de informática, é o caso de salva.
pantallas, postais de Nadal ou artigos que tratan o tema do efecto 2.000, que a simple vista parecen mo
bonitos ou interesantes, e que aparecen na rede de redes, Internet, pero que destrúen por completo os arqui
vos do ordenador unha vez que os abres; ¿pasouvos a vós? ... se non foi asi, ¡tede coidado!

Hai moitas e preocupantes mensaxes de advertencia que nos din que os electrodomésticos fallarán, m
caixeiros non nos darán cartas, non poderemos enche-Io depósito do coche, ningún avión poderá despegar
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na tan temida, e ó mesmo tempo máxica, noite do 31 de decembro, que se producirán fallos en centrais
nucleares, cortes no suministro eléctrico, ...

Moita xente, facendo caso dos consellos, "corre" ós bancos e caixas a actualiza-las súas libretas, ou
incluso a retirar parte dos seus cartos ... pero para sabe-lo que pasa deberemos esperar ó ano que vén ...
¿imaxinádesvos espertar odia 1 de xaneiro do 2000 e te-la conta chea de millóns ... ou en números ver-
mellos?

Pero non só o 31 de decembro de 1999 é unha data clave; se recordades, tamén eran problemáticos
o 9 de setembro de 1999 (9-9-99), xa que unha serie de noves podería ser interpretado como a fin dunha
acción; e o 1 de xanerio de 1999, debido a que algúns programas de contabilidade operan cun ano de adian-
to.

En moitas empresas será dobrado ou triplicado o persoal que deberá pasa-la noite tan esperada nos
seus postos de traballo ... pero isto non ocorre só nas empresas, nos centros de ensinanza tamén deberá
haber persoal para comprobar que todo vai ben ... ou que todo se volve tolo .. ¡quen sabe!.

Agora só queda esperar o día "N" e á hora "H" ...

...Ben, como puidestes comprobar ... ¡non pasou nada!, nin se cortou o suministro eléctrico, nin os
caixeiros se negaron a damos cartos ... ,

Como último dato, dicir que arredor dun billón de pesetasfoi destinado á actualización dos equipos
j

informáticos, e unhas 60.000 persoss estiveron pendentes do que acontecía dende os seus postos de traba-
~. 1

Iso foi todo ... ¡ Feliz verán do 2000 !

Paula Salgueiro Rubal

l°curso do c.F.S.:

"Desenvolvemento de productos electrónicos".
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Senteime nunha cadeira que se atopaba nun bar e comecei a pensar na miña mala sorte, ata que
un raio de luz me iluminou a mañá co seu andar de nena e seu esplendoroso sorriso. Era como
unha geivota voando na mar e eu perdido mariñeiro que a seguiu crendo encontrar terra.

Seguin ese marabilloso ser como se a miña vida dependese diso ata chegar a abordar unha praia ande ela
se adentrou. Seguina con cautela, cada un dos seus pasos era para min unha danza perfecta, cando de
repente, a perdin de vista, de pronto o ceo tinguiuse de negro. Deime canta de que estaba só naquela praia.
Corrin como se un tolo fase intentando alcanzar á miña geivota, cando, o raio de luz ma volveu a ilumi-
nar. Estaba ali, sentada, queda, como centemplando as olas dende as interminables columnas de rachas.
Acerqueime, e vina, branca, fría, a súa alma xa non estaba co seu carpa. Está tendida entre as rachas coma
unha máis, queda, sen vida. Deime canta de que o raio de luz non volvería porque xa cumprira o seu deber.
A praia estaba inmersa na máis profunda das escuridades a cal vestía de loito o lugar. Acerqueime a ela e
comecei a rezar, coma quen quixera facer un milagre de resurrección.

Felipe Expósito Rio
4° ESO B
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FAZOURO: (ON ORIXES ROMANAS

Podo comezar dicindo que a miña parroquia está chea de vida e actividade desde a época castrexa
ata hoxe. É un~a .s,atisfacc~ón.para. c~l~uera veciño de Fazouro o saber que as nosas raíces tenen
unha fonda tradición, recoñecida históricamente e que contamos cun rico patrimonio que hoxe vos

quero presentar.

Naorixe etimolóxica, Fazouro non sempre se chamou así. Algunhas escrituras falan de "Face
Aurea": nun documento do ano 1095 fálase de "Faceaure"; nun manuscrito de 1332 figura como "Fa s
Douro", e nun pergamino de 1499 faise referencia a esta parroquia co topónimo de "Fazoiro".

A Parroquia de Santiago de Fazouro pertence ó Concello de Foz e está situada a 5 kms. da capitali-
dade do municipio. Forma parte do Arciprestado de San Martino, da Diócese de Mondoñedo-Ferrol.

o seu territorio limita ó Norte co Mar Cantábrico; ó Sur coas Parroquias de Santa Cilla e San
Acisclo; ó Leste coa Parroquia de San Martino; e ó Oeste coas Parroquias de Nois e Cordido.

Atravesada polo Río Ouro, a parroquia está formada polos seguintes barrios e lugares: Do río en
dirección a Foz - cara ó Leste -: As Chaves, Caldouceiro, Eixo, Rúa e Vilarmea; e en dirección a Bure1a
- cara ó oeste -: Bargado, Fazouro, Granda, Lousada, Morgallón, Pontevella e Redondal.

t
Como digo anteriormente, a parroquia está atravesada polo río Ouro. rico en troitas e algún s sal-

móns, e tamén é un lugar fermoso para os amantes da natureza e dos deportes náuticos (pesca, piragüis-
mo).

A uns douscentos metros da súa desembocadura, pola súa marxe esquerda, ten un pequeno porto de
atraque para embarcacións menores, no que recentemente se fixeron unhas obras de mellora. Non ten
moita actividade pola dificultade que ten a súa entrada, xa que as correntes marinas e a area depositada na
boca do río fai difícil as manobras de saída e de entrada.

Fermosas son as súaspraias e o seu litoral. As praias da Pampillosa e de Arealonga gozan dunha
grande aceptación entre os turistas e os veciños·da localidade. Todo o noso litoral é un lugar moi apropia-
do para practicar o deporte da pesca, xa sexa pesca con cana ou pesca submariña, e tamén resulta moi
atractivo para os amigos do sendeirismo.

Estando Fazouro na beira da estrada xeral N-642, as comunicacións con que contamos podemos dicir
que son boas. Ternos unha estación de tren -FEVE- e un servicio diario de autobuses que nos comunican
con toda a Mariña Luguesa e con outros puntos da xeografía galega.
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~

A POBOACION

Segundo o último censo de poboación, conta con 728 habitantes, 343 varóns, 381 mulleres e 4 tran-
seúntes. Das 335 vivendas que hai, 250 están habitadas e 85 están vacías ou ocúpanse algunha parte
do ano.

Superadas as secuelas dos anos 60 coas migracións de parte da poboación a diversos puntos de
España, na década dos anos 70 Fazouro rexorde coa instalación na comarca de A Mariña do Complexo
Industrial de Alúmina-Aluminio. A demanda laboral foi grande e iso trouxo consigo a volta de moitos veci-
ños.

Na parroquia tamén existen outras empresas que dan traballo a bastantes familias. Estas son:
Explotación das minas de caolín, piscifactoría e empresas de transformacións de materiais e especies mari-
nas. Desde hai uns anos o Concello vén traballando na creación dun polígono industrial que ten un futuro
prometedor, e fixéronse unha serie de obras - públicas e privadas - que melloraron a infraestructura de
Fazouro.

~-----
---- __ -.J.r- e

Castro de Fazouro (Foz - Lugo)

,
t ,
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PATRIMONIO

Sen dúbida que cando falamos da nosa parroquia a nivel pa!rimonial axina o ligemos ó famoso Castro
. de Fazouro. Está situado ó Leste da praia de Arealonga. E un dos poucqs castras excavados da pro-
vincia de Lugo - o único da Mariña-.

¡

Corresponde a un asentamento que a maioría dos expertos o sitúan no cambio de Era e primeiros
séculos d.C., na época galaico-romana. A maioría dos expertos considérano como "un xacemento arqueo-
lóxico de gran interese para o estudio da cultura castrexa, sobre todo na súa etapa galaico-romana".

Ten unha forma sensiblemente pentagonal. Un dos seus vértices apunta cara ó mar, e presenta un
aspecto ondulado no seu relevo. Na entrada pódese apreciar un foxo - actualmente serve de acceso á
praia -.

Suponse que debeu ter maior extensión na época que foi habitado, pero a súa extensión reduciuse
debido á erosión do mar nos' acantilados. Plantas cuadrangulares, restos de enlucido, enlousados, etc. sina-
lan unha ocupación tardía, claramente relacionada co influxo romanizador.

Neste lugar leváronse a cabo varias intervencións. Durante os días de traballo encontráronse muíños
de man, restos de cerámica, fragmentos dunha fíbula de bronce e unha punta de frecha do mesmo metal,
ósos, cunchas e cinzas vexetais.

Dos traballos dedúcese a importancia do Castro: "un xacemento de cita obrigada na bibliografía
como exemplo típico de asentamento costeiro".
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Pero a Parroquia tamén conta cun patrimonio relixioso que merece ser coñecido.

* A Igrexa Parroquial de Santiago de Fazouro está situada no barrio de Redondal, á beira do Río
Ouro. É un edificio construído en 1750 a partir doutro do que só se conserva a porta principal e a lateral.
Consta dunha nave cuberta a dúas augas, arco triunfal de medio punto, capela maior e sacrístía.

o seu retablo maior é de estilo rococó (S. XVIII), e pódense contemplar varias imáxes, entre e1as
están Santiago peregrino e San Andrés - do século XVI - e outras dos século s XVII e xvm.

Na capela lateral hai un altar adicado a San Campio. O retablo é popular, xónico, coa imáxe do Santo
con vestimenta militar. Pódense apreciar tamén outras esculturas - século xvm -.

No interior do templo tamén se pode contemplar algún exvoto, por exemplo a maqueta dun barco
situada ó lado dun altar lateral adicado á Virxe do Carme.

* Capela de San Salvador. Está situada no barrio de Vilarmea. É un pequeno edificio rectangular.
Ten porta con afeo de medio punto. O retablo é popular cunha escultura da Virxe das Neves ede San
Salvador - século XVII -.

* Capela da Concepción. Situada nunlugar de privilexio, o mirador de Lousada, desde onde se
divisa unha fermosa vista da Rasa Cantábrica, podendo apreciarse a belez a da nosa costa e a desemboca-
dura do Río Ouro. É de planta rectangular, No seu interior gárdanse varias tallas, unha delas é a de San
Ildefonso, do século XVII.

O patrimonio civil tamén é digno de mención. Podemos apreciar varias casas blasonadas de abolen-
go repartidas por toda a parroquia, por exemplo a de Vilarmea; e un lugar destacado é o de Fontao. Neste
lugar está situado o famoso Pazo dos Condes de Fontao, contando nas súas inmediacións cun fermoso e
ben coidado xardín, e cunha capela adicada a San Andrés, celebrándose unha festa a finais de Novembro.

F E S' T A S

Son varias as festas que celebramos en Fazouro. No mes de Xullo teñen lugar as festas de Santiago,
. o patrón da parroquia. Despoisdos oficios relixiosos celébrase o baile no campo da festa que está

situado a carón da Igrexa.

A primeiros do mes de Agosto celébranse as festas do San Salvador, na capela do seu nome, poden-
do disfrutar os visitantes da fermosa vista que se pode contemplar desde este lugar.



o terceiro domingo do mes de Setembra celebramos o San Campio. É esta unha romaría moi coñe-
cid a en toda a comarca. A peregrinaxe a este lugar deu comezo a principios do século XIX. Acoden romei-
ros das poboacións veciñas, moitos dele s ofrecidos ó Santo para evitar ou curar as enfermidades da cabe-
za e as doenzas nerviosas, abogacía especial que se He recoñece ó Santo. Vinculando a San Campio coa
milicia, tamén se Be invoca especialmente cando os mozos teñen que incorporarse ó Servicio Militar ou
en tempos de conflictos.

Un dos nosos consagrados escritores, Manuel Leiras Pulpeira, visitounos nesta ramaría, a cal inmor-
talizou nun poema:

"Vente conmigo, meniña, vente conmigo ó San Campio; vente conmigo, meniña, que che hei de
poñel-o Santo".

Xa no mes de Decembra celebramos a festa da Inmaculada Concepción, na capela de Lousada. Os
devotos, despois de asistir á Misa, non se marchan sen recrear a vista disfrutando da paisaxe que desde alí
se aprecia.

Esperando que a miña exposición sexa do voso agrado, só me resta dicir que agardamos que nos
honredes coa vosa visita.

Monse Palmeiro Rodríguez
2° Bacharelato

* HOSPEDAJE G/. Instituto, s/n.

)

* BAR

* COMIDAS

Teléfono: 982 58 15 57

27880 BURELA (lugo)
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OConcello de Burela, creado no ano 1995 a raiz da segregación do concello de Cervo, ten un terri-
torio de 8,2 Km2 (1) e unha poboación de 8.180 habitantes (2). Dista da capital da provincia 196
Km. e da capital de Galicia, Santiago de Compostela, 177 Km. As súas coordenadas xeográficas

3° 41' 20" de lonxitude oeste do meridiano de Madrid e 43° 39' 29" de latitude norte sitúana nun dos luga-
res máis septentrionais da Península.
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,
EVOLUCION

,
DEMOCiRAFICA

A evolución demográfica de Bure1a dende 1900 ata a actualidade é de continuo crecemento. Rexistra
un incremento moderado ata os anos 60. Po1a contra, o gran salto ten lugar nos anos 70 e 80 debido á inmi-
gración, como consecuencia do auxe do sector pesqueiro e a aparición de diversas empresas e servicios na
Marina e en Burela.

Ano 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 1995 1999
Habitantes 774 807 926 972 1134 1418 1817 2822 4783 7376 7834 8180

Densidade 94,4 98,4 112,9 118,5 138,3 172,9 221,6 344,1 583,3 899,5 955,4 997,6

Queremos destacar non só os datos da poboación tota1- 774 en 1900 e 8180 habitantes a 31 de agos-
to de 1999 -, senón tamén a:densidade de dita poboación (número de habitantes por Km2.), que xa en 1900
é de 94,4 habitantes/Km', unha cifra alta para esa data. En 1999 a densidade chega a 997,6 habitantes/Km',
cantidade que só se acada en Galicia en cidades como A Coruña e Vigo e que está moi por enriba da media
provincial de 1996 que era de 37,7 habitantes/Km'.
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1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970
An o s

1981 1991 1995

Neste traballo de 3° da E.S.O. do presente curso, só imos reflectir os datos extraídos dos Libros
Parroquiais relativos ó número de bautizados, defunción s e casados.

Estes números non son de todo exactos xa que utilizamos unha fonte relixiosa e non o Rexistro Civil
ou ca1quera outra fonte demográfica ou estatistica válida e fiable para os estudios deste tipo (3)

(3) Actualmente é complicado porque os datos anteriores a 1995 atópanse no Rexistro Civil de Cervo, mesturados cos das outras parroquias,
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Anos Bautizos Defuncións Cree. Natural Nupcialidade Anos Bautizos Defuncións Cree. Natural Nupcialidade
..

1901 20 6 14 4 1950 30 18 12 12
1902 16 15 1 7 1951 31 22 . 9 13
1903 18 4 1952 ..29 11 26 8 18 12
1904 31 13 18 7 1953 31 7 24 11'
1905 26 15 11 11 1954 22' 12 10 7
1906 33 21 12 7 1955 31 12 19 14
1907 25 1Ú 15 2 1956 42 10 32 11
1908 18 7 11 9 1957 25 18 7 15
1909 23 18 5 6 1958 31 15 16 14
1910 24 10 14 7 1959 44 18 26 14
1911 23 8 15 1 1960 42 18 24 15
1912 25 13 12 3 1961 38 13 25 17
1913 24 8 16 1 1962 38 14 24 13
1914 27 10 17 8 1963 39 27 12 7
1915 21 14 7 1 .1964 40 . 11 29 23
1916 24 14 10 6 1965 48 16 32 19
1917 24 14 10 3 1966 43 21 22 19
1918 26 11 15 9 1967 65 11 54 19
1919 29 19 10 3 1968 68 16 52 20
1920 25 28 -3 3 1969 50 20 30 17
1921 21 14 7 11 1970 56 12 44 20
1922 29 15 14 8 1971 50 21 29 21
1923 27 18 9 8 1972 63 14 49 22
1924 27 29 -2 15 1973 87 27 60 15
1925 27 21 6 7 1974 78 27 51 26
1926 31 12 19 3 1975 85 19 66 26
1927 31 14 17 5 1976 76 17 59 35
1928 26 8 18 5 1977 72 21 51 32
1929 30 12 18 4 1978 91 131 60 36
1930 30 28 2 3 1979 99 21 78 35
1931 23 13 10 t 6 1980 70 23 47 21
1932 27 9 18 2 1981 71 30 41 11
1933 32 20 12 13 1982 78 24 54 21
1934 38 19 19 12 .1983 88 20 68 30
1935 30 8 22 13 1984 77 31 46 25
1936 30 16 14 7 1985 54 23 31 26
1937 28 11 17 4 1986 80 35 45 27
1938 27 16 11 1987 72 25 47 28
1939 12 18 -6 13 1988 91 32 59 28
1940 30 10 20 11 1989 75 25 50 20
1941 31 21 10 13 1990 73 31 42 31
1942 34 16 18 8 1991 56 34 22 34
1943 20 9 11 13 1992 54 40 14 19
1944 39 13 26 11 1993 64 36 . 28 21
1945 47 13 34 8 1994 67 40 27 20
1946 28 10 18 6 1995 58 38 20 22
1947 26 18 8 7 1996 48 33 15 19
1948 43 19 24 9 1997 53 42 11 15
1949 33 19 14 14 1998 42 48 -6 18

TOTAIS 4.205 1.880 2.325 1.365



MARUXIA N.o 6

Dunha forma moi sinxela, destacaremos algúns datos que nos chaman a atención:

• O número de defuncións do ano 1920: 28 (4).
,,

• No ano 1938, en plena Guerra Civil, non se celebrou ningunha voda.

• No ano 1979 bautizáronse 99 nenos, o maior número dos anos estudiados.

Como final, aportamos os datos do Rexistro Civil dende 1995:

Anos Nacementos Defuncións Nupcialidade

1995 70 229 24

1996 54 254 25
1997 68 279 21
1998 52 275 30
1999 56 264 38

ir
t!r;
I
ti
¡l
i!,.
1:
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Destes datos sobresae o gran número de defuncións. Nós coñecemos a explicación. ¿Cal eres ti que é?

Agradecementos:

- Ó párroco D.Ramón Marful.
- Ó persoal do Rexistro Civil de Burela.
- Ó persoalda Oficina de Desenvolvemento Local.

Datos recollidos por todos os alumnos/as de 3° E.S.O. e elaborados por:

- Héctor D. Canto Veiga
- David Deza Femández
- Diego Miguez Abad
- Jacobo Pedre Otero
- M.' Mar Peón Cal
- Romina.Rodriguez Rodriguez
- Ismael Rozas Ramallal
- Susana Vidal Gómez

(4) Estudiarémolo no futuro. Se alguén ten datos ou explicación, pode poñerse en contacto con nos.



AUTOCARES - MICROBUSES

R. Calvo Sotelo, 13
Teléfonos: 98252 1208 - 608 58 80 97 (Móvil)

Fax: 982 52 13 50
MONDOÑEDO (Lugo)

aran a

Avda. Arcádio Pardiñas, 165 - baixo
Teléfono: 98258 51 51
27880 BURElA (Lugo)
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••LAETITIA CASTA
LA NOUVELLE STAR EN FRANCIA

Laetitia Casta est aujourd'hui I'un des mannequins plus importants en France et au monde
entier. Les trancáis sont tres fiers de cette belle et charmante jeune femme.

Avec ses cheveux au vent, son regard coquin, sa bonche présdestinée au baiser et
cette jeunesse insolente et malléable, elle a réussi, et avec ce succes, cette jeune corse, a
accompli son reve de I'entance: etre une star de la passerelle.

Mais en plus, ases vingt-et-un ans, elle a débuté aussi au cinéma comme actrice,
dan s I'un des films plus attendus du moment: "Astérix et Obélix contre le César", dans le rale de
Falbala, a coté de deux grands acteurs du cinéma francais: Gérard Depardieu et Christian
Clavíer ( "Les Vísiteurs").

J

Et a part tout cela, Laétitia Casta a été élue, au mois d'octobre dernier, la nouvelle
Marianne, I'allégorie de la République Francaise, la femme du bonnet phrygien et son visage et
son buste, seront présents dan s toutes les mairies de la France. Avant elle, Brigitte Bardot et
Catherine Deneuve avaient eu cet honneur.

Mais aussi, Laétitia a su imposer dans les passerelles, "ses randeurs" si différents des
autres mannequins de figure anorexique et tous les grands couturiers, se la disputent.

En résumé, Laétitia Casta est la nouvelle reine de son pays.

Miriam Trabo Maseda
Sandra Dovale Vilar

3° ESO A
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HERRAMIENTAS

FERPA S.L.
DISTRIBUIDOR PARA LA PROVINCIA DE LUGO DE:

Brocas LATZ - Machos y Cojinetes FERG - Sierras SANDVIK
Cuchillas y Plaquitas KRUPP WIDIA - Discos CABALLITO

Electrodos y Material Soldadura SEO
Herramientas Neumáticas INGERSOLL RAND

Avda. Benito Galcerán, 30 - Bajo
Teléfono: 982 56 26 55 - Fax: 982 56 26 55

27850 VIVEIRO (Lugo)
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El

o SOÑO DO GATIÑOc,
9{unfia eira de trígo soliia
ungatiño sedoso durmia
'Dutmia cun. Cenesoiio
que a e[ [[e gostaría,
'llnha ráfaga de uento cnegaba
que ó Cenegátiño arrastraba
ata un rugar descoiiecido.
CUnpequeno e humilde portar
por esta xente habitado:
'llnha nai, un pai e un fil[o
Ogatiño acheqouse ófillo
e afí quedoú durmido.
9vfentres unha man. dácii e seca
o lomo [[ti aloumiña
cunha leue sonrisa,
j Yl man. da oirxe 9vfaría!

.~ /a quen ogatrno tanto quena
Xa iie gostaría estar onde era ...
Pero ogatiño espertou
e na eira se aiopou
no mor berce da herba
acariciado pola húmida
'man.do suave uento.

Antía Parga Gómez
1.º E.S.O.
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REPARACIONES E
INSTALACIONES

,
ELECTRICAS,

NAVALES,
INDUSTRIALES Y

,
DOMESTICAS

-----------------------------------------------/

G/. Rafael Lobeto, 70
Teléfonos: 982580254 (2 líneas) - Fax: 982585247

Móviles: 670 50 60 66 - 608 58 96 53
27880 BURElA (Lugo)

!Ferretería

~[Puente
CERRAJERíA - TORNILLERíA - PINTURAS

HERRAMIENTAS - FERRETERíA EN GENERAL

Teléfono: 9825805 17 - Fax: 982 58 1736
GI. Rosalía de Castro, n.º 9 - 27880 BURElA (Lugo)

ALMACÉN: DAVÁN, sin. - Teléfono: 982557538 - CERVO (Lugo)
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-JZLtlflue OS berros do ceo
,-. ~ 'f!' o suspiro.do forac6fJ

, -separarme tntenten',
o que as estrelasmiran,

anque osol qiiéime:
e-o raid partirtente'
o que o tempo .creou,

semptesendeiros Itaierá '
quesexuntet: nun. rugar

- e de eiesxurdirá .
outra vibrante paixon
outra [ermosa, ,i[usión.

Iván Marrube Hodrtquez

1.º-Bach. - HUMANIDADES
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A LIGA ABERTA

Na tempada 1999-2000 os equipos galegos ocupan os primeiros postos da clasificación.

o Deportivo é lider, aínda que as baixas por lesión son abundantes. Isto non ocasiona
ningún problema para o "Depor" xa que ten uns bos reservas. Xogan habitualmente: César,
Víctor, Jokanovic, ..., e no banco dos suplentes están: Flabio, Scaloni, Donato, etc.

o outro equipo galego, o Celta, ocupa o segundo
posto. En Balaídos fai bo fútbol e golea, pero como visitan-
te élle máis difícil conseguir os puntos.

Os titulares son: Dutruel, Karpin, Giovanella, e son
suplentes: Revivo, Celades, Coira, etc.

O terceiro é o Zaragoza que, tras uns anos na zona
media da táboa, fixo unhas
boas incorporacións e está
ahí pelexando polo título.

Para saber se o
Deportivo e mellor que o
Celta ou viceversa, tere-
mos que esperar ó "derbi",
no cal Irureta (Deportivo) e
Fernández (Celta) presen-
tarán o seu once de
gala.

Pedro Folgar
1.º E.S.O.
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O NENO MARINEIRO

Cando sexa mariñeiro,
nai, poro mundo irei

coa mina blusa mariñeira
e o meu barco de papel.

Pequenas veras de seda,
pequenas veras poñerei,
sobre o casco pequeno
do meú barco {fepapeL

Sobre as augas do mar
i C;anto naoeqarei I
e aterra onde nacen
as esirelas, cheqarei.

Ceti estrelas e un luceiro
no meú barco carqareii

e sobre as augas do mar;
a un porto ualtarei.

'Tigritarás: ((i mariñeiro !
JC!rtematiñeiro, i eh I

¿de onde traes esa carga
no teu barco de papel?"

'Da terra onde nacen
.9ls estrelas, aii [un.

Pero ten que ir un neno
9{p seú barco de papei

Antonio Castro Rega

l° ESO
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,LEMBRANDOTE
- iUn fodido crego!.

- En realidade, non chegou a ser crego. Estudiou no seminario, pero
deixouno e foise dar clases a un centro privado.Licenciouse en
Filosofía e Letras de despois, en Madrid, foi traductor (de Rilke, de
Yeats e Whitman e Chesterton, de Claudel e Lamartine, e de tódolos
nóbeles escandinavos). Como autor, sacou o libro Nimbos. El finou no
ano 90, ós 76 anos.
- Vale. ¿E que?
- Non sei por que deixou a Igrexa. Lendo os seus poemas, vese que
mantivo sempre un sentido relixioso. Amosa compaixón, sensibilidade,
amor á terra, ás palabras ...
- Non me serve, tio.
- ¿Por qué?
- Porque nosoutros necesitamos un tipo de poeta máis salvaxe, tran-
gresor ...ou, can do menos, máis malo. Este home non da xogo. Non
vale para artigo.
- Mira aqui: ¿non che vale un home que foi que de escribir isto?:

Eí están, como brasas contra a noite,
As vellas cousas, cheas de destinos.
Ollos que piden, de tarnentos nenos.
Ollos que esperan, dunha adoescente.

,
iGaliza en min, meu Deus, pan que me deron
leite e centes e soño e lus de aurora!
Longa rúa da mar, fogar da terra

- [Pero como! ¿Era galego?

- Galego e lugués. De Guitiriz. Naceu na aldea de Os Vilares, en Parga.
Pero dime: ¿non che gustou?

- Si, pero ...

- Non é necesario ser unha vesta para sair na vosa revista, ¿ou si?

- Non, pero ...

- A transgresión que precisas pode ser o feito de provocar unha explo-
sión de sentimentos. Xosé Maria Díaz Castro era un bo artificieiro, ie
váleche, e xa está!.

- Foder, tio. Se te pos asi. ..

XOSÉ MARiA OíAZ CASTRO,
naceu en Os Vilares de Parga
nas terras de Guitiriz, no ano
1914. Fillo dunha familia de
labregos, ingresou no seminario
de Mondoñedo cando tiña deza-
séte anos. AIi coñeceu a
Aquilino Iglesia Alvariño. que o
animou a escribir en galego. No
ano 1936 abandonou os estu-
dios eclesiásticos e traslado use
a Vilagarcia de Arousa, onde
exerceu como profesor nun
centro privado. Despois de
licenciarse en Filosofia e Letras,
no ano 1948 marchou a Madrid
para traballar como traductor.
Ainda que obtivera algún pre-
mio literario xa no ano 1946,
como poeta non se deu a coñe-
cer ata que foi incluido na coñe-
cida Escolma de poesía galega
de Francisco F. Del Riego,
publicada por Galaxia no ano
1955.



Saurez-vous dire avec certitude á

quel personnage, placé dans le cadre,
Obélix sádresse avec chacune de ses
quatre bizarres miniques?



2· SUR LE PONT D'AVIGNON

Sur le pont d'Avignon,
I'on y danse, I'on y danse,
Sur le pont d'Avignon,
I'on y danse tous en rondo

Les messieurs font comme ea'
Et puis encore comme 9a!

Sur le pont d'Avignon,
I'on y danse, l'on y danse,
Sur le pont d'Avignon,
I'on y danse tous en rondo

Les belles dames font comme ga!
Ei puis encore comme cal

Sur le pont d'Avignon,
I'on y danse, I'on y danse,
Sur le pont d'Avignon,
I'on y danse tous enrond. (bis)

3 e FRERE JACQUES

Frere Jacques
Frere Jacques,
dormez-vous ?
dormez-vous ?

Sonnez Ies matines
sounez les matines
din, din, don L
din, din, don !.
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Est-ce que tu es gourmand et tu almes la bonne cuisine? Voilá une recette tres facile pour tol,

lES GALETTES BRETONNES
i
I
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Ingrédients:
150 g. de sucre, 250 g. de farine, 1 oeuf, 1/2 paquet de levure, 1 ou 2 cuillerées de lait.

Préparation
Mettre dan s une terrine, farine, sucre, levure. Déposer beurre, oeuf et lait. Pétrir jusqua ce que
la pate soit lisse et ferme (elle ne colle plus aux doigts). Faire une boule, aplatir au rouleau puis
découper avec un emportepiece ou un verre. Dorer le dessus de chaque galette avoc un jaune
doeuf. Cuire a feu doux sur une plaque, 10 a 15 minutes.

VIRELANGUES

Essaie de dire ea le plus vite possible:

"Un chasseur sachant chasser sans son chien est un bon chasseur".

"Si ton tonton tond ton mouton, ton tonton tondu sera"

"Ton thé t'a- til oté ta toux?"

"Six souris sans lit sourient sans souci de six chats".
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Retrouve dansla grille les mots de la liste et découvre le rnessaqe.
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. , .'T R I O,M P H E A R I
S e-A T H·E D R A LE
E S B EA U B o U R G
T-S E I N E TO U ,R L
AV P Y R A M I DEI
D E F E NS E L L E-L
U M N o T· RED A M E
L o U V R El E R E
~ Baslliques

D Beaubourq

o Cathédrale

D Défense

o Louvre

D Notre-Darne

D Pyramide

o Seine

D Tour
O Triomphe



Explotaciones Cerámicas Españolas, S.A.
MINAS Y LAVADEROS
BURELA (LUGO)

Teléfono: 982 58 03 00
Fax: 982580988
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VEN A BURELA E DISFRUTA EN PORTOPLAZA






