


Maruxía nº 17

Edita:
  Asociación cultural Os Matos
  Equipo de Dinamización Lingüística

Coordinación:
  Ramón Blanco Fernández

Portada:
  Luis M. Ramilo Machado

Maquetación e deseño:
  Equipo de Biblioteca

Impresión:
  Gráficas Arfe (Burela)

Depósito legal: LU-171-00

Para o deseño desta publicación utilizouse 
software libre: Scribus e Gimp baixo Ubuntu



Fernando Lalana
Soños chuchados

Índice
Actividades extraescolares
Viaxe ao camiño de Santiago
De Gadisa ao Parlamento
Celanova
Trofeo Color Art
Concurso galego de robótica
Maratón de lectura en Burela
Excursión a Mondoñedo
Visita a Talleres Garsán, S.A.
Actividades no centro
A xanela da lectura
Charla sobre o "botellón"
As memorias de Xosé Neira Vilas
Un día con Mini e Mero
O meu ciclo non ten xénero
Jorge Mira
Terceiros encontros de banda deseñada
Caligramas
Mil grúas por Xapón
O saber universal
Visita de Anïk Nandi
Campionatos San Xoan Bosco
Creación literaria
Todas as cousas que soñei
O peiteador de señoras asasino
Despedidas
Evaristo García Fanego
Orla Bacharelato 2011

Semblanza
Ana Robles Fraga: in memoriam

Traballos de investigación
Que pensas do heavy?
Álvaro Cunqueiro
Lois Pereiro

Entrevistas

5
10
11
18
21
41
45
49

42
46

50
52

38

14
22
29

4
30

Premios A.C. Os Matos
Burela aberta ao mar
Burela é mar
As sereas de Burela
Diario de Xan
Dime Burela
Que me suxire o mar?

Programas europeos
Comenius bilateral con Francia
Acollida dos franceses en Burela
Viaxe a Francia
Proxecto de acollida

6
7
8

48

3
12
16
20
23
24
26
28
39
40
44
47

31
32
33
35
36
37



Editorial
Que ben lucía Lois (poderíano 
escoller como editorial)

Xa pasaron máis de dous milenios 
desde que o sabio romano Marco Tulio 
Cicerón se queixaba da época na que 
lle tocara vivir: “Estes son malos tempos. 
Os fillos xa non se guían polos pais e 
todo o mundo escribe libros”. Como 
vedes, parece que o mundo cambiou 
ben pouco. A sentenza podería ser 
escrita nos días de 
hoxe e seguiría a ser 
actual. Mesmo, se a 
variamos un pouco, 
poderiamos dicir: “Estes 
son malos tempos. Os 
alumnos xa non se 
guían polos profesores 
e todo o mundo 
escribe na revista”. 
É lei de vida. Así foi e 
será sempre: en cada 
novo curso estreamos 
novas ilusións, o 
profesorado cambia 
pouco, o alumnado un 
pouco máis, e quen 
máis cambia é a revista Maruxía, que vai 
medrando pouco a pouco coas 
actividades que imos facendo para 
chegar ás nosas mans ao remataren as 
aulas. Son os seus contidos o 
testemuño máis fiel de que, aínda que 
non o percibamos, as cousas cambian 
(tampouco percibimos a rotación da 
Terra mais sabemos que non deixou de 
xirar); transcorreu o ano escolar e 
traballamos duro, aínda que tamén 
houbo tempo para a diversión, pois non 
só se aprende nas aulas.
Neste 2011, por exemplo, aprendemos 
algo máis dos  poetas Lois Pereiro e 

Álvaro Cunqueiro mentres os 
recordabamos; ao primeiro no Día das 
Letras Galegas, ao segundo no 
centenario do seu nacemento. Mirade 
para a foto: Lois Pereiro, moi noviño, 
aínda alleo aos estragos da 
enfermidade, estomballado nun vello 
sofá, le Xente de aquí e de acolá, un 
libro de Cunqueiro. Vaia coincidencia, 
non?
Pois tamén foi boa coincidencia este 

ano a que fixo cadrar a 
descuberta para moita 
xente de dous famosos 
do Incio. Deste pequeno 
concello lugués era a 
familia de Lois Pereiro, e 
alí está enterrado. Tamén 
é a terra de Lucía Pérez, 
a última representante 
de España no festival de 
Eurovisión. Na versión 
final daquel “Que me 
quiten lo bailao” 
descartáronse frases en 
galego (e incluíronse, iso 
si, gaitas). Xa pasaron 
máis de corenta anos 

desde que Joan Manuel Serrat fora 
vetado para cantar o “La, La, La” en 
catalán no mesmo festival. Como vedes, 
e como dicían os romanos, non hai 
nada novo baixo o sol. 
Atrancos sempre vai habelos, mais 
temos da nosa parte a perseveranza e a 
ilusión. O curso pasou e botando a vista 
atrás (e adiante nestas páxinas), 
agardando polos novos cambios que 
han vir, podemos dicir, con moito 
orgullo: “que nos quiten o bailado”.

Thank you, moitas grazas!
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Xa temos nome!: "A xanela da lectura". Así é como se chama o noso club de lectura. 
En realidade temos tres clubs: dous en 2º da ESO e outro en 4º con dúas persoas de 
3º de PDC, en total vinte e sete alumnos máis a profe, Juani. Reunímonos unha ou 
dúas veces ao mes para falar de novelas, pelis, teatro...; de todo un pouco, pero 
sobre todo de libros.
As recomendacións das lecturas fainas a profe e ás veces tamén nós. Agora mesmo 
no club de 4º están a piques de rematar un que está guai; recomendouno Vanessa, e 
titúlase Ojalá fuera cierto, de Marc Lévy.
Falamos dos libros e comentamos moitas cousas dos personaxes, se nos gustan ou 
non, das cousas que pasan, o que cambiariamos... Ás veces non nos poñemos de 
acordo... mais ao final, pasámolo xenial.
Pero o máis divertido que fixemos neste curso foi a lectura e representación de dúas 

obras de teatro en galego. Moito nos rimos! 
Por alí había perrucas, capas negras de 
vampiros, sabas, caixas que estoupan...
E agora o mellor: no mes de xuño imos a 
Santiago coñecer dúas bibliotecas da 
universidade, mercaremos libros en Follas 
Novas, unha das máis antigas librerías de 
Santiago, e o xantar farémolo nun comedor 
universitario. Xa temos ganas de que chegue 
o día!
Por suposto seguiremos no club o curso que 
vén e ademais cremos que vai haber un
grupo de teatro. Xenial!

A Xanela da Lectura
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Fernando Lalana
O escritor zaragozano Fernando Lalana 
foi o protagonista do "libroforum" 
celebrado no noso instituto o día 18 de 
marzo. Este recoñecido autor  ten obtido 
importantes premios, entre os que 
destacamos o Cervantes Chico -o 
Cervantes da literatura xuvenil-, que 
recibiu no 2010.
Fernando Lalana xa nos visitara en dúas 
ocasións anteriores: no 2001 para falar 
de El paso del estrecho e no 2009 para 
charlar con nós sobre a obra La 
Tuneladora. 
Agora veu falar 
de El último 
muerto, o libro 
que lemos neste 
curso os 
alumnos de 3º 
ESO. Este novo 
encontro 
resultou moi enriquecedor, pois tive-mos 
a oportunidade de facerlle numerosas 
preguntas coas  que conseguimos 
sorprender ao novelista. Pola súa parte, 
el correspondeunos resolvendo moitas 
das incógnitas que nos formulara a 
lectura desta intrigante novela. A 
continuación, transcribimos algunhas 
intervencións que tiveron lugar no 
transcurso do "libroforum".
-Por que decidiu titular así esta novela?
Púxenlle este título por todo o aconte-
cido coas mortes de distintos personaxes.
-Inventa vostede os seus títulos?
Non, invéntaos a editorial, xa que non se 
me dá moi ben poñerlle título ás obras.
-Intervén no deseño da portada das 
súas novelas?
Non, iso, xunto co título, faino a editorial.
-Que temas utiliza ou prefire utilizar 
cando escribe?
Encántame escribir novelas con moita 

intriga, porque, para o meu gusto, un 
libro ten que “enganchar” ao lector e 
esta é a miña mellor maneira de facelo.
-Por que incluíu o tema da violencia en 
El último muerto?
Incluíno porque me parece moi 
interesante e é un tema moi actual.
-Cal foi a razón de iniciala co capítulo 
titulado “Previo: el final”? 
Fíxeno así para tentar que a historia 
gustase máis dende o principio.
-Como se lle ocorreron os personaxes?

Os personaxes 
deste libro 
inventeinos, 
como fixen en 
todos os outros 
(agás en 
Amsterdam 
Solitaire).
-Cal dos seus 

personaxes é o preferido?
O meu preferido é Elisa Lobo.
-Tenta “acabar” con Fermín Escartín 
nesta novela?
Si que tento acabar con este personaxe, 
ou, polo menos, de momento. 
-De pequeno quería ser escritor?
Non, eu de pequeno quería ser 
arquitecto, non escritor.
-Cando se iniciou na escritura?
Empecei a escribir pequenos relatos para 
concursos aos 15 anos.
-Cando prefire escribir: pola mañá, pola 
noite…?
Eu escribo sempre, agás cando teño 
algunha viaxe ou vou a algún centro de 
ensino, e prefiro escribir de noite xa que 
non hai ningún ruído nin nigunha 
distracción que me impida facelo.
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Viaxe ao camiño de Santiago

Desde hai anos os alumnos de 3º de E.S.O. teñen a oportunidade de participar nunha 

viaxe a un dos lugares emblemáticos do Camiño de Santiago en Galicia: O Cebreiro. 

O Departamento de Relixión organizou esta actividade que tivo lugar no mes de 

outubro. A expedición burelesa saíu desde o Instituto rumbo ao Cebreiro. Despois de 

ver a aldea visitamos o templo prerrománico. Logo dirixímonos ao albergue de 

peregrinos atravesando o poboado, onde puidemos ver o exterior das súas pallozas. A 

continuación iniciamos un percorrido a pé entre O Cebreiro e Hospital da Condesa 

que nos levou unha hora e media aproximadamente. Nesta camiñada puidemos falar 

con varios peregrinos, algúns chegados de puntos tan distantes a nós como son 

Francia e Estados Unidos.

Finalizada esta pequena ruta, o autobús levounos ata a vila de Samos, onde xantamos, 

e, á tarde, visitamos o contorno da Capela do Ciprés e o Mosteiro Benedictino de 

San Xiao de Samos. No interior dos muros deste lugar falamos con varios monxes e 

admiramos a obra arquitectónica do cenobio: os claustros, o templo, a sancristía, a 

fachada barroca. Á noite chegamos a Burela sabendo un pouco máis da nosa historia, 

da nosa xeografía e do noso rico patrimonio.
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O noso instituto participou, xunto co colexio galo Jean Monnet de Janzé, nun 

programa da Unión Europea que ten por obxectivo mellorar as destrezas dos alumnos 

en francés e novas tecnoloxías.

Durante o presente e o próximo curso (2010-2011 e 2011-2012) o Perdouro 

desenvolve unha asociación Comenius de tipo bilateral co colexio Jean Monnet de 

Janzé (Francia). A iniciativa partiu do departamento de Francés, liderado por Karina 

Parga, ao presentar un proxecto de asociación Comenius co colexio francés, co que 

leva realizando intercambios dende 2005, e que foi aprobado polo Organismo 

Autónomo de Programas Educativos Europeos (OAPEE). 

Este proxecto de intercambio, que leva por título "Aprendizaxe das linguas a través da 

produción de curtametraxes", pretende darlles a coñecer aos alumnos destes dous 

centros as culturas e tradicións de ambos os dous países a través da rodaxe de 

microfilmes. Deste xeito poténciase o desenvolvemento lingüístico, tanto na súa propia 

lingua como na do país asociado; ademais, identifícanse semellanzas e diferenzas 

culturais e sociais entre os participantes para desenvolver un espírito europeo entre os 

alumnos, aprendendo a valorar e respectar a súa propia identidade cultural e a dos 

outros.

O proxecto bilateral baséase na realización 

de curtametraxes bilingües (en plastilina, 

debuxos, fotos, filmes...) feitos polos alumnos 

co fin de permitir a adquisición e o reforzo 

das competencias lingüísticas en francés e 

español. Este proxecto orixinal trata de 

propoñerlles aos rapaces que creen uns 

videoclips para denunciar inxustizas 

(violencia, dereito ao traballo, intolerancia) 

ou ben para fomentar unha boa conduta de 

vida (medioambiente, paz, lectura). É unha 

oportunidade única de traballar en 

colaboración e aprendrer a respectar a mirada e opinión dos demais.

Para culminar, os alumnos/as de Francés puideron viaxar a Francia, onde levaron 

bosquexadas as súas curtametraxes, que estiveron terminando este trimestre, para dar a 

coñecer temas como a violencia de xénero, a discriminación racial, o acoso escolar, a 

sensibilización medioambiental, o fomento da lectura, a celebración da paz, a 

conciencia ecolóxica ou a dimensión europea, entre tantas outras temáticas. O traballo 

poderá consultarse, cando remate o curso, na páxina web do seu centro escolar. 

Karina Parga, coordinadora deste proxecto, comenta que os alumnos fixeron unha 

selección de temáticas relevantes para eles e que o seu inicio no mundo do cine foi 

do máis produtivo. Grazas a este tipo de iniciativas, os alumnos/as melloraron as súas 

habilidades de comunicación co francés e a súa desenvoltura á hora de relacionarse 

con outras culturas.

Comenius bilateral con Francia
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O mércores 16 de febreiro, ás dúas e cuarto os rapaces e rapazas de terceiro, máis 

algúns de cuarto e de primeiro de bacharelato, atopabámonos na estación de 

autobuses agardando polos nosos corresponsais franceses. Estabamos moi nerviosos. 

Á tarde do mesmo día quedamos todos e fomos tomar algo ao Atrezzo, xa que 

chovía. A continuación amosámoslles as praias e o porto. Seguidamente fomos ata o 

Azor, e alí estivemos comendo pipas, xa que en Francia non as teñen. Ao día seguinte, 

tiveron a benvida do director, e seguidamente dirixíronse a Ribadeo de excursión. Pola 

tarde fomos ata o Pool debido ao mal 

tempo, e alí xogamos ao billar e aos 

dardos. O venres fomos todos de 

excursión á Coruña, e visitamos 

diversos sitios, como a Domus, a Casa 

dos Peixes, etc. O sábado, pola mañá, 

algúns de nós quedamos para facer 

compras, e outros foron ao parque 

xogar un partido de baloncesto. Pola 

tarde saímos polo paseo marítimo, e á noite 

asistimos a unha cea que tiñamos organizada 

con anterioridade, e saímos ás discotecas, xa 

que en Francia non poden. O domingo 

pasamos a tarde no parque Tíxola, e 

posteriormente tomamos algo no Atrezzo. O 

luns, os nosos corresponsais foron de viaxe a 

Lugo, mentres nós seguiamos nas clases. O martes, tivemos a oportunidade de contar 

con eles nas clases, repartidos en todos os cursos, e a continuación dirixímonos á 

casa do concello, participar nun maratón de lectura, onde algúns deles nos amosaron 

o seu dominio do galego. Pola tarde quedamos, coma sempre, no Azor. O mércores 

dirixímonos a Santiago de Compostela, e amosámoslles a catedral. Despois 

organizamos un xogo por toda a cidade, que consistía en sacarlles fotos a uns 

monumentos que aparecían nunha lista que nos entregaron. O xoves, os nosos 

compañeiros franceses foron visitar a fábrica de Sargadelos. Pola tarde, debido ao bo 

día que facía, algúns deles puxeron o seu bañador e fomos ata a praia do Portelo. Alí 

bañáronse, e a outros ''bañáronnos''. O venres, viñeron con nós á clase, e despois do 

recreo foron facer compras para a viaxe. E despois, ás catro da tarde, reunímonos 

todos na estación de autobuses para despedilos, xa que partían dirección á Bretaña 

de novo. Foron momentos moi difíciles para nós xa que lles collemos un cariño moi 

especial, e a partir dese día comezou a conta atrás para velos de novo.

Acollida dos franceses en Burela
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O luns 4 de abril do 2011 comezaba a nosa pasaxe dos soños por Francia. Estabamos 

ansiosos, felices, non poderiamos explicalo. Todo empezaba ás 22:45 da noite, cando 

nos despediamos das nosas familias na estación de autobuses. A esa hora foi cando 

arrancou o autobús. Por unha parte, os nosos sentimentos eran contraditorios, xa que 

sentiamos tristeza porque iamos estar 16 días sen a nosa xente pero, ao mesmo 

tempo, unha felicidade inmensa que nos recorría todo o corpo coma un calafrío.

Durante o traxecto fixemos catro paradas; unha para almorzar, outra para xantar, e 

outra para descansar. A última antes da chegada foi en Nantes, onde paramos sobre 

as 16:30 da tarde do día seguinte. Alí coñecemos a cidade e merendamos.

Ás 19:00 chegamos a Janzé. Todos os nosos correspondentes e os seus familiares 

estaban agardando por nós diante do instituto cos brazos abertos. Foi un reencontro 

moi especial logo de 2 meses sen velos.

Despois da longa viaxe, acomodámonos nas nosas correspondentes casas para 

descansar, cear coa familia e coñecelos a todos.

O mércores 6 déronnos a benvida no colexio o director e mais algúns profesores. 

Preparáronnos como almorzo uns pasteis típicos da Bretaña, foron moi amables.

Logo fomos visitar un dólmen chamado “La 

Rouche aux Fées” traducido ao galego 

como “A Rochas das Fadas”. Despois 

tivemos toda a tarde libre e os nosos 

franceses leváronnos a Rennes de compras.

O xoves 7 visitamos Rennes pero, desta 

vez, cunha guía turística que nos foi 

explicando cada un dos monumentos e 

historias de dita cidade. Logo de chegar de 

Rennes, fomos ata o instituto, onde 

xantamos no comedor con todos eles, e despois 

estivemos nas súas clases. Máis tarde, fomos cada 

un para as nosas casas coma o resto dos días.

O venres 8 leváronnos visitar o Mont Saint Michel 

cos alumnos franceses. Trátase dun castelo que está 

situado no alto dunha abadía. Despois fomos de 

paseo por unha pequena cidade chamada Saint 

Malo, que se trataba dunha antiga cidade corsaria.

O sábado 9 estivemos todo o día coas familias. 

Pola tarde leváronnos a todos a Brie, unha pequena 

lagoa onde nos bañamos e tomamos o sol. Á noite 

preparáronnos unha festa na casa dunha das 

francesas, que era a filla do alcalde de Janzé. 

Quedará como un recordo inolvidable, sen dúbida.

O luns 11 fomos de excursión a Carnac. Alí 

Viaxe a Francia 
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visitamos un monumento neolítico coñecido como “O 

Cairn de Gravinis”. Logo desa visita, leváronnos a Vannes, 

onde xantamos e pasamos a tarde.

O martes 12 saímos cara París ás 8:30 da mañá, logo da 

emotiva despedida. Esperábanos unha longa viaxe de 

cinco horas. Cando chegamos á “cidade do amor”, ver a 

Torre Eiffel de fondo foi sentir unha sensación de emoción 

moi grande. Primeiro, fomos de paseo en Bateau-Mouche 

polo río Sena, á parte de ver distintos monumentos, 

lugares e edificios significativos, entre eles a igrexa de 

Sacré Coeur e, por suposto, o Mouline Rouge. Cara ás 

19:00 da tarde, acomodámonos no noso hotel e ceamos.

O mércores 13 fomos de visita ao Castelo de Versalles, 

onde, despois de xantar, paseamos polos seus xardíns 

durante toda a tarde. Son extensos pero preciosos. Máis tarde voltamos ao hotel moi 

cansos e tivemos unha hora de tempo libre antes de cear.

O xoves 14 visitamos 

París, destacando o barrio 

bohemio de Montmartre, a 

Catedral de Notre Dame, 

o Louvre e a Torre Eiffel, 

na cal subimos arriba de 

todo, onde había unhas 

vistas marabillosas de toda 

a cidade parisina.

O venres 15 leváronnos a 

Disneyland París. Alí estive-

mos todo o día sen a 

compañía dos profesores 

e pasámolo moi ben. É 

vivir como nun mundo de 

fantasía, de soños. Volta-

mos ao hotel, onde nos 

esperaba unha noite moi longa de diversión, xa que era a última.

O sábado 16 iniciamos a viaxe de volta cara Burela, saíndo de París ás 7:30 da mañá. 

Esperábannos 18 horas de viaxe ata chegar xunta as nosas familias, aproximadamente á 

1:00 da madrugada.

Dámoslles as grazas ás nosas profesoras, por suposto, xa que nos fixeron moi felices 

organizando esta viaxe!

En resumo, unha experiencia que non nos será fácil olvidala.
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De Gadisa ao Parlamento

O día 9 de novembro os alumnos do Ciclo Medio de Xestión Administrativa e os do 

Ciclo Superior de Administración e Finanzas, acompañados polas profesoras Carmen 

Pena Paz e Carmen Fernández Moreda, tivemos a oportunidade de facer unha visita 

guiada ao centro neurálxico de distribución do grupo GADISA, ubicado en Betanzos. 

Ademais, pola tarde coñecemos, en plena actividade, a institución máis representativa 

da nosa Comunidade Autónoma, o Parlamento.

En GADISA fomos recibidos con café e galletas, cousa que se agradeceu porque o 

día era chuvioso e frío, mentres nos explicaban a organización do grupo. De seguido 

fixéronnos unha visita guiada por todas as instalacións; quedamos impresionados polo 

seu tamaño e pola eficiencia coa que cumprían o seu cometido os traballadores.

Chamáronnos a atención moitas cousas, todo era unha novidade e foi unha aplicación 

práctica do que tiñamos estudado. O que coñeciamos polos libros, vímolo en vivo, 

como a recepción de mercadorías. Talvez o máis curioso foi pasar polas cámaras de 

frío a unha temperatura de -20º C, pois o máis seguro é que ningún de nós vaia estar 

nun sitio semellante nunca máis, e, por suposto, para todos era a primeira vez.

Despois desta interesante visita e de recibir uns agasallos, fomos cara a Compostela. A 

primeira intención era ir coñecer o centro histórico pero a climatoloxía non nos 

acompañou ese día, chovía a chuzos, polo que nos tivemos que refuxiar no centro 

comercial onde almorzamos. 

Xa no Parlamento, previa 

identificación e rexistro, nun 

dos moitos salóns que ten o 

Pazo do Hórreo fixéronnos 

unha breve introdución da 

historia do Parlamento e do 

seu funcionamento. De seguido 

percorremos as distintas depen-

dencias: as salas dos grupos 

políticos que conforman o arco 

parlamentario; a biblioteca, 

que, coas novas tecnoloxías, non recibe moitas visitas, etc. Por último entramos no 

hemiciclo, onde se estaba a tratar a recente visita do Papa, co cal presenciamos un 

acalorado e entretido debate. Antes de marchar e de recibir uns paraugas e mochilas 

como regalo, fomos despedidos polos tres parlamentarios da zona da Mariña: Ismael 

Rego, Xosé Manuel Balseiro e Emma Álvarez Chao, que moi amablemente atenderon 

ás nosas preguntas.

Despois iniciamos o regreso á casa, onde chegamos sen incidencias de ningún tipo, xa 

que o comportamento e puntualidade dos asistentes foi irreprochable durante toda a 

xornada.
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O 30 de marzo os alumnos de 1º de 

Bacharelato fomos de excursión a 

Celanova. A viaxe a esta vila ourensá 

durou catro aburridas horas de autobús. 

Ao chegar alí, a primeira impresión foi a 

de estar ante un núcleo poboacional 

medio-grande. Cabe destacar que esta 

vila é a terra natal de importantes 

escritores galegos como Curros Enríquez 

ou Celso Emilio Ferreiro. 

O primeiro monumento que vimos en 

Celanova foi o mosteiro de San Salvador. 

Durante unha visita guiada dunha hora 

puidemos contemplar o enorme retablo, 

o órgano, a sancristía, o claustro, a 

capela de San Miguel... Logo de saír do 

mosteiro dirixímonos cara á casa-museo 

de Curros Enríquez. Esta vivenda, que 

apenas sufriu modificacións, é bastante 

grande para a arquitectura daquela 

época.

Outro lugar que non podiamos deixar de 

visitar foi o conxunto medieval de 

Vilanova dos Infantes. Na casa rectoral o 

cura amosounos a Virxe do Cristal, unha 

figura única. Esta peculiar vila conserva 

tamén a torre de homenaxe do seu 

antigo castelo.

Celanova
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O inspector da policía local e dous compañeiros acudiron para informarnos sobre a 

nova (e primeira) lei que regula o consumo de alcohol en menores, que está en vigor 

dende o comezo de marzo.

En primeiro lugar, entregáronnos un sinxelo cuestionario para facerse unha idea dos 

nosos coñecementos previos sobre a materia. De seguido, explicáronnos as principais 

causas do estabelecemento de dita lei: o incremento das situacións de intoxicacións 

etílicas e as cada vez máis temperás idades de introdución ao mundo do alcohol.

Finalizadas as presentacións, procederon a destacarnos o feito de que o consumo de 

bebidas alcohólicas na rúa en Galicia está permitido, tanto en lugares pechados coma 

en áreas públicas (os coñecidos “botellóns”). Mesmo nos fixeron saber que é moi 

frecuente que o propio concello sexa o encargado de regular estas aglomeracións de 

masas.

A restrición da novidosa medida 

sería a prohibición absoluta do 

consumo alcohólico dun menor de 

idade, independentemente da 

graduación, lugar, compañías ou as 

distintas circunstancias nas que se 

dea. Ademais, terán a obriga de 

someterse a un control de 

alcoholemia cando o garda ou 

policía local o vexa necesario -coa 

peculiaridade de non haber unha 

taxa mínima, o máis leve indicio de alcohol estaría catalogado como unha infracción, 

coas súas consecuencias-. No caso de negarse, enfrontaríanse tamén a unha multa 

considerábel.

Por outra parte, a lei restrinxe tamén a idade de entrada nas discotecas e lugares 

similares de ocio. Só os maiores de idade están autorizados para entrar libremente 

neles. Os menores, con dezaseis anos, deberán estar acompañados dun adulto, que 

sería o seu responsábel. Os de catorce deberán acudir a sesións especiais -sen 

alcohol nin ningún tipo de publicidade relacionada con el-.

No caso de que se notificase un menor en estado ebrio, el mesmo sería o 

responsábel dos seus actos, mais, como se dixo, tamén serán culpábeis os seus 

acompañantes, o dono do local, os camareiros e os pais (estes últimos 

subsidiariamente) ou calquera implicado. 

O custo da infracción está en función da gravidade da mesma, clasificándose en leves, 

graves e moi graves, e dentro de cada apartado, diferenciándose en mínima, media ou 

máxima. As cantidades oscilan entre 300 euros (aproximadamente, non está 

especificado na lexislación, xa que o custo dunha infracción leve mínima sería de ata 

600 euros, por tanto non se estabelece o mínimo) ata 600.000.

Charla sobre o “botellón”
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Probabelmente, como defendeu o policía local, o custo tan elevado destas multas 

débese ao obxectivo primordial da imposición destes “castigos”: que os afectados 

sexan os mozos culpábeis, e non os seus pais. Desta maneira, ofértase a posibilidade 

de realizar servizos á comunidade (recollendo o lixo, limpando o inmobiliario público...) 

ou mesmo acudir a centros de drogodependencia para recibir terapias ou cursos.

Así pois os nosos veciños da comisaría local informáronnos sobre a primeira lei que 

regula o consumo de bebidas alcohólicas en Galicia, que trata de erradicar un dos 

maiores problemas aos que se enfronta a nosa sociedade: o perigoso incremento do 

consumo excesivo de alcohol, sobre todo na mocidade. Tendo en conta o cuantioso 

e abusivo pago económico que deberían realizar as familias dos rapaces atopados 

bébedos -ou cun nivel ínfimo de alcohol-, a alternativa dos servizos á comunidade 

parece ser moito máis apropiada e efectiva. 

Quizais atoparon o antídoto para combater esta “enfermidade” que se apoderou das 

mentes máis novas. O tempo confirmarao... ou refutarao.
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Que pensas do heavy?
• É un tipo de música moi específico co que 
non me sinto nada identificada.
• Se a iso se lle pode chamar música… Home, 
é unha composición de notas pero para min 
non é música.
• Home! Iso é música auténtica, en 
estado puro.
• É un tipo de música que non 
me gusta, gústame máis o 
jazz, o rock…
• Ben… Non o escoito 
pero, con tal de que non 
mo poña ninguén diante, ben.
• Non a coñezo o suficiente 
como para dar unha opinión. Non 
a escoito habitualmente pero 
respéctoa, aínda que me parece 
un pouco estridente.
• Sentimento, as baladas heavies 
son as mellores.
• Ai, por Deus, que heavies…
• É un estilo que non controlo. Como en todos os estilos hai grupos moi bos, 
normales e peores. É válido para expresarse coma calquera outro. Metallica gústame.
• Persoalmente, non me gusta. Non é o estilo de música que máis me guste.
• Depende do grupo, hai grupos bos e grupos que dan pena. A música está ben 
sempre pero teñen que ser bos grupos.
• (Despois dun longo período de risas…) A min persoalmente non me gusta pero 
entendo que poida haber xente á que este tipo de música lles faga sentir ben en 
determinados momentos.
• Non adoito escoitala, pero o que si é certo é que moita xente acostuma confundila 
co termo de ‘’hardcore’’ de pegar berros e o heavy non é así. Hai grupos bastante 
bos e outros que, en fin, son malísimos. Pero tamén hai grupos malísimos no jazz, no 
pop…
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• O heavy é un tipo de música moi discriminado no mundo 
musical. A xente ten un mal concepto do metal en xeral, 
pensan só en berros e letras con mala influencia. As letras 
falan sobre o quentamento global, o amor… Por exemplo, 
unha das miñas cancións favoritas di: ‘’Querido Deus, a 
única cousa que che pido é poder abrazala cando non 
está cerca, cando está tan lonxe. Porque todos precisamos 

esa persoa que poida ser fiel a ti, pero eu perdina cando a encontrei…’’
• Non sabedes o que vos perdedes. É unha música na que predominan as raíces. Hai 
grupos coma: Bullet For My Valentine, Avenged Sevenfold, Metallica, System Of A 
Down, In Flames, Slipknot, Dimmu Borgir, Gojira, Amebiran Dawn, Deathstars, Blind 
Guardian, Shaman…
• É unha música coma outra calquera, pero é a que máis me gusta. A xente ten 
demasiados prexuízos co metal. Para min, e para os que son coma min, tamén é 
música. NON somos ionquis. NON somos unha mala influencia. Somos un grupo de 
persoas con pensamentos únicos,(que é tan normal coma a música clásica, o jazz…) 
que sentimos a música e que non nos importa o que pense a xente. 
• Se este tipo de música vos pode parecer ruidosa, simplemente é para que se 
escoite desde o máis adentro.
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Que pensamos nós?



As memorias de Xosé Neira Vilas

As persoas temos por costume 
esquecer, deixar a un lado o vivido, 
como se nunca ocorrese. Se nos falan 
de emigración, pensamos en peruanos, 
colombianos, nos negros das pateras… 
que veñen en busca de mellores 
condicións de vida. Desafortunadamente, 
non recordamos que antes fomos nós, 
galegos, os que tivemos que emigrar, co 
mesmo obxectivo.
No IES Perdouro puidemos gozar da 
experiencia dun dos moitos galegos que 
se viron obrigados a abandonar a nosa 
terra. Foi Xosé Neira Vilas, quen, con 83 
anos plenos de vitalidade, mantivo con 
nós unha intensa tertulia.
O Presidente da Asociación Cultural Os 
Matos, o noso profesor Antón Niñe, 
presentóunolo. Recordounos que naceu 
na aldea de Gres, provincia de 
Pontevedra, fillo de labregos e que 
marchou a Bos Aires e alí traballou e 
estudou música, técnicas comerciais, 
literatura, e a carreira de xornalismo. 
Díxonos que naquelas aulas coñecería 
unha muller, Anisia, tamén descendente 
de galegos, coa que casaría en 1957, e 
que na capital arxentina mantivo o 
contacto con Galicia mediante diversas 
organizacións galeguistas, onde coincidiu 
cos grandes autores galegos da época: 

Eduardo Blanco Amor, Luís Seoane, 
Lorenzo Varela e Ramón de Valenzuela.
Xosé Neira Vilas presentounos a cidade 
arxentina como a capital cultural de 
Galicia durante os anos 50. Nela 
editáronse numerosos periódicos en 
galego, creáronse bandas sinfónicas, 
emisoras de radio, grupos de teatro 
galego, grupos de gaiteiros… Alí a 
comunidade galega gozou do privilexio 
de ser a única á que se lle concedía o 
préstamo do teatro Colón, o máis 
importante de todo o país.
Despois da contextualización, falamos 
tamén de Economía e da súa relación co 
nivel de vida. O escritor comentounos 
que a emigración americana supuxo unha 
importante entrada de diñeiro, grazas ao 
cal se puideron crear unhas 310 escolas 
en toda Galicia e reducíronse en grande 
medida as taxas de analfabetismo. 
Conseguiuse o obxectivo: que non se 
risen dos galegos por non saberen ler 
nin escribir ou por teren que facer os 
traballos máis duros. Ademais, grazas aos 
cartos procedentes da emigración, 
arranxáronse igrexas, abríronse camiños, 
construíronse cemiterios e centros 
sanitarios.
No referente á identidade, na emigración 
naceron destacadas institucións galegas 
como a Real Academia Galega, estrouse 
o himno e deseñouse a bandeira, que xa 
cubriría os restos de Manuel Curros 
Enríquez no seu traslado a Galicia.
Como neste ano se cumpre o 50º 
aniversario da publicación da súa obra 
máis recoñecida, Memorias dun neno 
labrego, o autor dedicoulle atención 
especial. Comentounos que a novela foi 
escrita nunha terraza de Bos Aires, ante a 
curiosidade dun dos camareiros, a quen 
posteriormente lle regalaría un exemplar 
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do libro. Nas Memorias, Neira Vilas 
quería falar do campo de Galicia, mais a 
través “dun libro ben feito”, mostrando “o 
drama do campesiño contándoo con 
naturalidade, de xeito se vise como foi”. 
A preguntas nosas interesándonos pola 
repercusión da obra, o narrador falounos 
da grande cantidade de exemplares 
vendidos (no pasado e no presente), das 
numerosas teses feitas sobre el e das 
traducións e adaptacións ao teatro.
A través das Memorias dun neno 
labrego, Neira Vilas contounos 
numerosos recordos da súa nenez. 
Presentounos a súa familia labrega, o seu 
traballo como carteiro, a súa asistencia á 
escola (destacou a grande cantidade de 
quilómetros que tiña que percorrer cada 
día). Con certa melancolía, comentou 
que na súa infancia os problemas 
familiares abordábanse en conxunto, que 
nos momentos de reunión familiar os 
rapaces estaban presentes, e que 
naquela época a disciplina era 
considerada moi importante. Tamén 
debería selo na actualidade: “Non 
perdades a cultura do traballo”, dixo con 
palabras que chamaron a nosa atención.
Preguntámoslle pola escola do seu 
tempo e respondeunos que só había 
unha mestra para ducias de nenas e 
nenos de todas as idades, que dispoñían 
dunha pequena biblioteca e que 
estudaban en 3 enciclopedias: a do grao 
preparatorio (na que se quedaban a 

maioría dos rapaces), a de grao medio, e 
a de grao superior. Os rapaces 
acostumaban a ir á escola cando chovía, 
xa que estes eran os días en que non 
tiñan que traballar no campo. Con 
respecto ao idioma, dixo que a docencia 
se exercía en castelán, mais que os 
rapaces se expresaban fluidamente en 
galego. Como anécdota, comentou que 
as nenas acostumaban facer o camiño á 
escola coa mestra e que o costume 
cambiou no momento en que a docente 
deixou de empregar o galego na 
conversa espontánea.
Como quixemos saber máis sobre a súa 
familia, Xosé Neira Vilas falounos tamén 
das súas 3 irmás e dos 4 irmáns, que se 
viron forzados a emigrar. Esta referencia 
biográfica levouno de novo a 
desmitificarnos a emigración: “Os 
emigrantes conseguiron cartos para 
axudar as súas familias, mais non viviron 
tan ben como se pensa. Sufriron duras 
xornadas de traballo, durmían en 
calquera lugar, vivían de mala maneira… 
Moitos deles, retornaron e levantaron 
casas novas, mais continuaron vivindo nas 
vellas. Non estaban afeitos aos luxos…”
Definitivamente, con Xosé Neira Vilas 
disfrutamos; tivemos entre nós un 
“torrente verbal” co que, entre outros 
moitos contidos, aprendemos humildade.
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6:45 da mañá, Burela dorme pero na marquesiña do I.E.S Perdouro escóitanse voces. 

As “rapazas” do Ciclo Medio de Perrucaría diríxense outro ano máis ao Trofeo Color 

Art de L’oreal, nesta ocasión celebrado no Barco de Valdeorras.

Partimos rumbo á provincia de Ourense cheas de enerxía aínda que o sono se reflectía 

nas nosas caras. Paramos en Foz e tamén na Cruz do Lobo (Barreiros) para recoller 

máis compañeiras. Entre elas as nosas artistas: María, aparentemente tranquila, comenta 

que estivo a practicar de noite o corte que vai realizar; Lucía, tan eufórica coma 

sempre, fíxonos rir coas súas anécdotas, xa que o seu recollido está “tirado”.

A pesar da parada que fixemos no Corgo para estirar as pernas, o camiño fíxose 

longo. Tres horas despois da nosa partida chegamos ao noso destino, a calor era 

abafante. Na porta do instituto fixamos unha hora para reunirnos na casa da cultura e, 

mentres as nosas compañeiras coñecían un pouco o Barco acompañadas de Luís, 

dirixímonos ao interior do centro 

para deixar as nosas pertenzas. 

Dous dos alumnos do centro 

convidáronnos a dar un pequeno 

paseo a carón do río, pero de 

seguido voltamos para poñernos a 

traballar.

Compartimos taller con outros 

institutos de toda Galicia, e entre 

alumnos e profesores distinguimos a 

Xavi, o noso antigo profesor, hoxe 

contrincante. Preparamos o recollido e 

maquillamos tanto as profesionais como 

as modelos. Sen decatarnos rematou a 

mañá e xuntáronnos a todos os 

participantes nunha aula para 

convidarnos a uns aperitivos. De alí 

inmediatamente partimos cara á casa da 

cultura, onde se ía celebrar o concurso. 

Saímos no primeiro grupo a participar, 

así que tras a explicación dos 

organizadores case non hai tempo de 

poñerse nerviosas; é a quenda de María 

co seu corte.

Despois dos cortes realízanse os 

recollidos, nesta ocasión Lucía tamén 

Trofeo Color Art
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sae entre as tres primeiras. Unha vez que participaron 

os nove centros o xurado retírase a deliberar, tempo 

que nós aproveitamos para saír a unha terraza para 

refrescarnos un pouco e combater a calor. Chegou a 

hora da desilusión, o premio non é para nós pero, 

como se di nestas ocasións, o importante é participar. 

É momento de regresar ás nosas casas. O camiño de 

volta aínda se fai máis longo, xa que os folgos foron a 

menos, pero entre cantigas, bromas e algunha que 

outra cabezadiña chegamos a Burela.

Foi un día longo pero mereceu a pena.
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Un día con Mini e Mero

Emoción, ledicia e orgullo. Iso é o que 

nos fixeron sentir Mini e Mero o 9 de 

maio. Era a súa primeira visita ao I.E.S. 

Perdouro. No mes das Nosas Letras, 

agasalláronnos cun fermoso percorrido 

pola música galega, tradicional e de autor.

Emocionáronnos co “Ai, amor” de Neira 

Vilas. Ese poema que, como nos dicía 

Mero, zumega música en todos os seus 

versos e que nas súas voces, a máis dun, 

nos fixo “bagoar o corazón”. 

“Ateigados de ilusión”, como cada día 

agardaban Anisia Miranda e Neira Vilas o 

seu encontro, aledáronnos coas 

cantarelas que levamos dentro de nós 

dende nenos, sen decatarnos da 

importancia que tivo para aqueles que un 

día nos arrolaron nos seus brazos ou 

para as mulleres e homes que traballaron 

arreo para darnos un futuro mellor. Deste 

xeito, anaináronnos un anaquiño coas 

cantigas de berce e leváronnos aos 

traballos cotiáns cos alalás. Cantamos ao 

son das foliadas e das muiñeiras, como 

en calquera festa de calquera aldea 

galega. 

Pezas nosas, pezas galegas, que Mini e 

Mero levan anos recollendo, fogar por 

fogar, aldea por aldea, co único 

propósito de transmitirnos a todos o 

orgullo polo noso: pola nosa música, 

polo noso pobo, pola nosa lingua, por 

nós mesmos.

En nós permanecerán por moito tempo 

os sons das súas guitarras, da pandeireta 

de Mero e da impagable zanfona de 

Mini. Mentres tanto, as súas voces de 

liberdade seguen resoando nos 

corredores do Instituto na voz dos máis 

pequerrechos…
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Un ano máis os alumnos do Ciclo Medio 

de Electrónica do IES Perdouro gañaron o 

Concurso Galego de Robótica na súa 

categoría. Iván Ramil, Brandán Hernando, 

Antón Senra e Marcos Yáñez acadaron o 

primeiro premio; Breixo Orosa, Samuel 

Pernas e Jorge Yánez foron os segundos 

clasificados; e Juan Quiroga, Alejandro 

Goyos, Samuel Basanta e Javier Sierra os 

terceiros (como non podiamos acumular 

os premios, os segundos e terceiros clasificados obtiveron 

"mención especial").

O concurso celebrouse dentro da Semana da 

Ciencia, e foi organizado por IGACIENCIA 

(Institución Galega de Ciencia). 

Concurso galego de robótica



Álvaro Cunqueiro
Álvaro Cunqueiro Mora naceu en 
Mondoñedo o 22 de decembro do ano 
1911. Seu pai era o dono dunha botica, 
na que Cunqueiro comezou a oír as 
primeiras historias que contaban os 
vellos da época. Alí comezaron os seus 
primeiros pasos de amor á literatura, 
pero tamén cando lía, xa dende ben 
neno, pequenas novelas da época.
Estudou bacharelato en Lugo, e anos 
despois, en 1927, Filosofía e Letras na 
Universidade de Santiago de 
Compostela. Abandonou a carreira para 

adicarse ao xornalismo en periódicos como El Pueblo Gallego. Foi membro do Partido 
Galeguista e participou tamén en publicacións falanxistas.
En novembro de 1932 mudouse a San Sebastián e 
participou na redacción de La Voz de España. Logo 
instalouse en Madrid e incorporouse a ABC. A partir 
de 1960 foi cronista oficial de Mondoñedo e 
posteriormente fixo de Vigo a súa residencia para 
traballar no Faro de Vigo. A Real Academia Galega 
elixiuno como académico en 1961. 
Referente á súa produción literaria, podemos dicir 
que as súas obras son moi variadas, xa que 
abranguen dende o eido xornalístico ao poético, 
narrativo, teatral e de tradución. En 1932 publicou o 
seu primeiro libro de poesía, titulado Mar ao norde; 
e con Cantiga nova que se chama riveira obtivo o 
premio Gil Vicente en 1933. Na narrativa destacan 
Merlín e familia e outras historias, As crónicas do 
sochantre e Si o vello Sinbad volvese ás illas. Ten 
tamén coñecidos libros de relatos: Xente de aquí e 
acolá, Escola de menciñeiros ou Os outros feirantes. 
En teatro, destacan pezas como Función de Romeo e Xulieta ou Xan, o bo conspirador.
Acadou diversos premios ao longo da súa carreira. Morreu en Vigo no ano 1981. En 
1991 foille adicado o Día das Letras Galegas. 
Este ano celébrase o centenario do seu nacemento.
Porque Cunqueiro, fixo, coa súa obra, que Galicia durase mil primaveras máis…
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O 1 de abril contamos coa agradable 
compaña de Jorge Mira. Nado en 
outubro de 1968 en Baio (A Coruña), é 
catedrático de electromagnetismo na 
Facultade de Física da Universidade de 
Santiago de Compostela, investigador e 
divulgador científico que na actualidade 
exerce como mestre de Física na 
mesma universidade. Foi finalista de 
numerosos premios, como o do 
“Colegio Oficial de Físicos de España” 
en 2010, gañou outros, como o Premio 
Nacional “Ciencia en Acción” do MEC 

e o EIROForum en 2005, é membro da asociación Mensa, traballou como colaborador 
científico en programas de radio e televisión e 
como experto en cifras do concurso “Cifras e 
Letras” da TVG. Ademais da súa traxectoria 
académica e laboral, foi campión galego de 
baile de salón, natación, xogador da primeira 
división galega de xadrez e gañador de 
premios en esgrima e taekwondo.
A medida que foi discorrendo a charla, 
fómonos decatando das súas grandes dotes 
de orador, pois dende o primeiro momento 
embelesounos a todos coas súas palabras. 

Falounos sobre diversos 
artigos ou anécdotas 
científicas. Comezou 
explicando, con ton xovial e 
amistoso, as diferenzas entre 
homes e mulleres e os 
fundamentos da atracción 
física entre ambos os dous.
Logo contounos a 
demostración que fixo, xunto 
con outro compañeiro, de que 
o ceo está máis frío ca o 
inferno, baseándose nas 
pasaxes da Biblia sobre este 

tema. Este estudo tivo moita sona a nivel mundial, sendo publicado en revistas como 
Sciencie, xornais americanos, italianos, españois, etc. Incluso corrixiron a eminencias en 
ciencia que chegaran á conclusión contraria. 

Jorge Mira

24



Falounos tamén sobre diversos estudos que foron gañadores dos Premios Ig-Nobel, 
dos segredos do Botafumeiro da Catedral de Santiago de Compostela e como 
parece que esta se deseñou en torno a el, explicounos que a cura do himpo crónico 
é unha simple masaxe dixitorrectal ou cantas fotos é necesario sacar para que nun 
grupo de varias persoas ninguén saia cos ollos pechados.
Entre estas curiosidades chamoume especialmente a atención un “repelente acústico 
de adolescentes”, que consiste na emisión dun son que só é escoitado pola rapazada, 
mais é tan forte que resulta case imposible soportalo. Este descubrimento pode ser 

usado tanto en contra dos rapaces, 
aplicándoo nos edificios para que non 
fagan “botellón”, ou a favor, 
establecéndoo de tono de chamada 
nos móbiles e así poder utilizalos na 
escola sen que os profesores se 
decaten.

En 2010 publicou o seu 
primeiro libro, A ciencia no 
punto de mira, no que intenta 
facer chegar á xente de a pé 
temas científicos nun ton 
comprensible e dá resposta a 
cuestións como “por que aos 
homes lles gustan máis as 
mulleres con cadeiras anchas?” 
ou “falan máis as mulleres que 
os homes?”.
Tras a exposición puidemos falar con el, tomar unhas fotografías e comprobar o 
cercano que é coa xente. Dende aquí desexámoslle todos moita sorte co seu libro e 
agardamos que non sexa o derradeiro.

25

Lucía Otero López
2º BAC



Inauguración

Atrapados nas viñetas

Kike Benlloch
Obradoiro de guións



Banda deseñada sonora
Pedro Cabarcos

Obradoiro de fabricación de bonecos 
Luis Ramilo

Proxeccións de películas

Gañadores do concurso de banda deseñada

PLAMBE
Máis información no noso blogue, esperámosvos por alí. 
http://bandadesexada.blogspot.com/



Caligramas
Un caligrama é un poema, un verso ou unha 
palabra colocada de forma que crea unha 
imaxe visual. Os primeiros caligramas 
coñecidos son de poetas gregos da época 
helenística (S. IV).

Na actualidade os caligramas 
utilízanse para a  publicidade, 
portadas de libros...
Algúns autores famosos 
españois son: Guillermo de 
Torre, Juan Larrea, Carlos 
Oquendo Damat...
Na clase de Lingua Castelá tivemos que facer 
varios caligramas. Cada un baseouse nas súas 
afeccións, nas cousas que máis lle gustan ou 
simplemente no que se lle ocorreu no momento 
de facelo.
Por exemplo, Álvaro baseouse nun corvo que 
estaba a ver desde a ventá, Xoel na súa 
guitarra... Tamén houbo quen fixo barcos, 
coches, etc., porque foi o único que se lles 
ocorría.
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Cristina Fernández Blanco 
2º ESO A



Este ano dedicouse o Día das Letras Galegas a Lois Pereiro (Monforte, 1958 - A 
Coruña, 1996), o autor máis contemporáneo a nós que a Real Academia Galega ten 
distinguido con este premio póstumo. Reproducimos aquí unha páxina da revista Loia, 
onde publicou os seus primeiros versos, e mais outro poema do libro Poesía última de 
amor e enfermidade (1992-1995).

Lois Pereiro
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Desde a superficie dun novo
e imprevisto salvamento

Sería a luz que me alagaba os ollos
da vida roubada á morte veciña

pero todos me apalpaban incrédulos
colléndome das mans.

Todos aqueles que me amaran morto
amábanme máis vivo.

Abríranse dúas portas en direccións opostas
e escollín a que se abría cara á vida
co sol entrando a eito polas fiestras.

Tería que reanudarme
e regresar á miña propia vida

sen contaxiarme outra vez de min mesmo.
Retocaría o guión

e mudaría outra vez de personaxe
retomando a perdida

aprendizaxe.
                                      nadal, 94



Soños chuchados

30

Texto: Marga López, Juani Seoane e Luis M.Ramilo
Fotografías: Karina Parga

Don Ramón, o novo xefe de redacción de Maruxía 
encargou –por descoñecemento manifesto do 
persoal ao seu cargo– a dúas prestixiosas 

xornalistas unha entrevista en profundidade ao escritor e profesor deste instituto Luís 
M. Ramilo con motivo da presentación do libro estratosférico Soños chuchados en 
apreixos furtados. Nun principio, as dúas prestixiosas xornalistas pensaron introducir 
a entrevista nun sobre e pasarlla por debaixo da porta do minimalista e céntrico piso 
con vistas ao mar do escritor. Logo, e dado que a revista Maruxía pagaba as 
ostentosas dietas dos seus empregados altamente cualificados, optaron por 
entrevistalo nun restaurante de comidas deconstruídas.
Juani Se, residente en Viveiro por amor, papou unha lagosta volta e volta (283 €, ive 
non incluído), Marga Lo, que saíu do Porriño por outro amor, enguliu dúas racións 
de callos (12 €) e o entrevistado foi agasallado cun grelo escaldado (0,32 céntimos).
A Luis M. Ramilo ninguén lle preguntou cales eran as orixes, o xerme primixenio do 
libro, que razóns de peso o impulsaron en perpendicular a escribilo, onde nacera a 
razón para que fosen 10, 25, 50 ou 100 as palabras coas que se contaba cada 
historia, por que unha portada en branco e negro con todo un interior en cor, por 
que un título tan poético se despois nos atopamos prosa, como se poden roubar 
soños ás persoas a través dos abrazos, que o levou á autoedición, canto custou o 
estratosférico libro, cal foi a tiraxe, algunha das fotos é de Burela, é Soños 
chuchados... un primeiro proxecto, está traballando nalgo novo, canto se tarda en 
escribir e editar un libro, algún dos relatos está inspirado no Perdouro ou en 
“alguén” do instituto, en que momento se decide o formato dun libro...
Logo de eructar –sen a man diante– e antes da infusión de herbas de Xamaica, as 
dúas prestixiosas xornalistas preguntáronlle tratándoo de vostede (elas que o 
dobraban en anos e triplicaban en engurras): Escribiu o libro porque non sabía 
cantar ou non tiña habilidade suficiente co macramé?, quen son as súas amiguitas 
preferidas do instituto?, ten mascota?, que fai tanto tempo no almacén con Marga e 
Juani?, duchouse para vir á entrevista?...

Luís M. Ramilo perdeu os nervios e marchou 
do local e desde o umbral a súa cálida voz 
quedou resoando na cabeza oca das 
prestixiosas xornalistas: “Vin aquí para falar do 
meu libro, estase acabando o programa e do 
meu libro, que está aí sobre a mesa non se 
falou nin se vai falar...”
Soños chuchados en apreixos furtados está na 
biblioteca do I.E.S. Perdouro esperando a 
quen o queira ler.



Burela aberta ao mar
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Emma Valle Basanta - 1º ESO B
2º premio de imaxe
Categoría: 1º e 2º de ESO

Laura Sofía Semedo Brito - 1º ESO B
1º premio de imaxe
Categoría: 1º e 2º de ESO



Burela é mar
Sei que Burela é todo mar.

Cheguei aquí á Costa pensando
que ía soñar.

Soñaba cunha paisaxe fermosa,
que me fixese recordar

a beleza do meu Cabo Verde natal.
A miña familia vive grazas ao mar,

meu pai é mariñeiro,
pasa moitas semanas enteiras traballando no mar,

lonxe de min, de meus irmáns e da miña nai.
Cando chega ao fogar sempre nos imos alegrar.

É dura a vida do mar,
é dura, pero non deixa fame pasar,
é dura, pero dálle vida a Burela,

e  Burela sempre lle dará as grazas ao mar.
E eu agradecida estou aos dous,

a Burela e ao seu mar.
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Diana Gonçalves Sanches - 1º ESO B
1º premio no concurso de poesía e relato curto
Categoría: 1º e 2º de ESO



As sereas de Burela
Había unha vez unha nena chamada 
Claudia, filla dun pai que se dedicaba en 
corpo e alma aos negocios e dunha nai 
ama de casa.
Os seus pais estaban separados. Ela vivía 
con súa nai en Burela, unha vila con 
praias, seu pai vivía en Madrid, e había xa 
dous longos anos que non sabían del.
Claudia estaba feliz en Burela, tiña moitos 
amigos alí, no colexio ía ben, pero a ela 
gustáballe Burela, sobre todo, polo mar. 
Cando acababa de facer os deberes 
sempre ía polo paseo marítimo ata a 
Marosa, e alí sentábase nas rochas a 
mollar os pés na auga e ollar o atarceder.
Ela, aínda que tivera amigos, só estaba 
con eles no colexio, porque nunca
quixera que eles estivesen alí con ela; 
ademais, pensaba que se os levaba os
peixes que lle acariñaban os pés todas 
as tardes fuxirían, porque os seus amigos 
non eran especiais coma ela.
Si, ela era especial, porque podía 
entender os peixes, podía comprender a 
linguaxe do mar, sentíase moi unida a el, 
por iso lle gustaba estar alí.
O único problema era que non sabía 
nadar. Podía estar cos pés metidos na 
auga unha hora, os seus dedos non se 
engurrarían; podía falar cos peixes e non 
se cansaría, pero non se podería tirar á 
auga, porque afogaría. Aínda así, era 
bastante estraño que puidese entender 
os peixes e o mar.
Con estes pensamentos estivo toda a 
noite, súa nai notouno na cea, e 
preguntoulle:
-Filla, encóntraste ben?
-Si, ma. Só que non teño moita fame...
-Non son parva! Eu sei o que che pasa!
-Si?! -Claudia non quería que súa nai se 

enterase da súa estraña capacidade.
-Home! Nótaseche a leguas de distancia! 
Ti estás namorada!
-Eh? Ah! Non, mamá, non é iso.
-Boh! A min non me enganas, que ben te 
coñezo.
-O que digas, nai.
-Acaba a cea, filla.
E así deron por finalizada a conversa.
O certo era que Claudia si estaba 
namorada, pero considerábao 
secundario, o máis importante pra ela era 
poder estar todas as tardes con peixes 
na praia, afastada da vida en Burela.
O neno chamábase Xoán. Ademais, 
parecía que el tamén sentía algo por 
Claudia. Pero ela non se decataba.
O día seguinte era venres. Tiña que ir ao 
colexio coma todos os venres, pero o 
que pasou no recreo non lle acostumaba 
pasar todos os venres.
Ela e dúas das súas amigas estaban 
sentadas nun banco do patio do recreo, 
estaban falando das vacacións cando se 
lle achegou Xoán.
-Ola, Claudia. Podemos falar?
-Claro. Fala.
-Sos.
-Ah! -dixo un pouco avergoñada, 
afastáronse un pouco- dime.
-Quería preguntarche se... querías... ao 
mellor... ti e eu...queres quedar comigo 
hoxe pola tarde?
-Hoxe?! Teño que ir a...
-Non podes? Perdón por molestar, entón.
-Non, espera! Vou á praia hoxe pola 
tarde, se queres, podes vir.
-Vale!
E así, o venres, Claudia compartiu o seu 
mundo marítimo con Xoán, ensinoulle os 
peixes, a linguaxe do mar... Obviamente, 
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el non podía falar cos peixes, pero 
dende aquel día viu o mar doutra 
maneira, comprendendo os seus 
segredos.
Ese día pola noite, na cea, outra 
conversa entre ela e súa nai:
-Hoxe estiven na praia con Xoán.
-Con Xoán! Na praia! Sos?
-Si, mamá. Hai algún problema?
-Non pasou nada, que estraño...-
murmurou.
-Ma, que murmuras? Hai algún problema 
en que estivera con Xoán?
-Si que o hai, filla, si que o hai! Non 
entendes? Non podes estar máis con el 
soa.
-Por que non mamá!? Iso é algo inxusto!
-Ven, acompáñame.
E xuntas foron á praia.

-Eu quería moito a teu pai, sabes? Pero 
as xentes coma ti e coma min teñen
que estar soas.
-Coma ti e coma min? Non entendo...
Antes de que puidese reaccionar, súa nai 
tirouna ao mar, sabendo que ela nunca 
aprendera a nadar.
Pero decatouse de que si sabía, mirou 
cara abaixo, a ver que pasaba, e viu que, 
en vez de pernas, tiña unha cola, e súa 
nai tamén.
-Mamá!? Que pasa!?
-Xa cho explicarei no seu momento, 
agora tes que vir comigo.
Ela non sabía por que seguila, pero fíxoo. 
E así, xuntas, Claudia e a súa nai
desapareceron de Burela para sempre. 
Porque as sereas deben estar soas.
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Inés Pardo Parra - 1º ESO B
2º premio no concurso de poesía e relato curto
Categoría: 1º e 2º de ESO



Diario de Xan

20 – Outubro - 2000

O meu nome é Xan. Teño dezaseis anos 

e vivo en Burela. Non é unha gran vila, 

pero téñolle moito agarimo xa que é a 

miña vila natal. As tardes de luns a xoves 

pásoas na casa porque mamá non me 

deixa saír. Cando vai chegar a entender 

que con dezaseis anos xa son todo un 

home? Polo menos iso é o que papá me 

di. Tamén di que un home ten que ser 

forte e intelixente, pero a min non me 

gusta estudar. O que me gusta é o mar. 

Os días nos que mamá me deixa saír, 

vou correndo ata o peirao e, se fai bo 

día, doume alí un chapuzón. Encántame 

notar os pequenos peixes por debaixo 

dos meus pés. Despois de xogar un 

pouco, séntome na beira e paso todo o 

día fitando os barcos que entran e saen. 

Quen me dera ser mariñeiro!

2 - Maio - 2001

Estou moi triste. Non me atopo a gusto 

con ninguén. Onte foi o meu aniversario 

e papá aínda non regresou. Leva dende 

xaneiro fóra e o barco afundiu. Din que 

pode estar perdido nalgunha illa, pero eu 

non o creo.

7 - Maio - 2001 

Apareceu o corpo de papá. No 

telexornal dixeron que morreu hai unha 

semana. Mamá non fala. Só fuma, chora, 

e dorme. De cando en vez vénme dar un 

abrazo, pero iso pona aínda máis triste. 

Non atopei momento para contarlle a 

mamá que estou a saír con Antía, unha 

rapaza do meu instituto. Supoño que nin 

lle importaría. Ninguén o sabe, pero 

estoulle a facer un agasallo a meu pai.

4 – Xullo – 2001

O regalo de papá xa está en marcha. 

Falei con xente do peirao e decidín pedir 

axuda para construír un barco en honor a 

meu pai. Eu logo vou ser maior de idade, 

así que traballarei nel. O barco 

chamarase “Xan e Xosé”. O meu nome e 

o de meu pai. Mamá xa é máis feliz. 

Todo marcha ben.

9 – Decembro – 2010

Nun par de días regresarei a Burela. 

Teño tantas ganas de ver o meu fillo 

Xosé e a miña filla Antía! E a miña nai… 

Que faría sen ela? Agora que estou tanto 

tempo fóra, traballando no mar, sei que 

estaba equivocado nalgo. Burela é a 

mellor vila que vos poidades chegar a 

imaxinar. Sen lugar a dúbidas.
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Ángeles Mateos Guerrero - 4º ESO 

1º premio no concurso de poesía e relato curto

Categoría: 3º e 4º de ESO



Dime, Burela…

Nunha noite escura,

sentado na area,

sentín a frescura

da marea chea.

Nacendo do mar,

mentres o pobo dorme,

un escintileo enorme,

ilumina a beiramar.

Dime, Burela,

terra de soños,

que ven os teus ollos

dende o medio do mar?

Oh, estrutura pedregosa,

tan forte, tan fermosa

a túa luz sempre nos guía,

a un mundo de alegría.

Responde, timón do pobo,

sen ningún prexuízo,

que do máis vello ao máis novo

caerán no teu feitizo.

Miña benquerida terra,

non che sei dicir

os segredos que Burela encerra,

só o seu mar nolos poderá descubrir.
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Bruno Oroza Parga - 1º BAC  

1º premio no concurso de poesía e relato curto

Categoría: Bacharelato, PCPI e Ciclos Formativos



Que me suxire o mar?
Que me suxire o mar? Achégome ao bordo e recordo as misteriosas sereas que atraían 
aos incautos mariñeiros nas lendas gregas. Ou as xigantescas baleas que os engulían 
nos seus ventres. Tamén recordo a Robinson e a súa illa perdida e deserta. E que dicir 
de aqueles castelos que traballabamos para evitar o ataque dun inimigo imaxinario? A 
area amoldábase ao noso gusto, ata que unha onda demasiado agresiva arrastraba 
consigo todo o traballo, destruíndo a nosa ilusión nun instante.
O mar, ese gran descoñecido…
Tamén recordo un pequeno municipio chamado Burela, que deixou marca dentro de 
min, a pesar do pouco tempo que estiven alí. Acórdome de que non saíra o sol en todo 
o día e caía sobre o mar unha chuvia constante e lánguida. Ese día non había ondas 
que destruísen castelos e tampouco descubrín ningunha serea que me alonxase do meu 
propósito: quería coñecer esta vila polo que tiña tanta curiosidade, xa que a pesar de 
ser pequena,tiña a sensación de que escondía moitos segredos. 
Todo comezou o día 23 de abril de 1996. Era novo e tiña ganas de comer o mundo, 
de descubrir novas historias, de saber o porqué das cousas… Neste caso, quería saber 
o porqué da boa fama do porto pesqueiro de Burela, o cal me dixeran que era un dos 
máis importantes da costa galega e que, a consecuencia diso, tamén tiña unha industria 
conserveira de alta calidade. Pero… por que? 
Ese día achegueime ata o porto e puiden palpar o esforzo dos mariñeiros para 
conseguir o peixe e como o vendían na lonxa, despois de varias xornadas, semanas ou 
meses loitando para conseguilo. As súas caras deixaban entrever mostras de cansazo 
pero tamén de alegría polo traballo ben feito. 
Podía oír as sirenas dos barcos ao lonxe, o son dos paxaros pelexando por comida e 
as voces de centos de mariñeiros traballando á vez.
O mar, ese gran descoñecido…
Gocei moito vendo todo isto, por fin comezaba a comprender mellor o anhelado 
porqué...
Ao lonxe albisquei os edificios de Burela. Adentreime na vila e perdinme polas súas rúas. 
Vin como en cada actividade, en cada acción e na mentalidade de todos estaba moi 
presente o mar. Pregunteille a moita xente: a persoas maiores, a nenos, a adolescentes, 
a adultos, e todos me daban unha faceta distinta do mar e do porto de Burela. Os 
nenos dicían que lles encantaba xogar co mar na praia, facer aqueles castelos de area 
dos que vos falaba ao comezo e gozar só como os nenos pequenos saben. Aos 
adolescentes e adultos tamén lles gustaba moito ir á praia e poder estar a carón do 
mar; pero os relatos que máis me encandilaron foron os das persoas maiores. 
Contáronme mil historias e lendas que me puxeron os pelos de punta e relatáronme 
aventuras dos seus antepasados e o importante que era para eles o mar.
O mar, ese gran descoñecido…
Pouco a pouco fun comprendendo e cheguei á conclusión de que Burela si que é de 
verdade unha vila aberta ao mar, tanto pola súa cultura e polas súas ideas como porque 
o xigante azul está presente en cada detalle e en cada pensamento.
O mar, ese gran descoñecido… e ese gran coñecido para Burela.
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Laura Trelles Díaz - 1º BAC  
2º premio no concurso de poesía e relato curto
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Ana Robles Fraga: in memoriam
O pasado 6 de marzo falecía en Madrid, logo 
dunha penosa enfermidade, a nosa ex-
compañeira Ana Robles Fraga. Había tempo 
que sabiamos do seu mal, que tiña os seus 
momentos altos e baixos, pero cando se nos 
transmitiu a nova do seu pasamento quedamos 
sorprendidos polo triste acontecemento.
Para os que non coñeceron a Ana podemos 
dicir que foi profesora do I.E.S. Perdouro 
varios anos, chegando a exercer os cargos de 
xefa do Seminario de Inglés, xefa de estudos e 
directora.

Ana incorporouse ao Instituto de Formación Profesional de Burela, hoxe I.E.S. 
Perdouro, como profesora de Inglés, o día 1 de outubro de 1984 cun destino 
provisional. O destino definitivo no noso centro produciuse dous anos máis tarde.
De 1990 a 1993 exerceu o cargo de xefa de estudos, e entre os anos 2001 e 2006 
ocupou o cargo de directora.
Como profesora participiou en moitas e variadas actividades levadas adiante no 
Instituto. Algunhas delas foron as seguintes: 
- Responsable da viaxe a Swindon (Inglaterra) con alumnos de 1º e 2º de Bacharelato 
(Seminario de Inglés).
- Participante no Programa Europeo Comenius “Compartir experiencias”, con centros 
de Italia, Alemaña e Bélxica; e no Programa Piloto do Ministerio de Educación 
“Proxecto Hispanoamericano”, con 12 centros españois, 4 peruanos e 4 colombianos.
- Introduciu aos rapaces no Concurso Europeo “Euroscola”, chegando a alcanzar o 
primeiro premio a nivel galego. A visita dos estudantes e varias profesoras ao 
Parlamento Europeo de Estrasburgo foi a recompensa polo traballo realizado.
Na súa etapa como directora o centro acadou o Certificado de Calidade e Mellora 
Continua segundo a norma ISO 9001:2000 (Certificación AENOR).
Nesta mesma etapa de directora levou adiante obras de remodelación do centro: no 
entorno exterior, grazas a unha axuda da Fundación ALCOA; e no interior 
reorganizouse todo o sistema de arquivos do instituto.
Coa Asociación Cultural “Os Matos” colaborou en varias iniciativas, así como na revista 
Maruxía.
O 30 de xuño de 2006 cesou no cargo de directora e causou baixa no noso centro 
con motivo do seu traslado á Comunidade Autónoma de Madrid.
Esta é unha breve historia dunha persoa cunha forte personalidade que traballou de 
profesora no noso centro.
Agora, chegada a hora do seu falecemento, só nos resta dicir: Ana, grazas polo teu 
traballo e esforzo a favor do instituto. Descansa en paz.
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Mil grúas por Xapón
Conta unha antiga lenda xaponesa que calquera que faga mil grúas de papel, recibirá 
un desexo de parte dunha grúa, tal como unha vida longa ou a  recuperación dunha 
enfermidade.

Esta tradición colleu forza hai uns anos coa 
publicación Sadako e as mil grúas de papel, que 
conta a historia dunha nena xaponesa, Sadako 
Sadaki. 
Sadako enfermou de leucemia pola radiación da 
bomba atómica que arrasou a súa cidade, 
Hiroshima, o 6 de Agosto de 1945.

Cando estaba no hospital, unha 
amiga regaloulle unha grúa de 
papel dourado e contoulle a 
lenda.
Sadako morreu cando tiña feitas 
seiscentas corenta e catro grúas 
de papel. Os seus amigos e 

compañeiros continuaron facendo grúas ata completar as mil.
Como solidariedade e apoio a Xapón, tras o terremoto e tsunami do 11 de  marzo, 
comezamos a facer grúas de papel o xoves 17 de marzo. O 12 de abril xuntamos as 
mil grúas.
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O saber universal

Ás veces, máis que de Ciencia, o estudo do Universo parécenos propio da Filosofía. É 

dificil comprender a súa orixe, onde a enerxía estaba contida nun lugar non maior que 

a cabeza dun alfinete; os buratos negros onde non impera o mesmo espazo-tempo ao 

que estamos acostumados e acostumadas; o tamaño do Universo, onde somos 

cuantitativamente insignificantes... 

Para falar destas e outras 

cuestións relacionadas 

tivemos no centro a Alfonso 

Piñeiro Funcasta, director e 

profesor de Ciencias no IES 

Porta da Auga de Ribadeo. 

Da súa man visitamos, dende 

o noso centro, distintos 

planetas do Sistema Solar. 

Comezou a súa exposición 

cunha visión conservacionista 

do planeta Terra: se cadra é 

máis doado valorar a orixinalidade dos ecosistemas se os percibimos non só únicos na 

Terra senón en todo o Universo, posto que non se coñece outro lugar coa mesma 

atmosfera, cantidade de auga e concentración de gases que nos permitan imaxinar 

planetas semellantes.

Ampliando o zoom, observamos as características, semellanzas e diferenzas doutros 

planetas. Agora sabemos que hai pegadas de antigos cauces fluviais en Marte ou que 

Plutón é considerado hoxe en día como un planeta anano.

Especialmente revelador foi o apartado referente á Lúa, o noso satélite e compañeira 

inesgotable amósanos sempre a mesma cara, pois debido ao movemento de rotación 

da Terra (arredor de si mesma, que tarda 24 horas) e o movemento de traslación que 

fai a Lúa arredor da Terra (que lle leva tamén 24 horas), sempre queda a mesma 

faciana cara ao lado da Terra. Esta “cara oculta” da Lúa, confírelle un misticismo 

especial a este astro que xa de por si nos suscita moita admiración.

Habitamos nun extremo dun brazo de estrelas da Vía Láctea, e o noso enderezo 

galáctico dista moito de ser o centro do Universo, pois á súa vez é unha galaxia 

relativamente pequena. Como dicía, se te paras a pensalo, saímos do eido da Ciencia 

e entramos case no da fantasía...

En fin, ás veces antóllaseme comparar a Terra, pola súa insignificancia, mais pola súa 

beleza e fraxilidade, cunha pompa de xabrón.
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Maratón de lectura en Burela
O Equipo de Dinamización Lingüística do instituto colaborou no Maratón de Lectura 
que tivo lugar en Burela o 22 de febreiro. 
Foron doce horas de lectura continuada, de nove da mañá a nove da noite, no  salón 

de plenos do Concello de Burela, cuxa Delegación de 
Cultura promoveu esta novidosa iniciativa de animación á 
lectura, complementaria ao traballo feito nas aulas. Neste 
sentido, o EDL do Perdouro, en nome de toda a 
comunidade educativa, celebra que o concello da vila se 
sumase a esta actividade que xa se viña celebrando no 
veciño concello de Foz.
En representación do I.E.S. Perdouro, acudiu todo o 
alumnado de 3º e 4º da ESO. Esta participación iniciuose 

coa lectura dunha escolma de relato galego contemporáneo, con textos de Concha 
Blanco, Xabier P. Docampo, Manuel Rivas, Agustín Fernández Paz, Uxía Casal, Antón 
Riveiro Coello, Fran Alonso, Suso de Toro e Francisco Castro. A continuación 
puidemos escoitar fragmentos do libro A nosa cinza, de Xavier Alcalá, autor vinculado 
á vila mariñá pola súa colaboración con “Armadores de Burela” (ABSA). Ademais, 
aproveitando a coincidencia dun intercambio educativo entre este instituto e outro 
francés (Collège Jean Monnet, de Janzé, na Bretaña), dous alumnos bretóns leron un 
extracto d´As crónicas do sochantre, novela de Álvaro Cunqueiro na que precisamente 

se narran as viaxes 
fantásticas do 
sochantre de Pontivy 
polos cami-ños da 
Bretaña. Deste xeito, a 
homenaxe ao gran 
escritor mindonien-se 
no centenario do seu 
nacemento serviu 

tamén como saúdo ao 
irmandamento do concello 
de Burela coa localidade 
bretoa de Concarneau.
Pola tarde participou no 
maratón alumnado de 

bacharelato e familiares. Unha cidadá de orixe mexicana leu a tradución ao galego dun 
texto breve de Leonardo da Jandra, moi coñecido en México como narrador e 
ensaísta, cuxas raíces galegas por parte de pai (A Pobra do Caramiñal) poden mesmo 
rastrexarse na súa obra, concretamente na novela Arousíada (México, 1995), épica da 
ría de Arousa que inclúe capítulos enteiros en lingua galega.

41

Equipo de Dinamización Lingüística



todas as cousas que soñei

un verán sen pais, nin irmás, nin avoas,
nin

horarios nin restricións. 
un concerto, dous concertos, XXX festas 

e 
area nos petos. fotografías borrosas, 
epicidade cinéfila, redes ferroviarias,

mapas
gastados, soños actualizados, noites 

longas,
tacóns de agulla, ollos magnos, xeados, 

algodón de
azucre. 
Rimbaud, alcol, azul, paseos, Van 

Gogh, 
les fauves
que levamos dentro.

a cor
do meu sorriso
contra a almofada.

deume unha volta o corpo

e agora estou
falando
polos pés.

dime

que tan só fica
a cicatriz
e un remorso antigo
do que puidemos
ter sido.

biblioteca

saes á rúa
e existe na atmosfera
a burbulla dun silenzo
in-grávido
que cobre de frío
os bordes da memoria.

na carnicería hai
un edén
caníbal
que ule ben
[sangue sen coagular.

bolsas que andan
agarradas
a un par de mans

...

trituras subordinadas
derivando o pensamento
cara algún lugar
desta pseudo-

poesía.

...

libérame a lingua
de eufemismos metafóricos,
alegorías pusilánimes,
vocablos sinestésicos.

arríncame a rima
explótame o ritmo
bombardéame as ideas

que non fiquen máis que
palabras inconexas

porque un poema
non é mais que
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a canción          -sen música-

pretensións dun sentimento,
pensamento elevado
cultismos expostos
anti-maniqueísmo

e eu
nunca souben
marcar
o compás
do silenzo

sabes que xamais
aprenderei
a parar
.

dáme tempo
(I said maybe your'e gonna be the one 
who saves me...)

para que poida botarte de menos,
e medio copo de xenebra,
para que me escoza a túa ausencia.

dame a oportunidade de percibir 
o baldeiro metafísico
que deixache
ao marchar.
flotar.
[é a única opción.

inscríbeme na pel 
as cláusulas do contrato
do querer

e déixame agatuñar-
che o lombo. 
pelaxe salvaxe
nos remuíños
do teu cabelo.

fractúrame 
o meu propio
xuízo
do ser.

íspeme a conciencia,
vulgar ... convencional.

martirízame o peito.
e permíteme escribirche
artificiais manifestos 
de amor incondicional.
prohíbeme desangrarme
en poemas vermellos
de dúbida e dor.

crea a orixe dunha idea. 
insírema dentro.
a pólvora do meu subconsciente
fará que estoupe.

descansaremos na beira dun abismo,
amor.
ficaremos inmortalizados
na incerteza absoluta
da caída.
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Visita de Anïk Nandi

O día 26 de marzo os alumnos de 

1º de Bacharelato recibimos a 

visita dunha persoa moi interesante, 

Anïk Nandi, un sociolingüista e 

filólogo de Bengala Occidental. 

Canda el viña tamén un 

compañeiro de facultade, Íñigo 

Mouzo Riobó, graduado en Historia 

da Arte pola USC.

Actualmente, Anïk está a traballar 

sobre as miles de 

linguas minoritarias na 

India, cuxo número 

resulta impresionante, 

pois, tan só na súa re-

xión, xa se falan máis 

de 80. De todos os 

xeitos, as linguas máis 

utilizadas son o ben-

galí, hindú, sánscrito e 

inglés. Tamén está 

elaborando unha com-

parativa entre a socio-

lingüística de Galicia 

e a gran variedade idiomática do seu 

país. 

Os alumnos preparamos una listaxe de 

preguntas que Anïk contestou 

abertamente en galego, castelán, e 

maioritariamente en inglés. Anïk falou 

tamén das tradicións do seu país e 

incluso nos mostrou curtas de animación 

en bengalí.

Para finalizar, firmou-nos unhas tarxetas 

escribindo os nosos nomes no seu idio-

ma. Resultou ser unha visita moi amena e 

enriquecedora.

44

Nélida Fernández Fernández 

1º BAC 



Excursión a Mondoñedo
O día 11 de febreiro o alumnado de 3º da ESO realizou unha viaxe a Mondoñedo. 
Saímos de Burela ás 8:45 da mañá e regresamos ao redor das 14:15.
Cando chegamos a Mondoñedo o primeiro que fixemos foi ir ata o cemiterio ver a 
tumba de Álvaro Cunqueiro. Alí Antón e Moncho explicáronnos brevemente a súa vida 
e léronnos un texto do autor.
Logo trasladámonos ata o Auditorio Pascual Veiga, onde puidemos ver unha 
exposición sobre a vida e obra de Cunqueiro. Seguidamente fomos á catedral, cuxa 
praza preside a estatua do escritor.
Ao redor das 11:00 deixáronnos tempo libre, comemos un bocadillo no Rei das Tartas 
e máis tarde fomos ata o insituto saudar uns amigos/as.
Ás 12:00 reunímonos todos para visitar un obradoiro de títeres no Barrio dos Muíños, 
que foi o que máis nos gustou.
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O Peiteador de señoras asasino
Nada máis nacer díxolle aos seus pais que quería ser peiteador de señoras. A nai non podía 
crer que o bebé soubese falar.

-Quero ser peiteador de señoras!- repetiu.

A doutora pediatra acudiu rápido ao oír os berros saídos do cuarto 204.
Os pais contáronlle o ocorrido á doutora. Esta quedou pampa, perplexa e anonadada. 
Inmediatamente avisou ás enfermeiras para facer unha investigación.
Resulta que as probas que lle realizaron concluíron que o neno tiña o xen do poder que todos 
os peiteadores de señoras levan no sangue, un “algo” que fai que esa profesión lles permita 
seguir con vida...
O pai do neno non quería que fose peiteador de señoras (desexaba con todas as forzas que 
herdase o seu camión de repartir butano) e intentou facerlle entender á súa muller que debían 
levar o neno a un especialista para que fose unha criatura normal, mais cando chegaron á sala 
de espera da consulta decatáronse de que o neno tiña que ser peiteador de señoras porque 
tiña o don e non llo podían sacar de ningún xeito. O pai entendía que non debían pór barreiras 
ao fillo impedíndolle facer o que para el sería o seu soño e o que no futuro o convertería nun 
xenio das tesoiras.
O neno, aos poucos, atopouse con diversos obstáculos pero grazas á súa forza e ganas de ser 
o mellor ía superándoos un a un, dous a dous ou tres a tres..., sentíndose cada vez máis e máis 
bo porque ninguén podía con el. Ninguén! (e cando digo ninguén quero dicir ninguén).
Ninguén podía con el ata que un día chegou outro peiteador de señoras (o profesional) ao 
barrio e abriu outro salón de peiteados. Toda a xente dos arredores non facía máis que falar do 
novo profesional. Estaban confusos, dispersos e estupefactos.
O neno sentiuse moi mal porque o profesional tiña máis xente e isto levouno a unha angustia 
que desembocou nunha depresión.
O profesional estaba de sorte e conseguía cada día máis clientes. O neno, para atraer á 
clientela, puxo carteis polos farois, nos parques e na televisión local. A metade da xente (nin tres 
cuartos nin o dobre) mirou os carteis e convenceuse. O pai, que no pasado non lle axudou, 
colocou carteis no camión de repartir butano e así recuperou a confianza e o agarimo do seu 
fillo.
A xente regresou ao salón de peiteado, saían contentos e entón o profesional, canso do 
maldito neno, que con só seis anos duplicaba a súa clientela, foi á súa casa pola noite, entrou 
no seu cuarto e cravoulle as tesoiras de cortar o pelo no corazón. Pero como o neno tiña 
poderes, rapidamente curoulle a ferida, desapareceron as cicatrices e seguiu coa súa grande e 
única meta, que era ser o mellor peiteador de señoras da cidade. Ao profesional detivérono por 
intento de asasinato. Mentres que o neno, ao non ter ningún rival, seguiría sendo o mellor 
peiteador de señoras de seis aniños... Ben, só seguiría sendo o mellor ata que aparecesen 
novos rivais...
Finalmente os pais do neno peiteador de señoras aliáronse con el e axudáronlle a desfacerse 
de todos os seus contrincantes e así poder alcanzar o seu gran soño. Conseguiuno, logrando 
ser un importante e prestixioso peiteador de señoras e... asasino de rivais nas súas horas libres.
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Campionatos San Xoán Bosco

Un ano máis a A.C. “Os Matos” organizou os “Campionatos San Xoán Bosco” para o 

alumnado de 1º e 2º de E.S.O. Foron moitos os alumnos que participaron nos 

distintos xogos e deportes: Fútbol Sala, Baloncesto, Xadrez, Damas e Construción de 

Puzzles. Ao longo do mes de xaneiro xogáronse as distintas eliminatorias, e na tarde 

do día 31 (Día do Patrón do Instituto, san Xoán Bosco) xogáronse as finais diante dun 

público que animou aos compañeiros 

de clase que xogaban na pista do 

Polideportivo Vista Alegre. As finais 

dos xogos de mesa foron nas aulas do 

colexio. 

Antes da entrega das medallas aos 

deportistas gañadores todo o 

alumnado participou nos xogos 

populares que foron coordinados 

polos Departamentos de Educación 

Física e Relixión.
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O IES Perdouro participou nun programa pioneiro europeo de integración por 

intercambio e mobilidade que ten como finalidade o incremento das oportunidades 

de emprego para a xuventude.

O instituto colaborou cun centro de formación e inserción laboral da localidade 

alemana de Augsburgo, o Berufsbildungszentrum (BBZ) Augsburg gGmbH. Este 

proxecto transnacional, respaldado polo Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais de 

Alemaña e polo Fondo Social Europeo, consistiu nuns días de inmersión nas aulas e 

talleres do centro educativo dun grupo de dez rapazas e rapaces. O centro 

coordinou, coa colaboración dos empresarios de Burela, o reparto e realización 

dunhas prácticas en centros de traballo.

Por iso o pasado mes de novembro recibimos un grupo de rapazas e rapaces 

alemáns que viñeron co próposito de mellorar ás súas oportunidades de emprego. 

Juan Sama, o director do centro educativo, deulles a benvida, recalcando as 

vantaxes e melloras que ten o feito de participar nestes intercambios para os 

rapaces e a importancia do espazo europeo.

Ademais, o grupo de estudantes alemáns, así como os coordinadores do proxecto 

europeo, Karina Parga e Hubertus Freisinger, foron recibidos polo alcalde, Alfredo 

Llano, e a tenente de alcalde, Neves Cando, nunha pequena recepción de benvida 

a Burela na que transmitiron todo o seu apoio para estas iniciativas de mobilidade e 

formación laboral. Tamén puideron visitar a fábrica de Sargadelos, así como o 

Museo do Mar de San Cibrao.

Chámanse Gabi, Flo, Fabian, Carina, Florian, Jovance, Angela, Manuel, Kai e 

Benedikt. Son un grupo de rapaces alemáns que 

estiveron polas nosas clases e onde puideron 

observar como funciona o noso sistema educativo.

As empresas colaboradoras foron: Cervexería Kiko, 

Cervexería O Trisquel, Concello de Burela, Fauna, 

Garsán, Gráficas Arfe, Hotel Palacio de Cristal, 

Hotel Sargo, Mesón do Poeta, O Rincón do Trasgo 

e Tecnav.

Proxecto de acollida
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Visita a Talleres Garsán, S.A.

O día 2 de febreiro os alumnos de mecanizado realizaron unha visita a unha empresa 

de referencia no sector de Fabricación Mecánica e que ademais está asentada en 

Burela. Colabora co centro desde hai máis de dúas décadas formando aos alumnos na 

realización do módulo de prácticas na empresa, doando material (diversos tipos de 

aceiro), e invitándonos a realizar visitas guiadas polas súas instalacións, como foi o 

caso que nos ocupa. Esta visita resultou moi enriquecedora e didáctica, e acadáronse 

os obxetivos previstos, que eran os seguintes:

- Coñecer unha das principais empresas do sector de Fabricación Mecánica.

- Complementar a formación recibida no centro.

- Comparar os sistemas de fabricación da empresa privada cos do centro educativo.

- Analizar o nivel de implantación das novas tecnoloxías no sector privado. 

Sen dúbida é unha actividade que debemos potenciar, dada a gran implicación que 

debe existir entre a Formación 

Profesional e a Empresa e o 

motivadora que resulta para os 

alumnos.
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Evaristo García Fanego
Ao remate do presente curso o noso 
compañeiro Evaristo –profesor do 
Ciclo Medio de Mecanizado– chega 
á súa xubilación. Son tres décadas 
de adicación ao mundo do ensino e 
iso leva consigo ser testemuña da 
evolución e dos cambios 
experimentados no noso centro ao 
longo de todos estes anos. 
Facendo un repaso á súa vida, imos 
recordar que Evaristo García Fanego 
(casado con María Consolación 
Lamparte García, pais dun fillo) 
naceu na veciña parroquia de 
Cangas de Foz, pero aos oito meses 
a súa familia trasladouse a Burela. 
Tivo o primeiro contacto co mundo 
dos libros na “Escola do Pósito” de 
Burela, e as primeiras letras e 
números aprendeunos da man do 
mestre Leytón.   
Acabada a escola primaria, o 
seguinte paso formativo teno en 
Viveiro, onde ao longo de tres anos 
consegue o título de Oficial 
Industrial. O seu gusto e dedicación 
ás máquinas lévano a seguir 
estudando, trasladándose despois a 

Lugo, cidade na que obtén o título de Mestre Industrial tras dous anos de formación.
Rematada esta etapa luguesa e decidido a continuar cos estudos, a afección polo mar 
e polos motores e máquinas achégano á cidade de Ferrol, onde se matricula en 
Enxeñería Naval. Na cidade departamental pasa catro anos rodeado de libros e horas 
de prácticas. O traballo dá o seu froito e consegue o título de Enxeñeiro Técnico 
Naval.
Os seus primeiros pasos no mundo laboral danse na mesma cidade de Ferrol, onde 
traballa durante dous anos na Oficina Técnica Naval. Logo pasa a Viveiro para traballar 
na empresa Hidrofersa. Nesta fábrica de Chavín, que produce distintas gamas de 
maquinaria, pasa dous anos.
O contacto co mundo do ensino vai ter lugar en Foz, un  centro de Formación 
Profesional recén creado e que depende durante os seus primeiros anos da Escola de 
Mestría Industrial de Viveiro, hoxe I.E.S. María Sarmiento. É contratado como profesor 
na rama de Metal, posto no que está tres anos, o que compaxina co cargo de 
subdirector.
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Cando gaña a praza por oposición trasládase ao Instituto de Formación Profesional de 
Burela, hoxe I.E..S. Perdouro. Aquí exerce o seu labor profesional durante 28 anos. 
Moitos son os alumnos que pasaron pola súa aula, e moitas son tamén as horas de 
traballo e adicación, tanto na propia aula como nas máquinas, para que os rapaces 
conseguisen a formación profesional que os capacitase para o mundo laboral.
Á parte do labor propiamente profesional, a Evaristo é doado velo a miúdo polo 
instituto, incluso fóra de horas lectivas. Grazas ao seu traballo desinteresado, todas as 
mañás somos saudados por uns fermosos peixes que, alimentados e coidados polo 
noso compañeiro, son a ledicia de moitos. As persoas que entran no noso centro e 
teñen que agardar por calquera circunstancia, recréanse vendo como medran e bolen 
os peixes de distintas cores que alí viven.
Agora, a faceta educativa de Evaristo merece un descanso. Os que o coñecemos 
sabemos que é unha persoa achegada e de bo trato. Tamén sabemos que é un home 
moi vinculado co mundo laboral burelense –especialmente mariñeiro–, por iso é 
coñecedor do desenvolvemento experimentado por Burela ao longo dos últimos anos. 
Isto indícanos que a súa experiencia e o seu bo facer son unha excelente fonte de 
información cando queremos saber algo do transcorrer desta vila.
Querido Evaristo: desde a revista Maruxía queremos darche as grazas polos momentos 
vividos e compartidos durante todos estes anos. Desexámosche que goces dunha feliz 
xubilación, e xa sabes que nos gustará verte polo instituto sempre que ti queiras. A túa 
agradable presenza sempre nos arrincará un sorriso.
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Orla Bacharelato 2011

Xuño de 2011. Fin dunha etapa de seis anos; a terceira parte da maioría de idade que 
agora estreades. Neste curso acabastes de cicelar os vosos nomes no libro de honra 
do IES Perdouro.
Aida, Manolo, Diego, José, Carla, Nany, Lucía C., Rocío E., Miriam, Rocío F., Marta, 
Lucía O., Cholo, Yaiza, Alejandro P., Laura P., Laura R., Sito, Fani, Elena, Andrea, Drea, 
Alba R., Rocío R., María, Enol, Isabel, Ángel, Alba Y.: Parabéns! Moita sorte para as 
seguintes etapas do camiño. E recordade todos os bos momentos que aquí pasastes, 
"que soio volven/ os que recordan, compañeiros".
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