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Letras 2011: Lois Pereiro
Nado en Monforte en 1958, nesta vila 
tivo  os seus primeiros contactos coas 
letras e a arte; xa de adolescente 
Pereiro entrará en contacto con 
influencias vangardistas como os 
simbolistas franceses, o cinema e coa 
poesía de Manuel Antonio, que se 
revelou unha influencia fundamental na 
súa decisión de escribir en galego. 
Canda a isto, a música pop, o cinema 
e todo tipo de influencias propias da 
modernidade da época foron formando 
a sensibilidade do autor.

Chegado aos 17 anos, o poeta marcha 
a Madrid, onde estudará idiomas. O 
dominio do inglés, francés e alemán, e 
o contacto con estas literaturas 
marcaría de xeito decisivo a súa 
sensiblidade artística e literaria. Alí 
coincide con outros creadores novos 
do noso país como o seu propio irmán,  
Xosé Manuel Pereiro, Antón Patiño, 
Menchu Lamas ou Manuel Rivas, con 
quen fundaría a revista Loia (1978) 
que se prolongaría durante catro 
números e na que verían as luz as 
súas primeiras creacións. 

Nos 80 volve a Galicia,  xa enfermo.  
Fíxose co premio de poesía O Facho 
en 1982, e participou en diferentes 

iniciativas literarias e artísticas, como o 
colectivo De amor e desamor. Foi a 
través de revistas, fanzines e recitais 
que a obra de Pereiro foi callando nos 
ambientes culturais galegos. Logo de 
Loia, o poeta participou no consello de 
redacción da coñecida revista La Naval 
e publicou nas dúas antoloxías De 
amor de desamor (1984 e 1985).

Non sería ata os anos noventa cando o  
traballo de Lois foi recollido en libro. 
Poemas: 1981-1991 (1992) e Poesía 
última de amor e enfermidade 
(1992-1995) (1995) foron os dous 
poemarios que o autor deixou en vida. 
Ao ano da súa morte viu a luz Poemas 
para unha loia que recollía os traballos 
que apareceran nesta publicación,  co 
ensaio Modesta proposición para 
renunciar a facer xirar a roda hidráulica 
dunha cíclica historia universal da 
infamia. No mesmo ano a revista 
Luzes de Galiza publicou os primeiros 
oito capítulos da novela inacabada 
Náufragos do Paraíso. Recentemente, 
neste 2011, Edicións Positivas publicou 
unha obra inédita do autor, Conversas 
ultramariñas, un epistolario realizado 
nos últimos meses da súa vida que o 
propio Pereiro xa concibira como unha 
posible publicación póstuma. Son 
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diarios dirixidos expresamente a 
Piedade Cabo, protagonista xa de boa 
parte dos seus abondosos poemas de 
amor.

Para alén da súa poesía, Pereiro 
mantivo estreitas relacións con outras 
artes como a música ou o cinema. A 
orixinalidade da súa voz fixo del un 
creador de referencia de moitos dos 
poetas da súa época e, de xeito 
especial, para as novas xeracións de 
creadores do noso país.

Faleceu na Coruña o 26 de maio de 
1996. O epitafio no cemiterio de Santa 
Cristina, en Monforte, recolle os seus 
propios versos: “Cuspídeme enriba 
cando pasedes por diante do lugar onde 
eu repouse, enviándome unha húmida 
mensaxe de vida e de furia necesaria”.

THE FLOWERS OF FRIENDSHIP FADED
FRIENDSHIP FADED

PRESENTIMOS as horas do vrao
vivir de día
os futuros soños fríos

de amenceres de lúa con armarios 
transparentes de ollos fríos
asesinos de princesas durmidas
en moreas de bebidas inocentes
reises da explosión solitaria
nun día escuro do país acusados de 
querer ser
ananos e vivir na herba
apuntándovos coa morte en 
decadencia
dende o día do viaxe
ou fuxida sentimental
oubeando (a chamada do bosco que 
se me escondía)
o sonido
de senso desesperado
o sonido tráxico.

O éstase
en sorrisa vendo
como Piedad matabas aquil buraco 
escuro con forma de crime
onde o silenzo ule
a tormenta nostálxica e neurótica

 (un centro neurótico pro
cun límite marcado nalgún sitio)
e non era a primeira vez
que o suicidio voaba no ceo da última 
paisaxe
Mary (buked and scorned)
xa o tiña visto
no ceo de California.
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O pasado 20 de decembro os alumnos 
de 2º de bacharelato fomos á Cidade 
da Cultura. Nesta data aínda non 
estaba inaugurada, xa que isto 
sucedeu o 11 de xaneiro. Porén non 
toda a obra está rematada, só dous 
dos edificios están preparados para o 
uso: o Arquivo e a Biblioteca.

Para esta obra en realidade houbo 
varios proxectos candidatos e o 
escollido foi o de Peter Eisenman, un 
recoñecido arquitecto 
neoiorquino.Tamén  había, en 1992, un 
proxecto de construción dun xardín 
botánico no Parque de Belvís e o 
arquitecto John Hejduk, que estaba  á 
súa fronte, tiña pensado levantar dúas 
torres que funcionarían como 
invernadoiros. Isto non chegou a 
facerse realidade, e trala súa morte en 
2002, Eisenman, en homenaxe ao seu 
amigo, decidiu incluír esas torres na 
Cidade da Cultura. Deste xeito, estas 
torres son as excepcións para poder 
considerar a obra integramente 
pensada polo neoiorquino.

Na nosa visita primeiramente fomos a 
unha sala coas maquetas, tanto dos 
edificios xa construídos, como dos que 
quedaban por edificar, como o Teatro 
da Música e o Centro de Arte 
Internacional. Aquí descubrimos os 
principios básicos da súa arquitectura. 
A simple vista non parece unha obra 

tan magnificente, pero en realidade 
está pensada ao detalle, cunha 
estrutura moi complexa. En primeiro 
lugar todo en conxunto está deseñado 
para imitar o casco antigo da cidade de 
Santiago de Compostela, o seu 
trazado, as súas rúas, etc. Ademais, a 
primeira intención do arquitecto foi 
seguir a liña natural do monte Gaiás, 
de maneira que está en perfecta 
harmonía  co contorno. Explicáronnos 
que na pedra se facían unhas liñas 
imitando o tecido dunha saia escocesa, 
de xeito que estas non estaban 
colocadas ao chou, senón que estaba 
todo ben precisado. 

Despois desta pequena introdución, 
leváronnos á Biblioteca. Alí vimos que 
a arquitectura de liñas facía acto de 
presenza neste edificio e que estaba 
todo moi ben estruturado de acordo co 
proxecto de Eisenman. Este é un 
habitáculo moi espazoso con altas 
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columnas, branco na súa totalidade, o 
que lembra a arte clásica e neoclásica.

A funcionalidade destes edificios é, no 
caso da Biblioteca, conter un gran 
patrimonio literario, mentres que o 
Arquivo estará destinado a exposicións 
temporais principalmente.

Esta, considerada a obra magna de 
Fraga, custou e custa inxentes 
cantidades de cartos, miles de centos 
de euros, o cal provocou numerosas 
críticas e unha polémica acerca de se 
se debía construír ou non. Ademais 
está o feito de que nun principio a 
pedra usada proviña de canteiras 
galegas mentres que agora, polo 
esgotamento deste recurso, é 
importada de Brasil, aumentando a 
crispación da sociedade por non 
fomentar nin sequera o traballo en 
Galicia neste aspecto. 

En suma, para completar a obra 
aínda faltan varios anos, xa que a 
pesar destes dous edificios 
inaugurados, quedan outros catro 
aos que se lles estiman polo menos 

uns vinte anos para o seu 
remate

Ao seu favor podemos dicir que 
busca ser unha atracción 
turística comparable con outras 
grandes obras do mundo.

 Non obstante, todos estes 
cartos poderían empregarse 
para obras públicas, coa 
posibilidade así de acadar unha 
modernización importante da 
cidade de Santiago; ou tamén se 

podería investir en mellorar  os 
servizos ofrecidos á sociedade; ou en 
infinidade de cousas que posiblemente 
saísen máis rendibles ca unha 
construción nun monte a un lado da 
cidade, nin sequera no centro, e que 
pode, ou non, causar unha importante 
mobilización humana para ir vela. Mais 
para compensar os custos, farían falla 
moitos anos de visitas turísticas.

Dito todo isto, cal e a túa postura? Es 
dos que estás a favor ou en contra da 
Cidade da Cultura?

Noelia Fernández e Aarón Saavedra.
2ºA
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O día 4 de marzo, as 
alumnas e alumnos do 
meu curso, terceiro da 
ESO acudimos coa 
profesora de galego, 
Maricarme, e coa de 
castelán, Marga, á cita 
que tiñamos coa Cidade 
da Cultura de Galicia, no 
monte Gaiás.
A viaxe fixémola en bus, 
dende o IES levounos 
pouco máis de 10 
minutos. Para min, a 
chegada foi o momento 
máis impresionante, 
cando nos atopamos 
fronte a fronte con esa 
estrutura de millóns de 
euros, quedamos todos 
coa boca aberta. E, pola 
miña parte, esquecinme 
de que nos atopabamos 
en Santiago, aquilo 
parecía outra cidade, 
outro  continente ou outro 
tempo.
O bus deixounos en 
fronte do primeiro edificio 
e despois de andar un 
chisco, dividíronnos en 
dous grupos (A e B) con 
cadansúa guía.  A nosa, 
moi amable e con moita 
experiencia, levounos 
primeiramente á 
exposición Ex Libris 
Gallaeciae na que vimos 

algúns dos libros máis 
antigos e prestixiosos de 
Galicia. Máis tarde fomos 
á gran biblioteca 
“futurista” que en 
realidade está aínda sen 
rematar (faltan por 
colocar millóns de 
exemplares). Paseamos 
arredor dos seus andeis e 
vimos o arquivo de libros 
máis antigos onde os 
investigadores poden 
traballar con eles. Máis 
tarde, e por último, demos 
unha rápida volta á 
exposición que mostra 
como se fixo a Cidade e 
entrevistas co propio 
arquitecto: Peter 
Eisenman.
Como premio ao 
noso comportamento 
(máis ou menos bo) 
a guía levounos a un 
dos tellados e 
puidemos subir por 
el xunto co outro 
grupo que xa se 
unira a nós. 
Gustoume 
especialmente a 
vista que hai desde o  
cumio deste tellado 
ao que os meus 
colegas e eu 
subimos. Ten un 
desnivel importante, 
así que, rímonos 

moito cando Juani subiu 
coas súas muletas.
Unha opinión para 
rematar. Hai xente á que 
lle parece unha perda de 
cartos que puideron ser 
mellor utilizados. Quizais 
sexa certo, pero tamén é 
certo que agora a Cidade 
forma parte de Santiago e 
que ademais de dar fama 
e turismo á capital de 
Galicia, tamén, como o 
seu nome indica, brinda 
cultura en todas as súas 
salas e para todo o 
mundo. Para min, só por 
iso vale a pena.

Anxo Minguillón. 3ºA

Outra visita á cidade da cultura

De pé a pa 14/ Maio 2011 7



Algúns días antes da inauguración da 
Cidade da Cultura os alumnos de 
segundo de bacharelato fomos visitar 
esta obra faraónica  e  gozar da 
exposición de apertura do Arquivo e a 
Biblioteca de Galicia.
Primeiramente  débese comentar a 
razón do seu nome. Ex libris é unha 
expresión latina que significa ¨dos libros 
de…¨ e que se completa co nome do 
posuidor. É, en definitiva, unha marca 
de propiedade. Neste caso, o nome fai 
referencia a unha escolma de xoias 
bibliográficas que en conxunto 
representan o desenvolvemento da 
cultura galega e as súas diferentes 
etapas.
Na exposición pódense apreciar, por 
exemplo, os cambios producidos no 
formato da escritura ao longo da 
historia, destacando o cambio que 
supuxo a creación da imprenta 
levada a cabo polo alemán 
Gutenberg.
O PRÓLOGO foi a primeira sala á 
que nos fixeron pasar, contén 
aquelas obras que foron pioneiras 
na construción impresa do noso 
país. Quizais de todas elas a que 
máis nos chamou a atención foi a 
Enciclopedia Mecánica dunha 
mestra ferrolá. Un curioso 
exemplar que semella moi 

rudimentario en comparación coas 
tecnoloxías que temos hoxe.
A IDENTIDADE de Galicia, é o seguinte 
apartado da exposición. O seu inicio 
remóntase á época dos romanos, 
cando nos diferenciaron por primeira 
vez como pobo. Aquí podemos 
encontrar unha gran variedade de 
obras dende unha das cinco versións 
completas que se conservan de O 
Códice Calixtino, é dicir unha xoia que 
non se ve tódolos días, ata o primeiro 
mapa do reino de Galicia de Domingo 
Fontán, un gran matemático que 
dedicou practicamente toda a súa vida 
a percorrer e medir o territorio galego.
DA LINGUA,  aquí puidemos ver obras 
de cada unha das etapas polas que 
pasou o noso idioma ao longo da 
historia, como o primeiro documento 

Ex libris Gallæciæ
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que se conserva escrito en 
galego O foro do burgo de Castro 
Caldelas;   un manuscrito da  
Crónica Troiana considerado a 
obra máis importante da prosa 
medieval, ou libros tan coñecidos 
coma Cantares Gallegos de 
Rosalía. Tamén algúns textos 
manuscritos do Sempre en 
Galiza de Castelao ou do 
manifesto Máis alá! Que era a 
primeira vez que se expoñía ao 
público e foi o que máis chamou 
a nosa atención.
DO COÑECEMENTO é unha sección 
que fai un percorrido polas importantes 
achegas realizadas polos galegos en 
diversos campos científicos. Deste 
apartado podemos destacar o Teatro 
Naval que é un tratado de navegación 
internacional feito por dous galegos, ou 
as Táboas de logaritmos vulgares que 
foron empregadas en toda Europa
DO PAÍS é o último capítulos da 
exposición e inclúe as obras máis 
descritivas da nosa identidade 

xeográfica, económica e sociocultural. 
Neste apartado recolléronse dende 
guías sobre ríos e rías ata cancións 
populares, lendas  e arte culinaria. 
Unha das cousas que nos chamou a 
atención foi a obra Estampas de 
Galicia  que recolle imaxes fotográficas 
que difunden a paisaxe galega con 
toda a súa diversidade, a través destas 
fotos puidemos ver a Galicia de antes e 
a de agora, e todos os seus cambios.
Dábase por rematada así a nosa 
excursión á Cidade da Cultura. A 

exposición Ex libris Gallaeciae foi 
moi interesante, pola cantidade de 
obras e por ser unha colección que 
nunca se expuxera con 
anterioridade. Aínda que rematou o 
25 de febreiro, esperamos que se 
volva mostrar noutras ocasións xa 
que é digna de ver e é un orgullo 
para o noso pobo.

Carmen Bugarín e María Faílde. 
2ºA
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Para ampliar ʻʼaínda máisʼʼ  os nosos 
coñecementos os alumnos e alumnas 
de 2º de bacharelato achegámonos á 
Coruña co obxectivo de visitar a 
exposición de Luís Seoane, unha 
figura emblemática da cultura galega.

Tal e como di o título esta exposición 
trataba os 100 lugares máis 
simbólicos da vida e obra de Seoane, 
coincidindo tamén cos 100 anos do 
seu nacemento. 

Repartidos en dous grupos fomos 
visitando cada unha das seis salas nas que estaba organizada a 

exposición: os lugares xeográficos, a 
persoa, acción intelectual, entidades, 
as ideas e a creación plástica.  Nelas 
había unha serie de obras orixinais das 
que podemos destacar as portadas de 
moitos libros que ilustrou para aqueles 
que tiveran relación con el (como 
Álvaro Cunqueiro) e algunhas 
reproducións de pasaxes da súa vida 
persoal.  Comentáronnos detalles que 
xa coñeciamos como que trala guerra a 
súa militancia na causa galeguista e 
republicana o levou ao exilio en 
Arxentina, mais sempre continuou 
vencellado á súa terra, Galicia. 
Expoñíanse  350 obras orixinais;  220 
documentos (libros, álbums, textos 
autógrafos, dedicatorias, cartas…) e 
130 reproducións, moitas delas 
fotográficas, referidas á súa vida.  
Seoane foi un artista polifacético que 

Cen por cen Seoane
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tivo un papel destacado na literatura, 
pintura, gravado, xilografía
Tamén lembraba a mostra o seu labor 
empresarial, a fundación no ano 1968 
con Isaac Díaz Pardo do Laboratorio 
de Formas 
de Galicia, 
que tiña 
como  
obxectivos, 
ademais de 
recuperar a 
actividade 
industrial da 
antiga 
fábrica de 
Sargadelos, 
potenciar  o 

desenvolvemento cultural, editorial  e 
do deseño industrial galego. 
Como prato final da visita, 
convertémonos en artistas durante 
media hora na que realizamos unha 
serie de gravados con espuma e 
cartolina. As técnicas desta 
actividade seméllanse a aquelas que 
utilizaba o artista nas súas 

xilografías: gravaba o debuxo na 
madeira, impregnábao con tinta e 
plasmábao no seu lenzo. Nós  
dividímonos  en catro grupos e cada 
un representou unha composición 

diferente na 
que tratamos 
distintos 
aspectos:  o 
verán, a 
paisaxe 
galega, o 
Nadal ou o 
mar. Ao saír 
fomos todos 
fotografados, 
como non! Pola 
profe.

 Nesta xornada 
puidemos, en 

definitiva, compaxinar a aprendizaxe 
coa diversión, coñecendo a vida de 
Seoane ao CEN POR CEN. 

Iria Alonso e Candela Fernández. 
2ºA
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"Escribir é tratar 
meticulosamente de reter 
algo, de facer que algo de 

todo isto sobreviva: 
arrincarlle algúns anacos 
precisos ao baleiro que se 

forma, deixar nalgures 
unha pegada, unha marca, 

ou un par de signos"

En moitas ocasións oímos 
falar de George Perec e do 
grupo OuLiPo, e adoitamos 
asocialo ó vangardismo, á 
innovación, mais nunca puidemos 
coñecelo a fondo… ata o  pasado mes 
de decembro. Daquela tivemos a 
oportunidade de achegarnos á fundación 
Luis Seoane da Coruña e visitar a 
exposición que alí había deste artista, un 
dos vangardistas franceses mais 
importantes do século XX.

O proxecto “Pere(t)c”, que así é como se 
lle chama, fai referencia ó característico 
gusto do artista por xogar coas palabras, 
presente en tódalas obras que puidemos 
ver alí. Así, “etc”, que significa “o 
demais”, fai referencia á inmersión de 
Perec en mundos afastados da práctica 

literaria, como o cine, a fotografía, a 
pintura ou a arte conceptual. 

No tempo que estivemos alí, 
explicáronos con detalle moitas das 
cousas máis representativas do artista. 
Comezamos coñecendo a súa tráxica 
vida, a través dun guía (moi culto, por 
certo) que curiosamente tiña un certo 
parecido co vangardista. A continuación, 
presentounos a obra plástica de Perec, 
na que mostraba a súa tendencia por 
resaltar o minúsculo, os pequenos 
detalles. Ensináronnos tamén unha 
mostra da súa filmografía, de carácter 
lento, triste e centrado nos aspectos 
mais efémeros, nas cousas máis 

George Perec,
instrucións de uso
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aparentemente irrelevantes. O que 
máis nos sorprenderon foron os 
xogos visuais, así como os 
relacionados co grupo OuLiPo, do cal 
Perec foi un dos principais 
representantes. Neste trataban de 
fusionar as matemáticas e a 
literatura, innovar e buscar novas 
formas e estruturas. 

A pesar de que no escaso 
tempo que tivemos vimos 
cousas moi interesantes, 
decepcionounos fondamente 
a idea de non ter realizado o 
que esperabamos: sairamos 
de Santiago cun libro que, en 
principio, ía ser usado nunha 
actividade lúdica relacionada 
co artista (insistíronnos moito 
na importancia de ir con el). 
Sen embargo nunca tivo 

lugar, e de feito 
volvemos cada un coa 
súa respectiva novela, 
revista, cómic... En 
apenas cinco escasos 
minutos, o guía 
explicounos rápida e 
precipitadamente como 
realizar aquilo que 
esperabamos facer alí 
(todos xuntos), na 
casa. 

En definitiva, pasamos 
unha longa xornada, 

pois nun espazo de tempo bastante 
reducido fomos quen de facer moitas 
cousas. Aprendemos, si, mais tamén 
pasamos un bo momento todos 
xuntos… reflexionando sobre a vida e 
as súas instrucións de uso.

!"#"$%&'()*+,)-%./0
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A finais do ano pasado Santiago 
converteuse nunha cidade privilexiada 
ao recibir 40 obras de 27 grandes 
artistas europeos dos séculos XV ao 
XIX que forman parte da prestixiosa 
Colección Zanchi, que reúne 800 pezas 
emblemáticas na historia da arte, parte 
das cales só viaxaron ata o momento a 
Xapón. 
A exposición conta 
con pezas 
pertencentes ao 
Renacemento e o 
Barroco italiano, e 
pintura Flamenca e 
Holandesa do 
século XVII. De 
autores como 
Durero, Tiziano, 
Tintoretto e Miguel 
Anxo entre outros.
As alumnas de 
historia da arte 
xunto á nosa 
profesora,  
Josefina, tivemos a 
oportunidade de 
contemplala nos 
locais de 
Caixanova na 
Praza de 
Cervantes. Para 
chegar ata alí 
collemos un 
autobús urbano 

que nos deixou diante da praza de 
Abastos, dende onde seguimos o 
camiño a pé, fomos examinando os 
edificios da zona, como a igrexa de 
Salomé, que pertence ao temario que 
xa estudaramos.(Si, somos unhas 
alumnas moi aplicadas).
Unha vez alí asignáronos unha guía 
que nos explicou detalladamente as 

obras de arte, 
dedicándolle 
especial atención 
a algunhas como 
o óleo do 
Descendemento 
da cruz,de 
Rubens, de gran 
tamaño; e a Virxe 
de pescozo longo 
de Parmigianino, 
que é a maior 
representación 
do manierismo en 
Parma e mostra a 
elegancia das 
figuras 
alongadas.
Sen dúbida, a 
obra mestra da 
exposición foi o 
Atropos, 
escultura de 
bronce de Miguel 
Anxo, na que se 
poden apreciar 

A colección Zanchi
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as características do 
autor, como o 
coidado que lle 
presta á anatomía 
humana;  nesta obra 
en concreto, nas 
mans e no rostro, 
que nos amosan 
unha muller de 
avanzada idade. 
Representa unha 
figura mitolóxica 
chamada Moira,da 
cal se conta que 
xunto as súas irmás, 
remataba coa vida 
dos mortais cortando 
un fío, historia que moitos de nós 
coñecemos pola película de 
debuxos animados Hércules.
Pero o cadro que causou máis risos 
entre nós  foi Susana e os vellos, de 
Rubens, que mostra o espido dunha 
moza (crese que é a segunda muller 
do autor) cando está a darse un 
baño. O curioso do cadro son uns 
vellos desdentados, que sorprenden 
a moza nese momento 
comprometido, subidos a unha 
árbore observándoa cun xesto 
cómico.
Despois de ver todas as obras e 
intercambiar as nosas impresións 
coa guía, convencemos a nosa 
profesora para facer unha futura 
visita a Catedral. Para rematar a 
mañá, Josefina quixo convidarnos a 
comer en Pizza Móvil, pero por falta 
de tempo (pero non de ganas) 
tivemos que aprazar a súa oferta 
para outra ocasión.

Sara Fernández e Brixit Lorenzo. 
2ºC
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Os nosos antepasados, xa na 
prehistoria, sentiron a necesidade de 
contar, e descubriron que coas mans e 
os pés o podemos facer ata 20, pero se 
ademais utilizamos as falanxes dos 
dedos das mans podemos contar ata 
60. Por iso algunhas civilizacións 
utilizaron diferentes sistemas de 
enumeración: decimal, vixesimal, 
sexaxesimal... As nosas mans foron as 
calculadoras máis antigas.

En moitas ocasións, cando se 
utilizaban cantidades grandes, non 
chegaba con uso das mans. Outro 
instrumento que se utilizou para contar 

foi a pedra. Por exemplo, os pastores 
usaban pedras de distinto tamaño, e 
non valían o mesmo unhas ca outras. 
Cando as ovellas saían da corte, a 
cada unha asignábaselle unha pedra e 
cando volvían recollíase unha pedra 
por cada ovella que entraba. Se 
sobraban pedras, faltaban ovellas. Con 
esas pedriñas podían formar diferentes 
grupos: un grupo de 10 pedriñas 
equivale a unha pedra mediana, e 10 
destas a unha grande.

Tamén utilizaban ósos ou madeira se 
querían lembrar unha cantidade, 
facendo pequenas marcas neles. 
Existen numerosos restos 
arqueolóxicos como o óso de Ishango.

Co progreso das civilizacións xurdiu a 
escritura e con ela as cifras para 
representar cantidades. Os sumerios 
foron quen inventaron as cifras, e como 
non tiñan nin papel ni papiro, usaban 
táboas de arxila, que máis tarde cocían 
e así perduraban. 

As cifras que agora usamos non son as 
que se usaban na antigüidade. Por 
exemplo, o símbolo para o noso 9 tiñan 
a forma do 3 na civilización Nagari. 
Máis coñecidos son os números 

Mans, pedras, contas e 

cálculos
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romanos,  que non 
teñen nada que ver 
con sistema numérico 
actual. 

Tamén son bastante 
coñecidos os símbolos 
exipcios cos que se 
representan sobre 
todo letras, pero tamén 
números. Estes tiñan 
un xeroglífico para 
cada número do 1 ao 1.000.000, a 
partir deste número usábase un home 
axeonllado coas palmas das mans 
cara a arriba (como pedindo clemencia 
ou piedade). 

Despois de varios anos a humanidade 
comezou a usar o ábaco como 
ferramenta para contar e para calcular. 
Aínda que hai discusións sobre a 
civilización que o inventou, está 
atribuído sobre todo aos babilonios 
sobre o 3.500 a.C e aos  chinos 
aproximadamente 1300 a.C. Unha 
particularidade deste último é que se 
poderían manexar cantidades 
negativas usando paus vermellos. A 
palabra ábaco vén de varias linguas 
distintas como o grego abax que 
significa "superficie plana" ou o latín 
abacus, porque tanto en Grecia como 
en Roma xa se utilizaba. Hai moitos 
tipos de ábacos, entre os que 
podemos citar o ruso e o soroban 

(ábaco xaponés). Este último hoxe 
aínda se segue utilizando con moita 
frecuencia, incluso nas escolas.

O ábaco aquí xa existía pero 
popularizouse e utilizouse máis con 
Gerberto de Aurillac,  tamén coñecido 
como o papa Silvestre II;  grazas a 
este invento el alcanzou a fama, aínda 
que despois dixeron que estaba tolo e 
que o posuíra o demo. Incluso 500 
anos despois do seu enterro abriuse o 
seu túmulo para ver se había 
pequenos demiños ou servos do 
demos nel.

E se queredes saber máis sobre estes 
temas, podedes visitar a exposición 
que está situada no segundo andar do 
centro, pola que nós xa pasamos para 
poder redactar este artigo.

Iraima R. Fernández e Martín 
Fernández .1ºS1
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Despois de lermos o libro de Blanco 
Amor A esmorga os alumnos de 
segundo de bacharelato fomos de viaxe 
a Ourense para realizar o roteiro 
literario e coñecer máis a cidade.
A novela trata sobre tres compañeiros 
que van de esmorga co gallo de pasalo 
ben,  mais as súas expectativas non se 
cumpren e a cousa vaise complicando a 
medida que transcorre o argumento.
Chegamos sobre as dez e media da 
mañá á alameda ourensá. Dende alí 
dirixímonos ás Burgas onde, 
posteriormente, nos atopamos co noso 
guía. Este home, moi feito, fíxonos unha 
introdución dos  distintos lugares que 
visitariamos. Nas Burgas, os 
protagonistas refuxiáronse da chuvia, 
quentáronse, comeron o que trouxeron 
da taberna e beberon augardente. Máis 
tarde na historia foron a parar  ao 

segundo punto do noso roteiro;  
alí tivo que ler o texto da placa 
conmemorativa o último de nós 
que chegou, o pastrán de turno 
claro; que vida máis inxusta! 
Grazas a isto, puidémonos 
deleitar coas lecturas dos nosos 
compañeiros e as súas queixas 
infundadas: “ non vexo.....”, “ai, 
profe! por que teño que ler 
eu?”,”Eu acelero o paso e así 
non leo nin de coña...”(esta si 
que foi lista).
Volvendo ao argumento, os 

protagonistas ían cara ao Pazo 
do Castelo coa intención de beber e 
comer de balde, ademais de montar 
unha festa, mais o camándula de 
Cibrán acabou por prenderlle lume á 
bodega accidentalmente, así que 
tiveron que fuxir.
Ante esta situación, chegamos o punto 
4 do noso roteiro,en Pena Vixía, 
momento anterior á chegada dos 
esmorgantes á casa da Nonó, un dos 
clubs de alterne que había na zona e do 
cal un dos esmorgantes era cliente 
habitual, a onde foron desafogarse un 
pouco coma quen di. O guía de 
Ourense City, no roteiro, sinalounos o 
punto onde supostamente se atoparían 
ámbolos dous clubs de alterne da 
historia. Despois, os protagonistas 
diríxense cara ao punto 5, ao fuxir da 
casa da Nonó polo incidente producido 

A esmorga
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alí, onde oen as badaladas do reloxo 
da catedral que indicaban a media 
noite.
Cómpre facer alusión a que en todo o 
noso percorrido dificultaron o noso 
paso os coches polo moito tráfico 
que había, un contraste coa Auria 
que describe Blanco Amor na obra; 
unha cidade ben distinta á actual.
Os esmorgantes deciden volver á 
casa dos Andrada; para 
entendérmonos, trátase do pazo no 
que vivía unha muller moi fermosa; e 
tal como contan as xentes destes 
lares, viuse unha vez e nunca se 
volveu saber nada dela. Os 
protagonistas déixanse levar pola 
curiosidade e un deles pola súa 
beleza. Polo camiño volven pasar 
pola Praza Maior, punto 7, no 
momento no que o reloxo indicaba as 
tres da madrugada. Despois do 
ocorrido no pazo dos Andrada, 
chegan á alameda, último lugar da 
nosa visita, e continúan ata chegar 
ao final do relato, que non o 
contaremos para non amolarlles a 
historia aos que terán que lelo. Só 
podemos dicir que ao final 
rematan mal os tres. Ai, pobres 
infelices!
Rematado o roteiro, tivemos un 
pouco de tempo libre para 
coñecer máis a cidade, coa 
condición de que ás tres e vinte 
e cinco tiñamos que estar todos 
de novo no bus.
 Para os que visitastes antes 
Ourense, seguramente o 
primeiro que diriades é: ten 
pontes de máis. Efectivamente, 

ten a ponte romana, a ponte nova, a 
novísima e a que din que ten forma 
de barco chamada a do Millenium… 
Por certo, as vistas da cidade dende 
aquí son espectaculares, algo moi 
recomendable para a xente que non 
lles teña medo ás alturas.
Por esa zona tamén se pode atopar, 
ademais dun centro comercial (se se 
prefire ir de compras), as termas da 
Chavasqueira, onde se pode un 
bañar, comer en merendeiros, ou 
pasear tranquilamente.
En fin, Ourense é unha cidade que 
ten de todo, e merece moito a pena 
visitala. Polo menos nós gozamos 
moito coa nosa andaina.
A chegada ao bus foi á hora. Todos 
fomos puntuais, agás as profes que 
preferiron vir un chisquiño máis tarde, 
pero dentro dos cinco minutos de 
cortesía.
Rematamos a nosa excursión no 
Pazo de Trasalba; pero iso, queridos 
amigos, xa é outra historia!

Cristina Ansede e Lucía Ferradás. 
2ºA
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O pazo de Trasalba

O 25 de xaneiro, un grupiño de 
alumnos e alumnas do IES 
Pontepedriña, fomos facer o roteiro da 
Esmorga de Eduardo Blanco Amor pola 
cidade de Ourense.

Despois de comer e de visitar a cidade, 
puxemos rumbo á Casa Grande de 
Trasalba, no Concello de Amoeiro, 
onde a Fundación Otero Pedrayo  
garda a memoria do que foi Patriarca 
das Letras Galegas, que está dedicada 
na actualidade a conservar e divulgar o  
seu legado.

Nesta casa Otero pasou os veráns da 
súa infancia. Aínda que non 
corresponde ás características típicas 
dunha casa señorial galega, o seu 

máximo interese reside en ter sido a 
residencia do autor. O pazo 
consérvase como estaba en vida 
del, pero na actualidade ofrece una 
serie de servizos para o público 
como tenda de libros e recordos, 
salón de actos… e no exterior, uns 
fermosos xardíns e un contorno 
natural que o converten nun lugar 
engaiolante e inigualable.

Ao nacer Otero, seu pai plantou un 
pinsapo (non exactamente unha 

araucaria, como sempre se dixo) no 
xardín. Durante anos, árbore e neno 
medraron xuntos, “O meu irmanciño”, 
gustaba de chamala don Ramón, ata 
que en 1972 un furacán abateu a vella 
árbore, catro anos antes da morte do 
patriarca galeguista, que considerou 
aquel feito coma un anuncio do seu 
propio final.

Nós puidemos ver outro pinsapo, 
semellante ao primeiro, que se plantou 
no canto daquel para lembrar a 
memoria do señor de Trasalba. 

A casa é de planta rectangular e 
conserva intacta a cociña, a biblioteca 
e as habitacións; na da nai hai un 
impresionante altar con candeas, 
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símbolo de que foi unha 
persoa moi relixiosa. Na 
zona habilitada para 
museo, está o mapa de 
Galicia de Domingo 
Fontán, ao que Otero fai 
referencia en “Arredor de 
si” e que tivemos 
oportunidade de ver tamén 
na exposición da Cidade 
da Cultura.

Un dato curioso das portas 
de cada cuarto é que na 
parte superior se pode 
observar unha especie de 
ventá rectangular cun 
ferro atravesado; 
preguntamos para que 
era e contáronnos que 
para evitar os roubos.

Por último hai que falar 
da fermosa galería, cuxo 
deseño non sabiamos 
que se debía a un dos 
ilustres amigos de Otero, 
Castelao. 

En definitiva, este pazo foi para 
Otero Pedrayo o lugar de residencia 
dende neno ata o fin dos seus días. 
O contacto coa sociedade galega 
campesiña e a paisaxe física de 
Ourense, converteuse nun dos seus 
símbolos literarios. Ademais esta 
casa familiar, fainos lembrar aquela 

fidalguía en decadencia que tan ben 
retratou o autor.

María del Mar García 2º Bac. A
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Jaureguízar no IES Pontepedriña
Corazón de chocolate é un  libro 
protagonizado por Tintimán, un rapaz  
de dezaseis anos que acaba de perder 
o seu pai, correspondente de guerra. 
Tras a súa morte, o fillo herda unha 
casa na Rúa das Hortas e mailo seu 
gato, o Señor Grozni. Pero Tintimán 
tamén quere seguir coa profesión do 
pai. O xefe deste, dono do xornal no 
que traballaba, tras a súa insistencia, 
dille que se é quen de encontrar unha 
noticia que realmente valla a pena, 
contratarao. Entón é cando Tintimán 
atopa un misterio que se esconde baixo 
a mesma catedral de Santiago, un 
misterio no que se mergullará de pleno, 
coa axuda da súa amiga Mónica e o 
Señor Grozni, un misterio que lles ten 
preparada máis dunha sorpresa.
Este é un libro lixeiro e ameno, cunha 
trama e personaxes do máis sinxelos. 
Nós, os rapaces e rapazas de 3º da 
ESO, tivemos o pracer de recibir o autor 
e falar con el, e un grupiño reducido de 
alumnas, conseguimos facerlle a 
seguinte entrevista:
Como acaba un vasco en Galicia 
escribindo en galego?
 Acabei en Galicia... É un pouco 
complicado... Polos negocios do meu 
pai.
E escribindo en galego loxicamente 
porque estou en Galicia. Se estivese en 
Francia escribiría en francés. A min 

paréceme unha cousa lóxica. Non 
entendo por que hai xente en Galicia 
que non fala nin escribe na súa lingua. 
Para min é básico que o fagan. E 
ademais de lingua propia, temos o 
privilexio de que é ben fermosa.
Falando da saga de Tintimán. Por 
que se lle ocorreu facela en distintas 
cidades galegas?
Situei Tintimán en distintas cidades 
galegas porque hai unha serie de 
historias que a min me chamaban moito 
a atención, como a historia de Xelmírez 
en Compostela ou a da Catedral, ou por 
que aquela aldea tan pequena chegou 
a ser a capital de Galicia. Parecíanme 
historias interesantes para contar e 
como sempre as contamos dun xeito 
moi serio eu pensei relatar nunha 
novela de ciencia fición estas historias 
de maneira máis divertida.
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Ao falar dunha cidade buscas que 
xa teña unha historia?
Non, primeiro busco as cidades máis 
grandes porque son nas que máis 
público podo ter. Santiago porque é a 
cidade máis importante de Galicia e 
ten a historia de Xelmírez que me 
apetecía contar. Logo tirei pola Coruña 
case que por proximidade. A seguinte 
será en Vigo ou Lugo, non o sei.
Influíu o feito de que vostede sexa 
xornalista co traballo do 
protagonista do libro?
Si, claro, totalmente. Un ten que 
escribir sobre as cousas que coñece, 
aínda que as invente. Ademais 
Tintimán tamén é xornalista porque me 
gusta moito esa profesión.
Tamén tivo que superar unha proba 
inicial para entrar no xornal no que 
traballa?

Si, [risas]. Pero non unha broma como 
a que lle fixeron a el. A de que lle 
busque os pés a Cervantes na fonte da 
Praza. Aínda que tamén foi unha 
lección para aprender que non te 
podes fiar de calquera que atopas.
Eu pasei unha entrevista de traballo, 
que é unha proba máis seria.
Ultimamente están moi de moda as 
novelas históricas. Influíu iso no 
xeito de que decidira crear unha?
Non, eu xa pensara en facela, pero 
tamén é unha vantaxe que estean de 
moda, porque é máis fácil que cha 
publiquen.
Á hora de escribir cal é o primeiro 
paso que realiza?
Ó primeiro que fago, ao revés que a 
maioría da xente, é coller un folio e 
escribo toda a historia.
E cando comeza a escribir xa sabe 
como vai rematar?
Si, si, si, seino. Home... Ás veces pasa 
que segundo vas escribindo a historia 
é necesario realizar algún cambio, 
pero unha idea xeral do relato sempre 
é fundamental tela.
Prefire escribir para a mocidade ou 
para persoas adultas?
Agrádame escribir para todos, cada 
público ten as súas vantaxes. Gústame 
escribir para nenos pero aínda non 
conseguín facelo ben. Os nenos hai 
que fascinalos coa historia desde o 
primeiro momento. Vós, os rapaces, 
podedes coller un libro e deixalo. Ou 
chegar á clase e dicir que non vos 
gustou, cousa que os adultos, non se 
atreven por educación.
Ata agora as súas novelas son 
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bastante curtas, ten pensado 
escribir algunha máis longa?
Hai xente que pensa que as novelas 
teñen que ser longas, eu creo que 
non ten porque ser así. Ademais non 
amolo os rapaces que, coma no voso 
caso, lles mandaron ler a obra.  
Tamén creo  que non tes por que 
contar en mil palabras o que podes 
contar en cen.
Cre que son importantes as novas 
tecnoloxías en galego?
Si, son moi importantes, e tamén é 
moi importante que todos nos 
involucremos para que o galego saia 
adiante.
Ten iso algo que ver con que 
decida crear un blog?
Si, aínda que eu xa levaba 
publicando cousas en internet dende 
hai moitos anos, cando vós aínda 
erades unhas rapaciñas. Penso que, 
como cada vez o galego se fala 
menos e a xente ten menos interese 
por el, se non o usamos nas 
tecnoloxías, mal imos. Ademais, 
desta maneira demostramos que  o 
galego é unha lingua que vale para 
todos os ámbitos. 

Por que o nome do blog, Cabaret 
Voltaire?
Cabaret Voltaire foi un local aberto 
na Primeira Guerra Mundial por unha 
serie de rapaces que tiñan que ir ó 
exército, pero non querían ir e 
escaparon a Suíza, onde non había 
guerra. Alí montaron, nun primeiro 
andar, un local chamado Cabaret 
Voltaire. No baixo do edificio, xusto 
debaixo deles, había un teatro onde 
se representaban obras, e estes 
rapaces, como estaban sempre de 
coña montaron o cabaret, onde 
facían óperas, pero imitando ás de 
abaixo e ríndose delas.
Gústalle dar charlas nos centros 
de ensino?
Si, gústame moito, porque me 
facedes reflexionar. Penso en cousas 
nas que non pensara antes e 
facedes que vexa aspectos da miña 
historia que nin eu imaxinara. E 
tamén para estar en contacto coa 
xente para a que escribo, e saber 
que temas vos interesan máis e 
cales non. Pódese sacar moito 
dunha conversación con vós.

Helena, Xiana, Marta e Ángela. 3ºA                                                                   
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Xabier Docampo
O autor  Xabier 
Docampo veu no mes de 
novembro ao noso 
instituto. Ao comezar a 
súa conferencia dixo que 
non sabía de que falar, 
pero algo se lle 
ocorreu... Cando pasou 
un  intre preguntou se 
sabiamos desde cando 
existe a literatura, unha 
rapaza de primeiro S 
dixo que desde sempre, 
e el deulle a razón. 
Tamén quixo saber as 
nosas respostas a 
preguntas como: Que é 
a literatura? E como 
non! Explicóunolo todo cun conto.
Ao rematar de contalo, formulou outra 
pregunta: Para que serve a literatura? 
Desta vez comezamos a dicirlle para 
que criamos que servía, pero Xabier 
Docampo, non lle deu a razón a 
ningunha das nosas respostas, xa que 
dixo que a literatura serve para entender 
o mundo; puxo como exemplo o de 
explicarlle a un meniño a maldade no 
mundo cunha pequena historia, a da 
Carrapuchiña vermella.
Comentounos anécdotas da súa vida 
como que era bastante mentireiro, e 
cando lle rifaban os seus pais, el 
sempre dicía “Eu non fun”. Dixo que un 
día pola mañá, espertou e viuse só e ás 
escuras no seu cuarto, e de alí comezou 

un breve relato.
Falou dos seus contos, 
sobre todo o do Pazo 
Baleiro, que foi o que 
tivemos que ler os 
alumnos de 1º da ESO. 
Despois falou durante un 
anaco dos outros libros 
que escribira e dos seus 
misterios e aventuras.
Tamén nos contou unha 
anécdota que el vivira: 
cando era un rapaz, ía ao 
cine cuns amigos e co seu 
curmán máis vello, e 
nalgunhas das películas 
que vían, Xabier dicíalles o 

que acontecía por adiantado, 
xa que el lera moitos libros dos que 
despois fixeran películas.
Ao final fixémoslle algunhas preguntas 
como: 
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! Dende cando 
escribes 
libros?

! A que idade 
che empezou 
a interesar o 
mundo da 
literatura?

! Cal foi o libro 
que máis che 
gustou dos 
que 
escribiches?

Estas foron 
algunhas das 
nosas cuestións. 
Cando xa se 
acabara o tempo, 
unha amiga nosa preguntoulle se tiña 
algún libro que fora de medo, e el 
respondeulle que si: Cando petan na 
porta pola noite. Haberá que lelo!

Helena Rodríguez e Rocío Neiro, 1º R
!

Quen é Xabier Docampo?
Escritor e mestre, naceu en Lugo no 1946. Estivo 
sempre relacionado cos  labores de renovación 
pedagóxica. Como autor de Literatura Infantil e 
Xuvenil ten escritas  máis de vinte obras. Entre 
outras é autor de O misterio das badaladas, A 
chave das noces, O  país durminte, Cando petan 
na porta pola noite, O pazo baleiro, Un conto de 
tres noites. Entre os moitos premios que recibiu 
cóntanse o Premio Rañolas, o Premio Nacional de 
Literatura Infantil y Juvenil, Honour List IBBY, 
The White Ravens. A casa da luz é a súa última 
obra publicada e está por estrear a película que 
fixo Carlos Amil baseándose nela. 
Tamén ten desde hai tempo un blog ao que podes 
acceder neste enderezo:

http://www.xabier-docampo.net
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Memorias dun neno labrego
Este ano conmemóranse os 50 anos da 
publicación de Memorias dun neno 
labrego de Xosé Neira Vilas, un dos 
libros máis traducidos e vendidos da 
literatura galega. O alumnado de 1º de 
bacharelato tivemos a oportunidade de 
acudir no Salón Teatro de Santiago á 
adaptación e representación que desta 
obra fixo Cándido Pazó.
Sen dúbida ningunha, Cándido Pazó é 
un excelente actor e monologuista que 
non deixou en ningún momento que nos 
distraésemos grazas ó entusiasmo que 

poñía. En moitas ocasións fíxonos 
pensar e mesmo obrigounos a  
comparar as nosas vidas coa de 
Balbino.
A través dun monólogo, revivimos as 
andanzas dun neno labrego chamado 
Balbino; un rapaz de familia humilde 
que traballaba as terras dun señor a 
cambio de comida e vivenda. A súa vida 
era moi dura, pois ademais de ser 
pobre, a familia estaba de loito continuo 
pola morte dalgún familiar. Isto 
impedíalle gozar das festas e saír a 
xogar cos demais nenos da aldea. A 
súa única alegría era ir á escola e a 
compañía do seu fiel amigo Pachín, o 
seu can e único amigo ata que 
coñeceu a Lelo. O fillo dos seus 
señores, o Manolito, non deixa de 
insultalo e desprezalo ata que un día, 
Balbino non puido resistir máis e pasou 
o que pasou…
Cándido Pazó quixo homenaxear o 
autor da obra, Xosé Neira Vilas neste 
aniversario. Para isto, fixo unha 
representación personalizada, na que 
se meteu no papel en todo momento 
mediante un monólogo, que aínda que 
durou unha hora e pico fixo que 
pasásemos un anaco ameno e 
divertido.
Sen dúbida ningunha, Cándido Pazó é 
un excelente actor e monologuista que 



non deixou en 
ningún momento 
que nos 
distraésemos 
grazas ó 
entusiasmo que 
poñía. Fíxonos 
pensar e mesmo 
nos obrigou a  
comparar as nosas 
vidas coa de 
Balbino.
Cunha soa 
montaxe de 
escenario Cándido 
fíxonos viaxar ó 
pasado e 
narrounos 
algunhas das 
experiencias 
vividas por Balbino: a fuxida da súa 
casa; o Entroido que festexou el só por 
culpa do maldito loito; o achado dunha 
caixiña que o fixo soñar cun tesouro 
oculto; a morte do seu can Pachín; a 
marcha do seu amigo, Lelo, cara a 
América...
O realismo  da obra 
lembrounos a situación que 
se vivía daquela en Galicia 
que levaba a xente a emigrar 
para buscar novas 
oportunidades e fíxonos 
reflexionar sobre a vida tan 
dura á que están sometidos 
os labregos, tanto polo 
enorme traballo que realizan 
como polas burlas e 
desprezos que reciben de 
xente que se sente superior a 

eles. Desa maneira, a vida semella 
difícil, pero aínda así, os labregos 
seguen aí, sendo fieis ao seu traballo e 
ás súas raíces.
A historia de Balbino e o entusiasmo 
do monologuista demóstrannos que, 
aínda nos momentos máis difíciles, os 

nosos soños e ilusións 
seguen a manter a 
chama da esperanza 
que pode darlle un xiro 
á nosa vida. Por todo 
isto sentímonos 
identificados con el 
pois ao fin e ao cabo, 
todos temos un labrego 
no noso interior.

Alba de la Torre, 
Griselda García e 

Enma Arias. 1ºB 
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Ângelo Torres: historias do 
mundo

Un día de xaneiro a nosa profesora de 
galego díxonos que ía vir polo instituto 
un conta contos africano. Pareceunos 
unha idea interesante xa que para nós 
era unha novidade. Chamábase Ângelo 
Torres e viña dende Lisboa, o seu lugar 
de residencia, ata Santiago para 
contarnos lendas populares que van de 
''geração en geração'', como el dicía.

Para comezar falounos algo da súa 
vida: naceu en Guinea; durante a súa 
infancia viviu moi de preto o exilio. 
Despois da independencia de S. Tomé, 
illa africana da que procedían os seus 
pais, acompañounos no regreso. Como 
todo neno pequeno quería saber como 
sería aquela illa antes de coñecela; as 
historias que seu pai lle contaba e a 
súa imaxinación 
infantil fixeron de 
S.Tomé un país 
fantástico e 
marabilloso. Mais ao  
chegar sorprendeuse 
de como era o que 
tanto desexaba 
coñecer:  non 
entendía a diferenza 
de cousas con 
Portugal. Ao estar 
acostumado á vida de 
Lisboa, con televisión 
e demais aparellos e 
facilidades, 
pareceulle raro que 
naquel lugar non 

houbese nada diso. Porén alí  
descubrirá algo que ía ser moito máis 
atractivo para el: no canto da 
televisión tiña os contos da súa avoa. 
Aquí comezará o seu gusto polos 
relatos. Anos despois volve a Lisboa 
para estudar a profesión de actor. 
Unha vez rematada a súa formación, 
un amigo  propúxolle ir por diferentes 
lugares contando contos populares nos 
institutos e noutras escolas. El 
pensouno e pareceulle moi boa idea e, 
dese xeito, coñecémolo nós.

Despois desta primeira historia 
chegaron dúas lendas moi populares, 
unha do rei Artur e a da tía Miseria. A 
primeira, moi coñecida aínda que con 
variacións, narra a historia do citado 
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rei, que era moi caprichoso, e de 
como case perde o reino por mor da 
discusión cos viquingos pola caza dun 
xabaril. O problema soluciónase 
cando Artur atopa a resposta da 
pregunta clave: “que é o que unha 
muller quere?” “O que toda muller 
quere é ser dona do seu destino”. 
Era a “doada” resposta.

 En canto á lenda da tía Miseria, 
narra como unha muller maior que 
vivía soa nun lugar remoto, acadou a 
inmortalidade 
contemplando unha 
árbore de amorodos 
que un home nin 

alto nin baixo,nin 

gordo nin fraco,nin 

grande nin 

pequeno,nin feo 

nin guapo...lle 

dera. É tamén unha 
longa historia que 
levou a que Ângelo 

concluíse que 
debemos 
combater e 
rematar coa 
miseria do 
mundo. Este 
segundo relato 
fíxosenos máis 
coñecido pois 
xa nolo 
contaran con 
anterioridade 
Charo Pita e 
Tim Bowley.

O noso 
descanso 
rematou cando 
soou de novo o 
timbre. En 

xeral todos pasamos un bo anaco; e 
comprobamos que a pesar de que 
falaba en portugués foinos moi doado 
comprender o que dicía,  e ademais 
xesticulaba e poñía caras ben 
simpáticas, polo que Ângelo marchou 
cun grande aplauso.

María Carceller 2ºA
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Semana da ciencia
Na primeira semana de novembro 
celébrase tradicionalmente a semana 
da ciencia. Este ano tamén se celebrou 
no instituto, pero houbo unha diferenza: 
era a semana da ciencia (e a 
tecnoloxía) en galego.
Porque en galego? Pois porque si, 
porque a ciencia pode desenvolverse 
en calquera idioma, aínda que en 
galego parece que é necesario 
demostralo.
O experimento de Torricelli, feito no 
vestíbulo do instituto, xa foi unha 
demostración no século XVII de que a 
ciencia podía usar como lingua de 
comunicación o italiano, naquel 
momento vulgar, fronte o latín, lingua 
do coñecemento.

Co seu famoso experimento, Torricelli 
non só demostrou que a presión 
atmosférica tiña que existir, senón que 
ao nivel do mar equivalía á presión que 
realizaba unha columna de mercurio de 
760 mm de altura. No instituto 
reproduciuse o experimento, pero en 
vez de poñer mercurio usouse auga. 
Como a densidade da auga é 13'6 
veces menor que a do mercurio, a 
auga ten que subir ata unha altura de 
10366 mm (13´6x760mm, un pouco 
máis de 10m) para realizar a presión 
equivalente. E así foi, o tubo con auga 
subía ata o piso da biblioteca.
Outra das actividades realizadas foi 
unha conferencia de Ramón Cid sobre 
o CERN (siglas en francés do Consello 
Europeo para a Investigación Nuclear). 
O CERN é un laboratorio situado en 
Suíza (cerca de Xenebra e a fronteira 
francesa) no que os científicos están 
intentando (entre outras cousas) atopar 
o bosón de Higgs partícula elemental 
que ten un papel fundamental na 
explicación da orixe da masa doutras 
partículas.
Ao mesmo tempo, en máis de cen 
centros de Galicia, realizouse unha 
vídeo conferencia con varios científicos 
galegos que traballan no CERN ou 
colaboran co mesmo, resolvendo (en 
galego) as dúbidas e cuestións feitas 
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polo 
alumnado participante.
Poucos días antes desta celebración 
faleceu Benoît Mandelbrot, 
matemático que en 1975 propuxo o 
nome de fractal para un obxecto 
semixeométrico que ten como 
característica principal que se se 
observa ao detalle verase repetida a 
forma total. Para recordalo e coñecer 
un pouco estas curiosas estruturas, 
proxectáronse dous vídeos: un 
documental sobre obras do pintor 
norteamericano 
Jackson Pollock, que 
os seus cadros teñan 
estruturas fractais, e 
outro, a representación 
con cores do fractal de 
nome Mandelbrot. 
Para ter máis 
información do tema 
estaban expostos dous 
artigos de José Luis 
Valcarcel.

Relacionada tamén cos fractais 
estivo a actividade “Fractalízate” que 
explican noutro artigo da revista 
varias alumnas de 2ºR.
E isto foi o que se fixo para a 
semana da ciencia en galego neste 
curso 2011/11, pero para o curso que 
vén haberá máis. 
As actividades estiveron organizadas 
por Vicedirección en colaboración 
cos departamentos de Bioloxía e 
Xeoloxía, Matematicas, Física e 
Química e Tecnoloxía.
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Fractalízate
Durante a semana da ciencia no instituto 
realizamos todo tipo de actividades, pero o 
mellor foi sen dúbida o momento en que 
nos fractalizamos. Ao principio non 
tiñamos moita idea do que era, nin como 
se facía, pero despois de sacar 5 ou 6 
fotos descubrimos como funcionaba. 
Había fractais nos que o rostro se 
deformaba, nos que a mesma imaxe 
aparecía repetida centos de veces de 
maneira diminuta... En conclusión, tiñamos 
moitas opcións e os resultados foron tan 
variados como graciosos.
Abúrreste na casa? Queres pasar un bo 
anaco ? Fractalízate! Unicamente 
necesitas un ordenador! 
Que non sabes como facelo? Pois nós 
ensinámosche.
Que precisas?

• Un ordenador
• O programa de manipulación de 

imaxes Gimp. Se  non o tes, 
descárgao. É un programa de 
software libre e gratuíto.

• A imaxe que queiras fractalizar.
Fractalización:
En primeiro lugar, abre o Gimp e pega a 
foto que elixas.
Na parte superior da pantalla hai unha 
serie de aplicacións. Selecciona: filtros, 
mapa e, a continuación, trazar fractais.
Aparecerá unha ventá co nome de “huella 
fractal”, cunha serie de parámetros 
horizontais e verticais cos que realizar o 

fractal ao teu gusto.
Preme en “aceptar” e gárdao como un 
arquivo “jpg”
Xa tes o teu fractal!!!
O mellor de todo é que divirte tanto a 
adultos como a nenos, e é moi sinxelo de 
facer xa que non se necesita moito 
esforzo.
Recomendámosvos a todos e todas que 
probedes esta experiencia!!

Clara García e Lucía Casal  2ºR



Estación de hidrobioloxía
Certo día chegaron unha 
especie de estoxos grises e 
azuis ao instituto. Nicolás, o 
noso profesor de ciencias da 
terra, comentaranos que 
iamos facer unha excursión, 
pero a verdade é que non 
tiñamos moita idea, ata 
aquel momento, de cal era o  
propósito exacto da viaxe.
Aquelas bolsas, que 
pesaban tanto e que nos 
custou montar case unha 
hora, resultaron ser uns 
carteis sobre todo o que 
iamos facer na visita.
Chegado o día, cunhas 
condicións meteorolóxicas 
“nada afortunadas”, con 
algunha que outra baixa,e 
coa compañía de Ester, 
comezou a nosa viaxe á 
estación de hidrobioloxía 
encoro do Con en Vilagarcía 
de Arousa . 
A instalación, que  pertencente á 
Universidade de Santiago de 
Compostela,  é a única que hai en toda 
España. O obxectivo da visita era facer 
unha toma de mostras no río Con para 
determinar o seu grao de 
contaminación.

Presentámonos coas nosas botas de 
auga listos para comezar e fomos 
recibidos moi amablemente pola xente 
que alí traballaba. Tivemos moita sorte, 
pois ao final non nos choveu mentres 
estivemos no río. Explicáronnos 
diversos aspectos que debiamos ter en 
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conta para tomar as mostras e 
medimos distintos parámetros con 
diferentes aparellos, entre eles un pH-
metro. Pero a tarefa á que lle 
dedicamos máis tempo foi á recollida 
de especies dos distintos ambientes: 
sobre pedra, area e plantas,  que 
presentan maior ou menor tolerancia 
ás modificacións ambientais. Para iso 
utilizamos un tipo especial de redes, 
coas que todos probamos sorte. As 
que máis sufriron nisto foron as nosas 
mans que se resentían con aquela 
auga xélida.
Unha vez recollido todo o bicherío, 
regresamos ao laboratorio para 
analizar as diferentes mostras 
tomadas. Primeiro separámolas e, a 
continuación, observámolas a través 
das lupas binoculares para 
diferenciarmos as súas características 
e para podérmolas clasificar por 
familias.
Cando rematamos, invitáronnos a un 
café e a visitar as instalacións da 
estación nas que hai un auténtico 
ambiente investigador e permiten estar 
as vinte e catro horas do día 
observando os experimentos. Este 
tempo serviunos, entre outras cousas, 
para falar das saídas laborais no 
ámbito da investigación científica que 
son na actualidade difíciles de acadar, 
sobre todo neste país.

Carmen Bugarín e María Carceller 
2ºA



Xapón atópase moi preto dun límite de 
placas, polo que os terremotos alí son 
frecuentes. Por iso, neste país 
constrúen  edificios e casas con 
estruturas sismorresistentes, para o que 
unha boa estratexia é a construción con 
madeira, máis flexible ao movemento ca 
o formigón. Esta é a causa pola que, 
cando se produciu o día  11 de marzo o 
terremoto de magnitude 
8,9, moita xente, nun 
primeiro momento non 
se asustase, e os nenos 
se colocasen debaixo 
das mesas, tomando as 
medidas de seguridade 
para as que xa estaban 
adestrados. Así, o 
terremoto non tivo tanta 
transcendencia neste 
país como se fose 
noutro.

Porén, ao terremoto 
sucedeulle un tsunami 
que arrasou a costa 
norte. Varreu casas enteiras, e 
destrozou por completo as zonas máis 
próximas ao mar. Tivo consecuencias 
desastrosas para o país, con decenas 
de miles de mortos. Este é o tsunami 

mellor documentado ata o momento, do 
que se poden ver as mellores imaxes, 
accesibles para todo o mundo. Algo 
tamén novedoso neste suceso é o risco 
derivado do sismo, pois ademais do do 
propio terremoto, está o da central 
nuclear de Fukushima:

A estrutura do complexo resiste o 
enorme terremoto, 
automaticamente detense a 
produción de electricidade e 
introdúcense as barras de 
control no núcleo dos 
reactores para frear as 
reccións termonucleares. A 
emisión de calor non cesa nos 
reactores parados, e 
tampouco nas piscinas nas 
que se almacenan os residuos 
xerados, polo que se precisa 
dunha continua refrixeración. 
O problema veu cando o 
tsunami inutilizou o sistema de 
bombeo de auga de mar que 
aseguraba o arrefriado. A 

elevación de temperatura deu lugar a 
reaccións químicas formadoras do 
hidróxeno, e a súa acumulación foi a 
orixe de explosións que destruíron parte 
dos edificios de contención. 

Terremoto en Xapón
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Houbo así unha primeira emisión á 
atmosfera de  partículas radiactivas, 
polo que xa dende o primeiro momento 
se organizou a evacuación da 
poboación nun radio de 20 km do 
complexo nuclear. As  partículas 
radiactivas dispérsanse ou acumúlanse 
dependendo das condicións 
atmosféricas, movéndose para onde 
vaia  o vento. Se vai para cidades, os 
efectos sobre as persoas residentes alí 
sería devastador.  As augas do mar 
tamén están contaminadas con 
elementos radiactivos. A mesma auga 
utilizada para arrefriar o complexo 
cárgase de contaminantes que 
rematan no mar; ademais houbo fugas 
de auga con altos niveis de 
radiactividade a través dunha fenda 
nun dos muros de contención. Durante 
uns días a concentración de iodo e 
cesio radiactivos foi millóns de veces 
superior á legal nas augas mariñas 
máis próximas á central nuclear. 

 O asunto da contaminación mariña é 
preocupante, tras a detección de 
elevados niveis de radiactividade en 

peixes, as 

autoridades xaponesas decidiron 
establecer uns límites para este 
parámetro nos produtos mariños de 
consumo humano (peixes, moluscos e 
algas) e reforzar  os controis sanitarios. 
A radiación é prexudicial para a saúde, 
os seus efectos están relacionados coa 
intensidade e duración da exposición 
(medida cunha unidade especial, o 
Sievert).  É máis grave se elementos 
radiactivos pasan ao interior do noso 
corpo. 
Tendo en conta todo isto, un 
pregúntase se as centrais nucleares 
son seguras, e se convén ou non 
seguilas construíndo. A favor delas, 
podemos dicir que si son bastante 
seguras, pero o que pasou neste caso 
foi que non se tiveron en conta as 
características do lugar onde se 
colocou. Sabíase que o Xapón é un 
dos países con maior risco de tsunamis 
do mundo; na costa norte, xusto onde 
estaba situada a central, atópase un 
límite de placas, co que a sismicidade 
é enorme; cousa que vemos porque a 
este terremoto, o sucederon centos, 
moitos deles de magnitudes da orde de 
7 na escala Richter. Varias  desas 
réplicas tiveron unha magnitude 
superior á do terremoto que devastou 
Haití, mais alí non tivo eses efectos. A 
central debería terse posto, logo, na 
outra parte costeira da illa, para evitar 
este grande risco, pero non se fixo.

Aarón Saavedra. 2ºA
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Haikus para Xapón
A primavera
chega a Xapón con flores
de triste loito.
$ $ Fabiano
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Noite, soidade,
día, igual, soidade.
pobre Xapón.
$ Diego

Na primavera
caen bágoas do ceo
cara ó Xapón.
$ $ Helena Auga máis ondas

destrúen Xapón
con un tremor.
$ Cristian

O chan rompeu,
o mar entrou na terra.
Foise a risa.
$ Martín

Toda a illa
unha onda arrasa.
Vinte mil mortos.

Paula e Silvia
Mais eles saben
que despois da traxedia
a calma virá

Legny

Na primavera
caen bágoas do ceo
cara ó Xapón.
$ $ Helena

A terra berrou 
e lanzou un ruxido
Xapón destruíu.

 Borja

Unha onda grande
as cidades desfeitas,
e moitas penas.

 Clemente

A primavera
Quedou murcha no Xapón
por un tsunami.

 Anxo
O chan rompeu,
o mar entrou na terra.
Foise a risa.

 Martín

No lonxe, Xapón
xurdiu un terremoto,
todo destruíu.

 Carlota e Airas

Xapón, desastre.
Morren centos e miles,
Pasarán páxina.

 Lidia

Polo tsunami
primavera sen nada
de alegría.
$ Fernando

Un xaponés
non ten primavera, só
unha gran pena
$ $ Fabiano

Caen bágoas
Pola xente que morreu
Sen ser culpables.
$ Rocío

A primavera
chega a Xapón con flores
de triste loito.
$ $ Fabiano
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Persépolis

Persépolis é un cómic que trata da vida 
da súa autora, Marjane Satrapi, nacida 
en Irán no seo dunha familia 
progresista. 

O libro comeza cunha introdución que 
describe  a historia de Irán, a da propia 
Marjane empeza 
a relatarse cando 
tiña dez anos, en 
1980, xusto 
despois da 
revolución 
Islámica. A partir 
desta a súa vida 
vese sometida a 
un gran número 
de cambios. Os 
máis 
representativos 
son que ten que 
levar pano na 
cabeza e que 
deixa de acudir á 
escola laica en 
que estudaba. 
Os seus pais e 
mais ela comezan a ir a manifestacións 
para protestar contra o réxime, e o 
exército reprime esas manifestacións 
duramente, incluso disparándolles aos 

manifestantes. Irán tamén é invadido e 
atacado por Iraq. Cada vez escasean 
máis os produtos básicos e os 
opositores ao réxime son arrestados e 
executados.

Aos catorce anos os pais de Marjane 
vense obrigados a 
mandar a súa filla a 
Viena para que 
remate os  estudos 
secundarios de 
maneira máis segura 
e completa. Ela non 
consegue adaptarse 
ao modo de vida 
dese país, non é 
feliz, e incluso chega 
a tomar drogas para 
evadirse. Acaba soa 
e enferma e decide 
volver a Irán aos 
dezaoito anos.

O problema é que 
tampouco consegue 
adaptarse agora ao 

seu propio país, as 
súas amigas non evolucionaron coma 
ela, e non se atopa integrada entre os 
seus antigos compañeiros. Estuda 



Belas Artes, pero ten que soportar as 
condicións impostas polo goberno 
integrista. 

En Irán casa aos vinte e un anos, e 
despois divórciase, feito rexeitado 
pola sociedade que a rodea. Ese 
mesmo ano decide deixar 
definitivamente o país, marcha a 
Francia, onde remata os seus 
estudos alí vai residir  ata a 
actualidade.

Á parte do cómic tamén existe a 
versión cinematográfica da obra  que 
reflicte con bastante fidelidade o 
orixinal. O filme foi nominado a 
diversos premios, como os Óscar no 
2008. 

Eu lin o libro primeiro, e fíxeno en moi 
pouco tempo, xa que ao ser cómic é 
moito máis sinxelo, pero a brevidade 
de tempo que pasei diante das follas 
de 

Persépolis foi tamén porque o atopei 
moi entretido e interesante.  E 
serviume moito para aprender sobre a 
cultura dun país que sae 
continuamente nos xornais e sobre o 
que tiña moi pouca idea (como ben 
puiden descubrir). A película 
tampouco me decepcionou, ao 
contrario, fíxome pasar un anaco moi 
agradable. Pero para min a 
singularidade de Persépolis non só 
está no feito de que sexa unha obra 
moi visual e divertida, senón tamén 
na súa autora, xa que a aparición 
dunha escritora con espírito rebelde 
nun país dominado polo machismo fai 
de Marjane Satrapi un personaxe 
singular, que  consegue que a súa 
obra transcenda  á mesma 
sociedade, rompa todas as fronteiras 
e se converta nun símbolo de 
tolerancia e de liberdade.

Olalla Bermúdez 3º A
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Que é o culture 
shock? Para min, é a 
diferenza de culturas 
que atopas cando 
estás nun país distinto  
ao teu. Atopas cousas 
que che gustan, que 
non che gustan, e ás 

veces cousas que non 
sabías que che 
poderían chagar a 
gustar nunca. Esta é a 
beleza de viaxar e o 
que me encanta do 
mundo. Que somos 
todos distintos. 

Sempre hai algo 
que descubrir.

A primeira 
cousa chocante 
para min en 
Galicia era 
obvia: o clima. 
Vindo do estado 
máis seco dos 
Estados Unidos, 
Nevada (cunha 
media de 17 ml 
de chuvia ao 
ano), podemos 
dicir que a 
chuvia non me 
mola! Porén, 
encántanme as 
paisaxes de 
Galicia e o 

KRISTINA COLYER

Nome: Kristina Colyer
Idade: 23 anos
Orixe: Naceu en California, pero vive en Reno (Nevada)
Estudos: Estudou en Douglas High School colexio da súa cidade.
Lugar de residencia: En Nevada vive nun rancho cos seus pais, a 
súa irmá Katie e o seu irmán Michael. Ten moitos animais: cans, 
gatos, cabalos, vacas, galiñas... en Santiago, onde realiza as prácticas 
como auxiliar de conversa, vive cunha rapaza francesa e mais cun 
rapaz galego.
Gustos: O seu escritor preferido é Mark Twain. O seu libro preferido 
Eat pray love. Gústalle moito a comida galega, en particular o polbo.
Tamén lle gusta a catedral de Santiago porque é moi bonita e ten 
moita historia. Aínda non fixo o Camiño de Santiago, pero farao nun 
futuro próximo.
O seu futuro: Gustaríalle ser logopeda e traballar en escolas e 
hospitais.
Anécdota: Di que non sería quen de vivir sen o pincho de tortilla que 
lle ofrece Julio tódalas mañás na cafetería do Instituto.

Mª Carmen, Lara, Lucía, Carla e Alexandre. 2ºR

Culture shock
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verdes que son. A primeira vista desde 
a xanela do avión  fíxome pensar na 
película Crepúsculo, polas nubes e os 
piñeiros. Onde estará Edward...?

A comida é outra das cousa distintas. 
Despois de  levar 6 meses de clase 
aquí na Pontepedriña, espero que 
todos saiban xa que nos Estados 
Unidos non só comemos no 
McDonaldʼs. Pero si, a comida é 
distinta. Sobre todo o porco, e como 
se comen aquí... pois ata as uñas! 
Nunca na miña vida imaxinei que ía 
comer as orellas, o rabo e o fociño de 
porco. A verdade, non está mal!

Tamén tiven que 
afacerme ao horario 
español. Como 
sempre fun unha 
persoa 
nocturna, 
non me 
custou 

moito. De feito, gústame que a xente 
estea na rúa ata tan tarde. Pero a hora 
da comida era nova para min. En 
Nevada comemos entre as doce  e a 
unha do mediodía. O almorzo adoita 
ser algo máis lixeiro e dura pouco 
tempo. A cea alí é a gran comida coa 
familia. Outra cousa que me 
sorprendeu moito foi cando fun abrir 
aquí  unha conta  no banco e ás tres 
da tarde estaba pechado. 

Outro aspecto do culture shock foi a 
cuestión do idioma, obviamente. 
Sobre todo aquí en Galicia co galego: 
algo que aumenta o desafío un pouco 

máis para un 
estranxeiro. Ás 

veces non sabía 
se a xente me 

falaba en 
galego, ou se 

non 

De pé a pa 14/ Maio 201144



De pé a pa 14/ Maio 2011 45

entendía o español. Agora 
pódoo distinguir e no seu 
contexto pódoo entender. 
Con todo, o galego non foi 
un problema para min, 
senón un elemento moi 
único e especial que 
puiden coñecer durante a 
miña estancia aquí. 

Foi interesante tamén ver a 
diferenza entre este 
instituto e o meu en 
Nevada. Vexo a mesma 
actitude cara ao inglés que 
nós tiñamos cara ao 
español. Aprender outro 
idioma non é fácil, e é algo 
que tes que querer ou 
nunca o darás 
conseguido. Pero a 
diferenza é que nos 
EE.UU vía máis 
motivación por causa do 
noso sistema universitario, 
porque é moi caro e a 
maioría dos estudantes teñen que 
gañar bolsas para poder estudar. Por 
iso tamén, dentro dos institutos, hai 
tanta participación en clubs escolares 
e equipos de deportes. Todo é moi 
competitivo.

En fin, síntome moi afortunada por 
estar en Galicia e máis aínda en 
Santiago de Compostela. O meu país, 
comparado con España, case non ten 
historia. E no oeste, Nevada, como 

estado, aínda menos. Fascíname por 
iso  que a Catedral teña máis anos 
que o meu propio país. Encántame a 
zona vella e non podo parar de 
explorar as súas rúas antigas . 

Todo isto contribúe ao culture shock e 
fixo os meus días aquí moi 
interesantes e divertidos. Para min, 
España sempre será Galicia. 

Kristina Colyer 



O pasado xoves 10 de febreiro 
viñéronnos visitar dúas persoas do 
Refuxio de Bando para explicarnos que 
os animais non son xoguetes. 
Ensináronnos fotografías con 
mensaxes. A que máis me chamou a 
atención, foi unha que dicía: “Aínda que 
ti me pegues eu non te morderei, 
porque es o meu amigo”.

Logo contáronnos a historia de Canelo:
Canelo era un can xa maior 
que tiña un dono tamén 
maior. Un día, o dono 
enfermou e tivo que ir para 
o hospital. Canelo esperou 
na porta do hospital ao seu 
dono, pero el nunca saíu. 
Cando a xente se deu de 
conta da súa historia, 
comezaron a levarlle 
comida e auga. Un día 
marchou, colleuno un 
coche, e morreu.
Os animais non son 
xoguetes, hai que coidalos, 
vacinalos e tamén, 
poñerlles un chip coa 
finalidade de identificar o 
can e o dono. Ou mesmo 
se se perden, que o 
dispositivo sexa quen de 
dicirnos onde está o 
animal. Pero o máis 

importante de todo é querelos moito e 
para sempre. Non debemos 
abandonalos porque non se valen por 
si mesmos e poden sufrir moitísimo.
A min gustaríame ter un cadeliño, pero 
primeiro terei que ser máis 
responsable, para logo poder facerme 
responsable do coidado dun animal.

Clemente García.1º S

Os animais non son 
xoguetes
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Asistencia a clase
Non podemos obviar que as  normas 
son necesarias para que exista un 
mínimo de convivencia entre as 
persoas, a pesar de que por 
momentos creen máis conflitos dos xa 
existentes. E en toda convivencia 
existe esta necesidade, mesmo neste 
centro no que estamos estudando. 
Por desgraza, neste tipo de centros as 
normas non son 
capaces de tratar a 
todo individuo por 
igual e as etiquetas e 
diferenzas 
lexislativas só 
conseguen 
discriminar aos 
estudantes da ESO e 
Bacharelato 
daqueles que nos 
dispoñemos a 
estudar un dos 
diferentes ciclos 
ofertados. Soa 
estraño, pero non 
existen os mesmos 
dereitos, obrigacións e deberes. 
Unicamente temos as mesmas 
prohibicións, e ese é o gran problema. 
Como se dun paxaro na gaiola se 
tratara, a discriminación lexislativa 
recorta a liberdade necesaria e 

entendible para unha persoa maior de 
idade, creando tensións e conflitos 
innecesarios. 
Á hora de faltar á clase, un alumno da 
ESO nunca se vai  arriscar a perder a 
avaliación continua, e moito menos vai 
ser expulsado, incluso faltando máis 
de 3 semanas.
Polo xeral, a xente que quere sacar 

unha titulación á 
primeira non lle 
interesa faltar a ditas 
clases, a menos que 
sexa estritamente 
necesario, como pode 
ser o falecemento dun 
ser querido ou un 
accidente. O que nos 
preguntamos é se é 
necesario ser tan 
estrito e contundente 
coa  asistencia dos 
alumnos e alumnas 
dos ciclos.
Somos persoas 
adultas e cunha 

madurez suficiente para ter 
capacidade para decidir. O feito de 
que non se trate dunha educación 
obrigatoria, non pode nunca significar 
unha educación nas peores 
condicións, precisamente porque 



estas poden chegar a ser un muro 
no medio da estrada 
continua por seguir 
facéndonos como 
persoas. E os nosos 
titores e mestres por 
momentos parece 
que non logran 
entender isto. Como 
se de verdugos se 
tratara, unicamente 
esperan impacientes 
a chamada do 
gobernador para 

executar, sen capacidade 
ningunha de entender ou apoiar, 
posiblemente por medo ao conflito 
cos superiores no escalafón 
educativo.
Encontrámonos perdidos e illados. 
Para eles somos expedientes en 
vez de persoas. Non temos apoios 
e moito menos entendemento. 
Somos ví t imas dun erróneo 
sistema que só nos deixa ver, oír e 
calar. E dende aquí, dende a miña  
pequena mesa verde, so podo 
pensar en tempos mellores, onde 
esta pequena restrición educativa 
acabe.

Anabel Vázquez e Isabel Muñiz 
Ciclo de Xestión Comercial

De pé a pa 14/ Maio 201148



De pé a pa 14/ Maio 2011 49

Intercambio con Heidelberg
Neste curso 2010-2011 organizouse un 
intercambio con  Heidelberg (Alemaña) 
no que,  alumnos de 1º de Bacharelato 
e 4ª da ESO tivemos a oportunidade de 
introducirnos na cultura alemá, nos seus 
costumes, nas súas xentes, nas súas 
rúas...

Todo comezou un 17 de febreiro, cando 
ás 17:00h aterrou no aeroporto de  
Santiago de Compostela un voo 
procedente de Frankfurt. Os nosos 
correspondentes alemáns ían ser os 
primeiros en 
coñecer o outro 
país.

Durante toda a 
semana seguinte 
visitaron moitos 
lugares 
representativos 
da nosa cidade, e 
tamén outras 
cidades galegas. 
Pouco a pouco, a 
base de convivir 
todos xuntos, 
fóronse afacendo 
a nosa forma de 
vida, practicaron 

a nosa lingua... e nós, fómonos facendo 
unha idea do que nos estaba a agradar 
en Alemaña.

A semana pasou voando. Sempre é 
difícil ter que despedirse, pero esta vez 
non era unha despedida definitiva, 
aínda faltaba a nosa quenda, Alemaña 
agardábanos.

Un mes despois eramos nós, seis 
alumnos de 1º de Bacharelato, catro de 
4º da ESO, a profesora de inglés, 



Carmen, e a xefa de estudos Josefina, 
os que nos atopabamos nun avión, 
pero esta vez Frankfurt era o noso 
destino. Desde alí, trasladámonos a 
Heidelberg, a cidade que nos acollería 
durante toda a semana. O reencontro 
cos rapaces alemáns era o que máis 
desexabamos, despois de todo o 
vivido en España queriamos volver a 
velos.
Sete días dan para moito, e nós 
aproveitámolos o mellor que 
puidemos. Visitamos as marabillosas 
cidades de Heidelberg, Manheim e 
Weinheim, coñecemos as súas 
historias, os seus monumentos máis 
importantes... asistimos a varias clases 
no instituto dos nosos compañeiros, o 
Johann-Philipp-Reis-Schule 
Kaufmännische Schule, foi toda unha 
experiencia para nós coñecer como 

eran as clases e os profesores que 
eles tiñan.
Outra gran experiencia foi a 
convivencia coas familias, é curioso 
que vivindo no mesmo mundo existan 
costumes e formas de vida tan 
diversas. E aínda que nos parecese 
mentira esta vez fomos nós os que  
pouco a pouco nos fomos afacendo á 
vida alemá.
A semana fíxosenos curta, pero 
intensa. Tantas experiencias, vivencias 
e anécdotas uníronnos moito, tanto 
entre nós como cos rapaces alemáns. 
Ensinámonos moito mutuamente e 
xuntos tamén aprendemos. Aínda que 
supostamente esta foi a despedida 
definitiva, nós estamos seguros de que 
nos imos volver ver.
Este intercambio foi una desas cousas 
que te marcan para toda a vida,  unha 

desas cousas 
que xamais se 
esquecen.
Quedamos 
prendidos de 
Alemaña, dos 
seus 
costumes, das 
súas xentes, 
das súas 
rúas…

GRISELDA 
GARCIA  1º B2
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Viaxe a Grecia
Durante oito días do mes de abril 
algunhas das alumnas de 1º e 2º de 
Bacharelato,  xunto con outras dos 
institutos de Melide e Ames tivemos a 
oportunidade de facer unha viaxe no 
tempo e no espazo. O noso destino: 
Grecia.

Estivemos varios días en Atenas e na 
illa de Santorini, ademais de visitar 
Micenas, Epidauro, Nauplio e 
(fugazmente) o istmo de Corinto.

En canto chegamos a Atenas, 
instalámonos no hotel e saímos a dar 
a primeira volta pola cidade. Esa noite 
descubrimos xa que en Grecia 
os cans da rúa son patrimonio 
nacional, e libres de facer o 
que se lles antolle, como se 
fosen vacas sagradas da 
India. 

En Atenas estivemos varios 
días, ao principio e á final da 
viaxe. Na capital grega 
visitamos, ademais da 
Acrópole, cos seus 

impresionantes edificios (o Partenón, o 
Erecteión coas Cariátides ou o templo 
de Atenea Niké); os museos: o 
Nacional de Arqueoloxía e o da propia 
Acrópole, onde se conservan os 
obxectos que foron atopados nela, 
ademais das estatuas-columna das 
Cariátides e todas as decoracións do 
Partenón, incluíndo as súas enormes 
metopas, para deleite das alumnas de 
arte. Tamén percorremos os barrios de 
Monastiraki e Plaka, onde se atopaba 
o noso hotel, e visitamos o Keramikós, 
antigo cemiterio da cidade.
O venres 25 erguémonos demasiado 
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cedo e tomamos o autobús cara ao 
célebre porto do Pireo. Alí 
esperábanos o ferry e unha viaxe de 7 
horas longas ata Santorini. No barco 
todos demostramos as nosas 
habilidades para durmir nos sitios máis 
incómodos nas posturas máis 
escorzadas: nunha cadeira, sobre 
unha mesa, apoiados nunha parede… 
En Santorini brillaba o sol, aínda que 
sopraba un vento que nos acompañou 
durante toda a nosa estancia e que 
convertía o acto de peitearse en algo 
superfluo. Pese a isto, as 
temperaturas foron agradables, e 
permitíronos visitar a illa: os pobos de 
casas brancas e burros (nos que 
algúns compañeiros se animaron a 
montar), as praias volcánicas, o propio  
cráter do volcán… A nosa última noite 
na illa as profesoras organizaron unha 
cea para todos, na que probamos 
comida grega como o souvlaki, a 
ensalada grega, o pastitsio… Xa 
probaramos antes o gyros 
acompañado de pan de pita e, por 
suposto, o iogur grego.

O luns, tras outra demostración dos 
nosos dotes para durmir nos lugares 
máis incómodos, chegamos a Atenas. 
O martes visitamos o Museo 
Arqueolóxico Nacional e o Keramikós, 
e o mércores collemos o autobús para 
facer unha excursión. Primeiro 
espertáronnos ao berro de “O istmo de 
Corinto!”, que visitamos rapidamente. 

Logo paramos en Micenas, para 
coñecer a cidade de personaxes 
míticos como Agamenón, e berce 
dunha importante civilización. Máis 
tarde visitamos o teatro de Epidauro e, 
sobre a hora de comer, chegamos a 
Nauplio, primeira capital grega tras a 
independencia turca. Un pobo 
pequeniño e precioso, no que 
estivemos un par de horas antes de 
regresar a Atenas.

O xoves, finalmente, tras unha visita 
ao museo Goulandris de Arte 
Cicládico, tomamos o autobús unha 
última vez, rumbo ao aeroporto. En 
Barajas atopámonos co presentador 
de Pasapalabra e con Pablo Motos, 
antes de coller por fin o avión que nos 
traería a Santiago.
Foi unha experiencia inesquecible, 
chea de sol e risas. Polo tanto, grazas 
á nosa profesora, Gloria, e as profes 
dos outros institutos, por organizar 
estas mini vacacións.

Alumnas de grego de 2ºBAC
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A xeración top ten 
O que vou contar comezou alá polo 
mes de outubro do 2005… Ese mes no 
que as follas caídas bañan de cartas 
melancólicas as beirarrúas e o sol loita 
por darnos un lixeiro bico vermello 
desde un ceo ateigado de nubes de 
color cinza. Un mes no que as 
primeiras chuvias choran o verán. Ese 
día comezou a andadura no noso 
instituto unha xeración ou promoción, 
que agora despois de tanto tempo, 
podémola ou podo considerar 
fantástica.
Penso que é, senón a mellor, unha das 
mellores promocións que pasou por 
aquí en tódolos sentidos: as mellores 
estudantes, as máis educadas, e 
tamén, e por suposto, as máis guapas 
(os poucos rapaces que hai 
tamén,claro!).
Estes son uns días moi especiais para 
mi e para vós, supoño, días nos que se 
pecha unha etapa de seis anos, na que 
coñecestes a amizade, o 
compañeirismo, o noivo ou noiva...
Tedes que estar moi orgullosos e 
orgullosas polo traballo feito. O día 25 
de maio chegades a unha meta, mais 
non é o final do camiño...
Téñovos que dar as grazas por 
permitirme ser parte de vós,  polo 
menos estes seis anos, pola confianza 
que me destes, por deixar que fose o 
voso amigo e, ás veces, tamén o voso 
confidente.

A min, xa sabedes  que me gustan 
moito os rapaces (por iso sigo aquí, 
despois de tanto tempo), o contacto 
con eles, e á parte de aprender moito 
con vós, noto tamén o aprecio que me 
tedes.
Véñenme á cabeza moitas anécdotas 
de cada un de vós, pero sería moi 
longo contalas e non me chegaría a 
revista. 
En fin, moitas grazas por aturarme 
estes anos, e agardo que non 
esquezades tan pronto o voso paso 
polo IES Pontepedriña.

Un bico para María F., Laura, Lara, 
Aitana, Candela, Paula, Helena, 
Raquel, Laura e María, Marta, Iria, 
Cristina, Carmen, María C., Lucía, 
Lidia, Matu, Zaira, Ester, Claudia, 
Andrea, Ana V., Paula C., Carla, Brixit, 
Rebeca, Claudia P., Lara S., e outro 
para a miña filla Sara, e unha aperta 
moi forte para os poucos rapaces desta 
promoción: Pedro, Raúl, Suso, Marcelo, 
Yerai, Manuel, Marcos, Aarón, Brais, 
Iago e Alexandre.

Grazas.
David
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