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Ramón Piñeiro López 
(Armeá, Láncara 1915 - Santiago de Compostela 1990) 

Ramón Piñeiro naceu en Láncara (Lugo) en 1915. Despois de 
cursar na capital de provincia o Bacharelato elemental, volve á 
súa vila para axudar nas tarefas agrícolas familiares e en 1930 
comeza a traballar en Sarria. En 1931, ano da proclamación da 
República, terá a oportunidade de asistir nesta vila a diferentes 
actos electorais. Un ano despois Piñeiro regresa a Lugo para 
estudar o Bacharelato superior e, influído por un mitin do 
Partido Galeguista, Ramón participaría na creación da 
Mocidade Galeguista de Lugo,  do que foi elixido secretario de 
Cultura (máis tarde chegaría a desempeñar o cargo de 
presidente). A partir deste momento Piñeiro entra nun período 
de intensa actividade política que o levaría a exercer en 1936 
como secretario do Comité Provincial do Estatuto de Autonomía 
organizado polo Partido Galeguista.
     Tras a guerra civil comeza a cursar Filosofía e Letras en 
Compostela e Madrid. Porén, Piñeiro, máis preocupado pola 
reagrupación clandestina do galeguismo, abandonaría 
definitivamente estes  estudos. Cando a finais  de 1945 os 
nacionalistas cataláns, vascos e galegos deciden tratar co 
goberno republicano exiliado en Francia, Piñeiro será designado 
como representante galego naquela xestión. De regreso sería 
detido e condenado a seis anos de prisión, dos cales cumpriría 
tres, de 1946 a 1949. Xa libre, Piñeiro volverá a Galiza e desde 
entón vaise esforzar en mudar radicalmente a estratexia 
galeguista, prescindindo da opción política e reducíndoa á 
intervención cultural, o que provoca a desvertebración do 
Partido Galeguista. Froito deste posicionamento, coñecido 
como "piñeirismo", será a fundación en Vigo de Galaxia (1950), 
a primeira iniciativa editorial galeguista de posguerra. Como 
director desta empresa e codirector da revista Grial, Piñeiro 
dedicarase á promoción e difusión da cultura galega. Desde a 

Impulsor da 

normalización

A Real Academia Galega 
resalta o seu labor como 
impulsor da 
normalización do galego 
nos anos difíciles da 
posguerra, o que quedou 
recollido en numerosos 
artigos e actividades, 
como a publicación do 
Dicionario Enciclopédico 
de Don Eladio Rodríguez.

Como director literario da 
editorial Galaxia, tamén 
contribuíu á publicación 
de numerosos libros en 
galego e encheu un 
baleiro "como ningunha 
outra institución", nos 
anos anteriores á 
transición democrática.

Piñeiro tamén destaca como 
animador cultural galeguista 
en actividades tan singulares 
como a colección Grial e a 
Revista Galega de Cultura, 
que recolleu a maioría do 
traballo ensaístico galego da 
posguerra
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famosa “mesa camillla” do 
seu gabinete de Xelmirez 
fomentará entre a mocidade o 
i m p o s i b i l i s m o d u n h a 
reactivación política galega e 
dedicarase á escrita. A súa 
breve produción ensaística 
( m e s m o a d e c a r á c t e r 
lingüístico-literario, como a 
que se recolle en Olladas no 
futuro, de 1974) ten como 
p u n t o d e p a r t i d a o 
p e n s a m e n t o f i l o s ó f i c o : 
Significado metafísico da 
saudade (1951), Pra unha 
filosofía da saudade (1953), 
A saudade e Rosalía (1962).
     No ano 1967 ingresa na 
Real Academia Galega cun 
discurso titulado A lingoaxe i 
as língoas (1967). Xa en 
época democrática sae electo 
deputado independente do 
Parlamento de Galiza polas 
listas do PSdeG-PSOE e 
desde 1983 até a súa morte, 
acontecida en Compostela en 
1990, Ramón Piñeiro será 
presidente (o primeiro) do 
Consello da Cultura Galega.

A SÚA OBRA:
Os seus trabal los sobre 
pensamento e f i loso f ía , 
dedicados maioritariamente á  
saudade, así como as súas 
traducións supuxeron un 
"paso dec i s i vo " pa ra a 
normalización do galego como 
lingua con capacidade para 
expresarse en todos os 
campos do saber.
Nos anos 50 publica varios 
ensaios, como "Significado 
metafísico da Saudade", "A 
saudade en Rosalía", "Para 
unha filosofía de saudade". 
I n v i t a d o p o r d i v e r s a s 
universidades participa en 
congresos , co loqu ios e 
conferencias. En 1984, estas 
obras foron integradas con "A 
F i l o s o f í a e o H o m e " e 
"Saudade e Sociedade" nun 
só volume baixo o título "A 
Filosofía da Saudade". En 
1951 traduce ó galego con 
Celestino Fernández de la 
Vega, o "Cancioneiro da 
Poesía Céltica" de Julius 
Pokorny. En 1956 publican en 
Galaxia a conferencia "Von 
Wessen der Wahrkeit" de 
Martin Heidegger baixo o 
título galego "Da esencia da 
verdade".

“Deica entón -deica os 6 
anos- a miña lingua única 

fora o galego, así que o 
choque máis importante que 

me produciu a escola foi o 
cambio de lingua. O 

escolante, que era de Lugo, 
falaba en castelán dentro e 

fóra da escola e falábao con 
todo o mundo, mesmo que 

fosen nenos ou vellos, homes 
ou mulleres, labregos ou 

cregos. Non facía a menor 
concesión. Falaba en 

castelán coa intransixente 
firmeza de quen cumpre un 
alto e sagrado deber. [...] a 

utilización ríxida dunha 
lingua distinta da nosa, 

dunha lingua que 'excluía a 
nosa, dáballe unha 

autoridade estraña, unha 
autoridade que [...] en lugar 

de establecer a 
'superioridade persoal do 

mestre trataba de establecer 
a nosa 'inferioridade 

colectiva. E non só a nosa 
inferioridade en canto 

escolares senón a 
inferioridade nosa en canto 
galego falantes. — (Ramón 

Piñeiro: Da miña 
acordanza).
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O pasado mes de novembro, 
uns días despois de recibir o 
Premio Nacional de 
Literatura Infantil e Xuvenil, 
Agustín Fernández Paz 
visitou o instituto para falar 
cos alumnos de 4º sobre o 
libro que lemos, 
“Corredores de sombras”, e 
sobre moitas máis cousas.
Cando decidiu que 
quería ser escritor?

Eu non o decidín. Eu creo 
que os que escribimos 
somos todos viciosos da 
lectura e toda a xente que 
é v ic iosa da lectura, 
viciosa de verdade, que 
chega un momento na súa 
vida en que lle entran as 
ganas de escribir. Pode 
ocorrer que leve un diario 
e non o saiba ninguén, 
pode ocorrer que abra un 
blog ou pode ocorrer como 
no caso meu que se poña 
a escribir libros pensando 
en publicar. Pero eu creo 
que si escribo é porque 
son lector.

Como lle influíron 
tantos anos no ensino 
na súa forma de 
escribir?

Na forma de escr ib i r 
influíume indirectamente. 
Cando empecei a dar clase 

empecei a ler tamén moita 
literatura que podemos 
chamar xuvenil para poder 
saber que libros eran 
axeitados para  comentar 
e recomendarl les aos 
meus alumnos. Lin moita 
l i t e ra tu ra xuven i l , e 
durante eses anos falei 
moito con eles sobre os 
libros que lles gustaban, 
os que non... quizais iso si 
que me puido influír. Pero 
no fondo eu creo que a 
forma de escribir de un é 
como a caligrafía, algo 
persoal. Todos temos a 
nosa visión do mundo, 
entón o que fai que sexa 
bon i to l e r a au to res 
distintos é que cada autor 
nos seus libros amosa a 
súa visión do mundo. Así 
que eu creo que na miña 
forma de escribir amoso 
que teño eu.

En “Corredores de 
sombra” di que a 
lectura é un vicio que 
che ten que contaxiar 
alguén, e queriamos 
saber quen llo 
contaxiou a vostede.

A min contaxioumo meu 
pai que era carpinteiro e 
músico, tocaba moitos 
instrumentos e nunha 
orquestra. A el gustáballe 
moitísimo ler, ata chegar 

ao punto de enfadar ás 
veces á miña nai porque 
incluso nas comidas quería 
ter algo ao lado, estaba 
sempre lendo. Eu creo que 
foi meu pai quen nos 
contaxiou a meus irmáns 
e mais a min.

Cales son os seus 
autores preferidos en 
galego?

A lista é longuísima, pero 
por dicir algúns, dos vivos 
gústame moito Ferrín, e 
outros: Rivas, Suso de 
Toro, Xosé Miranda, hai 
moitos que me gustan. 
Dos mortos Cunqueiro, 
Rosalía, á que nunca me 
canso de ler. Realmente a 
lista é interminable.

Cando e como decidiu 
que quería escribir en 
galego?

Non decidín nunca que 
quería escribir en galego. 
Cando empecei a escribir 
o lóxico era facelo en 
galego, porque un escribe 
na lingua na que está 
instalado xa que senón é 
unha impostura. Se vives 
en Francia escribes en 
francés, en Turquía en 
turco, etc. Eu vivo en 
Galicia e a miña lingua 
natural é o galego, así que 
o natural, o lóxico, é que 
eu escriba en galego. 

Agustín Fernández Paz

entrevista

Ana Vázquez e Lidia González
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E isto limitou as súas 
posibilidades?

Eu creo que o premio que 
me acaban de conceder 
indica que non. É certo 
que hai xente que ao 
principio diche que si. 
Había xente que mo dicía, 
pero eu axiña comprendín 
que non era así, porque o 
m e u t e r c e i r o l i b r o 
(“Contos por palabras”) 
presenteino a un premio 
estatal (o Lazarillo) e 
gañei, e era a primeira vez 
que gañaba un l i b ro 
escrito en galego. Aí foi 
onde vin con claridade que 
co galego podía chegar a 
calquera sitio, e que me 
deran o Premio Nacional 
indica que non estaba 
equivocado.

Este premio, o Nacional 
de Literatura Infantil e 
Xuvenil, hai pouco que 
llo deron e queriamos 
saber que significou 
este galardón para 
vostede.

Tódo los p remios son 
impor tan tes pa ra un 
escritor porque indican 
que hai algún xurado que 
r e c o ñ e c e q u e o t e u 
traballo vale a pena. Agora 
ben, o Premio Nacional 
ten un xurado de prestixio 
que selecciona os mellores 
libros do ano,  é un 

premio a nivel estatal e a 
verdade é que me resultou 
moi satisfactorio.

Para vostede gañar 
premios é algo 
importante ou prefire 
que sexa o lector quen 
o xulgue?

 Está ben matizar iso. O 
maior premio para un 
escritor é ter lectores, iso 
é algo que está fóra de 
toda dúbida para min. Eu 
o que quero é ter lectores 
e que me lean. Agora ben, 
os premios son como unha 
recompensa ao traballo 
que f ixeches, porque 
e s c r i b i r é u n o f i c i o 
solitario, e pasas moito 
tempo sen saber se o 
estás facendo ben ou mal. 
Que unha obra túa gañe 
un premio é un indicador 
d e q u e e s t á s n o b o 
camiño. Pero tamén sei 
que hai moitos l ibros 
meus, como “Noite de 
voraces sombras”, que 
non teñen premio ningún 
e que a min me gustan. É 
dicir, tampouco podes 
medir os libros por se 
teñen premio ou non. 

De onde xurdiu a idea 
para “O único que 
queda é o amor”?

Foi un libro que saíu do 
primeiro relato. A obra 
ábrese cun primeiro relato 

máis longo, e a partir del 
foi cando concibín a idea 
de facer un libro no que 
houbese dous eixes: o do 
amor e o do amor aos 
libros. En tódolos contos 
h a i p e r s o a s q u e s e 
namoran e hai tamén 
persoas nas que os libros 
inflúen dalgún xeito na 
súa vida. E o libro é un 
pouco unha maneira de 
e x p l o r a r i s o t a n 
i m p o r t a n t e q u e é o 
sentimento do amor.

“O único que queda é o 
amor” foi galardoado 
na categoría de 
literatura xuvenil, pero 
na edición noutras 
linguas está na 
colección para adultos. 
Onde podemos dicir que 
está o límite da 
literatura xuvenil?

(Dubida). É que ese límite 
non existe. Imaxina unha 
zona de branco e outra de 
negro que se xunta e se 
van degradando. Quedaría 
unha zona de grises, unha 
zona a medio camiño. Os 
meus l ibros, e fágoo 
adrede, son libros que eu 
lles chamo “de fronteira”. 
Son libros que teñen un 
pé no mundo da literatura 
xuvenil e outro na de 
adultos, de maneira que 
os pode ler un mozo ou 

Agustín Fernández Paz

entrevista
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unha moza coma vós e os 
pode ler unha persoa 
adulta como podo ser eu 
ou os vosos pai. Eu busco 
os dous tipos de lectores e 
espero poder gustarlles 
aos dous.

Nunha entrevista 
afirmou que a súa 
obsesión é loitar pola 
dignificación da 
literatura xuvenil, e 
noutra que o len mozos 
e adultos sen 
anteolleiras. Queriamos 
saber ata cando pensa 
que a literatura xuvenil 
vai ser un xénero 
menosprezado

É certo que iso é algo que 
ocorre. Hai un sector dos 
a d u l t o s q u e , 
equivocadamente na miña 
opinión, non considera os 
l i b r o s q u e a p a r e c e n 
publicados en coleccións 
xuvenís. E eu creo que é 
un erro porque o de que 
apa r e z an pub l i c ado s 
nestas coleccións non 
debería ser un indicador 
de se o libro e interesante 
ou non. Temos un caso 
claro disto en “O neno do 
pixama a raias”, que é 
claramente un libro infantil 
ou xuveni l . Ese l ibro 
podería estar editado 
per fec tamente nunha 
colección xuvenil. Ocorreu 

que as editoriais que o 
publ ican en galego e 
castelán o puxeron nunha 
colección de adultos, e 
resulta que moitos adultos 
o están a ler. Ben, pois 
eses adultos deberon 
decatarse de que cada ano 
h a i a l g ú n s l i b r o s 
i n t e r e s a n t e s q u e s e 
publican en coleccións 
xuvenís e que igual que 
atenden ás coleccións de 
adultos deberían de estar 
libres de prexuízos e se un 
libro é bo e interesante 
non importarnos en que 
colección estea.

Como xurdiu a idea 
para “Corredores de 
sombras”? Nel 
encontramos algunhas 
coincidencias con 
algúns dos relatos de 
“O único que queda é o 
amor”. 

A i d e a x u r d i u d u n 
microrrelato chamado 
“Meditación ante o álbum 
de fotos familiar” que lle 
v o u m a n d a r á v o s a 
profesora mañá para que 
o poidades ler. Foi un 
microrrelato que escribín e 
que o deixei tirado no 
ordenador. Pero a historia 
seguiume na cabeza, e 
acabei escribindo o conto 
que aparece en “O único 
que queda é o amor”. 

Aínda así non quedei 
satisfeito, sabía que nesa 
historia había máis, e así 
foi como acabei escribindo 
“Corredores de sombras”. 

Por que decidiu 
ambientar unha das 
tramas na Guerra Civil, 
que é algo que soa moi 
afastado para a maior 
parte dos mozos hoxe 
en día.

É certo que a guerra é 
a l g o que queda mo i 
afastado no tempo, xa 
incluso para min, porque 
c a n d o e u n a c í n x a 
acabara. Sen embargo e 
os periódicos o demostran, 
na España actual, na 
sociedade do dous mil 
oito, hai cousas que non 
se entenden se non se 
pensa no que pasou na 
Guerra Civil e na longa 
posguerra. Hai cousas que 
están pasando hoxe e que 
s ó s e e x p l i c a n 
remontándose á Guerra e 
a posguerra. “Corredores 
de sombras” realmente 
pasa no presente porque 
Clara escribe desde o 
presente. Ela di “aquí, 
agora, vou rememorar o 
que me oco r reu nun 
v e r á n ”. E o q u e l l e 
aconteceu ten que ver coa 
Guerra Civil. Adrede o 
tempo da novela é o 

Agustín Fernández Paz

entrevista
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presente e non o da 
Guerra. O libro cóntao 
unha rapaza que non viviu 
o conflicto pero si asistiu a 
un acontecemento moi 
impor tan te , que é o 
descubrimento do cadáver, 
que é algo que ten ver co 
d e s c u b r i m e n t o d o s 
cadáveres que se está  
facendo agora nas fosas. 
Incluso ela o di, que 
atopar aquel cadáver foi 
como abrir unha fosa 
mais. Por iso a novela ten 
esa ambientación.

Algo que fai tamén con 
certa frecuencia é 
introducir música, 
desde jazz e blues ata 
grupos como The Clash 
ou outros. Cal é o 
porque?

A razón da musica é clara. 
A min gústame moito, 
polo tanto é lóxico que, 
polo que expliquei antes 
falando con vós, de que os 
personaxes tamén teñan 
algún fío meu,que iso 
apareza nos meus libros. 
En canto aos libros é algo 
que fago deliberadamente, 
en case tódalas novelas 
miñas poño sempre algún 
personaxe lector, igual que 
s e p o d e p o ñ e r u n 
personaxe ao que lle guste 
o whisky, pois eu poño 

p e r s o n a xe s q u e s o n 
lectores. E iso permíteme 
falar, na trama, sen que 
soe forzado, de libros e de 
autores que a min me 
parecen interesantes, e 
que remiten á novela. Por 
exemplo, cando se atopan 
Clara e Miguel ela esta 
l e n d o “ G r a n d e s 
Esperanzas”, de Dickens, 
que trata do amor entre 
unha rapaza rica e un 
rapaz pobre, e ese é un 
pouco o amor que van ter 
eles. Así que cando meto 
un libro nunha novela 
sempre fai referencia ao 
que vai pasar, é como 
unha chiscadela.

Por que titulou o libro 
“Corredores de 
sombras”? 

Pois o título débese á cita 
que abre o libro. Hai un 
poe ta que me gus ta 
moit ís imo, 
q u e s e 
chama José 
Á n g e l 
Valente, que 
morreu hai 
p o u c o s 
anos. Naceu 
en Ourense, 
a índa que 
p a s o u a 
maior parte 
da súa vida 

fóra, en Europa, como 
funcionario da UNESCO, 
xa que era traductor. José 
Ángel Valente é un poeta 
que non me canso de ler, 
que me leva acompañando 
desde hai trinta anos, 
lémbroo sempre aí. No 
ultimo libro del, que se 
publicou despois de que 
morrera, hai unha  frase 
que eu poño ao principio 
do meu libro, que son 
dous versos que din: “La 
m e m o r i a n o s a b r e 
luminosos corredores de 
sombra”. Quere dicir que a 
t r a v é s d a m e m o r i a 
podemos lembrar cousas, 
corredores de casas que 
estaban en sombra, e que 
a través da memoria 
p o d e m o s i l u m i n a r o 
pasado. O libro é todo el 
un exercicio de memoria 
de Clara, que ten trinta e 

Agustín Fernández Paz

entrevista
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v a i r e c o r d a n d o , 
recordando, así que o 
título que lle cadraba ben 
era ese. Esa foi a razón.

Cales son os seus 
proxectos actualmente? 
Ten algunha idea en 
mente ou esta 
traballando nalgunha 
novela?

Acabei unha novela hai 
uns días, antes do premio, 
grazas a Deus, porque co 
p r e m i o q u e d e i 
descentrado. A novela 
e s t á a c a b a d a e 
publicarase na primavera 
que vén e chamárase “Lúa 
do Senega l ”. É unha 
novela que trata o tema 
da inmigración, e conta a 
historia dunha rapaza 
pouco máis nova ca vós. O 
pa i l eva var ios anos 
traballando en Vigo, e trae 
a familia. Así que a rapaza 
aterra en Vigo e atópase 
con que todo é diferente, 
imaxinádevos ao revés, 
que vós tiverades que ir 
para o Senegal, onde nin a 
lingua, nin a paisaxe, nin 
a comida, nin os olores 
s o n i g u a i s , t o d o é 
diferente. O que eu conto 
son os dous primeiros 
meses da súa estancia en 
V igo, cando e la está 
c o m p l e t a m e n t e 
desorientada por todo o 

cambio tan radical que 
acaba de ter. Titularase 
“Lúa do Senegal” porque 
os primeiros días o único 
que ela ve que hai aquí 
igual que alá é a lúa. E 
despois empezarei unha 
novela, pero visto todo 
este rollo do premio terei 
que esperar un pouquiño, 
aínda que quero empezala 
x a , q u e a t e ñ o m o i 
deseñada e teño que 
poñerme a escribila. 

E xa para rematar, que 
consello lle daría a un 
mozo ou moza que 
quere ser escritor? 
Iso é ben fácil. Esa é a 
pregunta fácil do exame. 
Primeiro ten que ler, ler de 
todo. E algúns libros que 
os lea mirándolles as 
costuras. Esta chaqueta 
podemos mirala do revés, 
mirar como está cortada, 
como está cosida, pois os 
libros tamén. Cando os les 
por segunda vez veslles 
moito mellor as costuras e 
así aprendes como o 
escritor fixo ese libro, que 
dalgunha maneira vaise 
vendo. Iso é fundamental, 
ler, e logo hai que ter 
moita paciencia porque 
escribir é un traballo 
pacienzudo, hai que 
corrixir, e moita 
constancia, que non sei se 

é a palabra exacta pero 
non me sae agora outra 
mellor. Hai que ter moita 
fe, moitas ganas de 
escribir. Non desanimarse, 
porque escribir é como 
unha carreira de fondo, se 
esperas que che saian ben 
as cousas á primeira, unha 
de dúas: ou es un xenio, 
que hai moi pouquiños, ou 
senón as cousas 
empezarán saíndoche mal, 
continuarán saíndoche 
regular e a base de 
esforzo e traballo e 
romper moitos papeis 
acabarán saíndoche ben. 
Así que esixe constancia, 
ter esa humildade de 
saber que escribir é un 
traballo. Como se queres 
aprender a nadar ben ou a 
tocar un instrumento, 
canto hai que ensaiar ata 
que un instrumento o 
tocas ben? Ata que por fin 
un bo día prodúcese o 
milagre e descobres que 
tanto traballo e tanto 
esforzo valeu a pena, que 
de repente as cousas 
saen. Iso é o que me pode 
pasar a min agora, pero 
eu xa levo moitos anos de 
oficio. 

    

Ana Vázquez e Lidia González, 
4ºA

Agustín Fernández Paz

entrevista
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O pasado 20 de xaneiro 
pola tarde, os alumnos de 
3º e 4º da ESO deixamos 
as aulas para dirixirnos ao 
salón de actos onde nos 
agardaba unha sesión de 
contacontos: Historias do 
mundo por Charo Pita e 
Tim Bowley.
Nesta ocasión o formato 
era moi orixinal, pois Tim 
falaba en inglés e viña 
acompañado dunha 
rapaza, Charo,  que 
traducía ao galego os 
relatos a medida que os ía 

contando, cousa que 
resultaba moi útil para os 
que non o entendiamos 
ben.  Pero non eran  un 
narrador e unha tradutora, 
senón dous contistas 
contando un mesmo conto, 
dúas voces distintas 
contando unha mesma 
historia A maneira de 
interpretar e contar era 
moi divertida. Facíano 
realmente ben. Algunha 
que outra vez tamén 
intentaban interactuar co 
público, pero 

sinceramente, saíulles un 
público verdadeiramente 
difícil.
En total contaron cinco 
historias, unhas máis 
graciosas e outras un 
pouco máis emotivas. 
Todos os contos contiñan 
unha mensaxe que nos 
trataba de ensinar algo e 
de transmitir algunhas 
actitudes positivas, como a 
de non ser egoístas ou a 
de ser valentes. Os 
protagonistas tamén eran 
do máis variado: un 
esquimó, unha muller 
esqueleto, un príncipe, un 
home que buscaba a 
felicidade ou outro que 
apostou que botaba un día 
enteiro sen falar.
En definitiva, foi unha 
tarde desas difíciles de 
esquecer, e esperemos que 
nos traian de cando en vez 
algunha outra actuación 
tan boa coma esta ou 
mellor. E  dende aquí 
mandámoslles un saúdo 
onde queira que estean 
facéndolle rir e pensar á 
xente.

Marcos e Suso, 4ºC

Un contacontos especial
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No mes de novembro, a 
propósito do día contra a 
violencia de xénero e 
convidada pola Biblioteca,  
Marilar Aleixandre achegouse 
ao noso instituto para 
presentar a súa última novela, 
A cabeza de medusa,
Un libro moi interesante que 
reflicte moi ben, na miña 
opinión, a vida real. Casos 
como este acontecen a miúdo 
e saen á luz a través dos 
xornais e informativos. As 
violacións son 
acontecementos moi duros 
que lles provocan ás mulleres 
moitos problemas 
psicolóxicos. Penso que son 
casos realmente difíciles de 
superar e que a calquera lle 
pode custar moito tempo 
esquecer.
En xeral o libro gustoume 
moito, é bo para comprender 
a situación desesperante na 
que se poden chegar a atopar 
algunhas mozas. Nesta 

historia isto sucédelles a Lupe 
e a Sofía, dúas rapazas novas 
que pasaron unha mala época 
por confiar nuns 
descoñecidos. Como soe 
acontecer, os pais non saben 
se denunciar ou non xa que 
teñen medo de que todo o 
mundo coñeza a verdade e 
posteriormente se rían delas. 
Na miña opinión é o peor que 
puideron chegar a facer, non 
denunciar, xa que deste xeito 
os violadores poderían volver 
a actuar e máis xente sería a 
que se vise involucrada .O 
libro conta todo dende o 
comezo, antes de que nada 
sucedese ata un tempo 
despois. Decátaste de que es 
afortunada por non pasar por 
ese duro sufrimento, xa que a 
partir dese momento as 
mozas xa non confiaban en 
ninguén, e viviron gran parte 
da súa vida co temor de que 
volvese a ocorrer. Tamén 
explican o medo que teñen e 
pensan que son elas as que 
teñen que avergoñarse do 
sucedido. Isto penso que é un 
gran erro, crer que ti es a 
culpable do feito. No libro 
dáse a coñecer o que fan 
algúns alumnos do seu 
instituto para que elas se 
sintan cada vez peor, a súa 
crueldade, é tamén a que 
mostra a sociedade en xeral.
Á vez que relata os feitos, a 
autora conta algo da mitoloxía 
grega, neste caso a historia 
de Medusa, que foi violada 
por Neptuno. Aínda que isto 

me pareceu a parte máis 
densa e ás veces pesada, 
creo que  tamén serve para 
aprender algo de cultura xeral, 
o que nunca está de máis.
A miña opinión global do libro 
é que verdadeiramente 
merece a pena. Penso que 
ademais de entreter ten unha 
función didáctica que fai que 
nos decatemos do importante 
que é non confiar en ninguén 
descoñecido, xa que pode ser 
algo moi malo. Tamén me 
serviu para razoar sobre o 
importante que é o 
compañeirismo, porque en 
situacións como esta a 
ninguén lle gustaría que se 
risen del e agradecería o 
apoio por parte das súas 
amizades. É un libro duro, 
aínda que máis ben, e en 
palabras da autora, o que 
realmente é duro é o que está 
a pasar na nosa sociedade.

María Carceller 4ºB 

Marilar Aleixandre

A cabeza de Medusa
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Kitchen é un libro 
particular, cando o colles 
por primeira vez xa che 
chama a atención. O 
mesmo título ‘’Kitchen’’ xa 
é especial. Ademais a 
escritora, Banana 
Yoshimoto é asiática, ou 
sexa que vai falar dende o 
punto de vista doutra 
cultura.
Ao comezar a lelo, a 
impresión non é moi 
diferente á inicial. Á 
protagonista están a 
ocorrerlle moitas cousas 
que alteran o ritmo da súa 
vida. Cando morre a súa 
avoa pasa dúas semanas 
tirada no chan da cociña. 
Co esta  morte o libro 
expresa moita máis 

emoción, vai describindo 
lentamente como pasan os 
días nesa cociña ata que 
todo volve a empezar. 
Volve á vida cando se 
muda á casa dos Tanabe, 
coa sensación de que todo 
é novo.
Para min a historia conta 
como a protagonista 
madura. Non cambia 
pouco a pouco e con 
normalidade senón que hai 
tres ‘golpes de efecto’ que 
a marcan. Primeiro morre 
a súa avoa e vaise 
recuperando pouco a 
pouco, como xa comentei, 
indo a vivir á casa dos 
Tanabe, organiza as 
cousas do apartamento, 
corta definitivamente co 
seu noivo da 
universidade…Cando xa 
parece que está ben, vive 
soa, ten un traballo nun 
programa de cociña (os 
días despois da morte da 
súa avoa e a brillante 
cociña dos Tanabe 
marcárona moito), nese 
momento morre o pai 
transexual de Yuichi 
asasinado. Isto recórdalle 
moito os malos tempos, 
cando a súa avoa morreu, 

ademais, Yuichi cóntallo un 
mes despois, o que 
empeora a situación. 
Pouco despois, cando vai 
de viaxe co traballo, 
decátase de canto quere a 
Yuichi. Isto representa a 
historia paralela que se 
desenvolveu ao longo do 
libro: o amor entre Yuichi e 
Mikage.Tamén inflúe en 
como madurou, pois pasou 
dunha relación que non 
sabía controlar cun 
compañeiro de 
universidade, a querer a 
Yuichi de verdade.
Pareceume un moi bo libro, 
que recomendaría sen 
lugar a dúbidas. É curto, 
pero é unha historia 
intensa e ben contada, que 
podes ler en galego na 
tradución de Imai, 
publicada por Rinoceronte

Paula Carracedo. 4ºA

Kitchen
Banana 

Yoshimoto
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O sol brilla no ceo 
claro. Nin unha nube, 
nin un refacho de 
vento. Nada. Pedras 
grises, negras e 
brancas dan cor á 
herba seca e amarela. 
Trinta graos á sombra 
e un grupo de siluetas 
negras ao fondo.
A lúa brilla no ceo 
escuro. Nin unha 
nube, nin un refacho 
de vento. Nada. Á luz 
tenue dos farois o 
céspede confúndese co 
asfalto e coa 
beirarrúa. Vinte e 
cinco graos. Montóns 
de figuras negras 
movéndose 
freneticamente dun 
lado a outro. A noite 
perfecta.
A voz apagada e 
monótona do cura 
recita sermóns e 
oracións que case 
ninguén escoita. Os 
xoves, 
impecablemente 
traxados de negro, 
teñen a mirada 
perdida. Os pais case 
non se teñen en pé. As 
bágoas corren.
A xente ri, 
canta,berra. Rodas en 

torno a bolsas do 
súper. Algúns bailan 
ao ritmo da música 
dun coche. Moitos 
teñen a mirada 
perdida grazas aos 
porros. Outros case 
non se teñen en pé. 
Tambaléanse e caen, 
rindo histericamente. 
O alcol e os cigarros 
corren. 
Un a un desfilan ante 
a tumba do seu amigo. 
A última mirada, o 
último recordo, a 
última oración, o 
último adeus. 
Van rúa abaixo, 
correndo. Borrachos 
de vodka, eufóricos. 
Corren, bailan, berran 
ata marearse e caer. 
Son os reis do mundo. 
Son inmortais. As 
luces dun camión.
Comezan a baixa-lo 
ataúde. Moita xente 
marcha, despois de 
reiterar as súas 
condolencias. A nai 
desmaiase e o pai 
lévaa. Só quedan os 
amigos. Quietos, en 
silencio. Abrazados 
uns a outros, 
chorando. Lembrando 
os momentos xuntos. 

As tardes polo centro, 
as noites, as aburridas 
mañás de instituto, os 
veráns na praia. 
Cando pechan a 
tumba pechan un 
capítulo das súas 
vidas. Deixan flores, 
mensaxes, fotos, 
velas. Un altar 
improvisado. Marchan. 
Miran para atrás 
moitas veces, páranse. 
Teñen que obrigarse 
entre eles a avanzar, a 
deixar o cemiterio. 
“Nada volverá a ser 
coma antes”, pensan. 
Un repentino refacho 
de vento golpea o 
cemiterio, destruíndo 
o altar. Xa é de noite. 
E vai frío

Xa é de noite. E vai frío
Ana Vázquez. 4ºA

13



G.
A paixón fíxome entrar nun círculo vicioso que ó 
enganarme sobre a súa orixe, tiranizoume. Ata o meu 
propio abismo non deixei de repetirmo e agora que 
estou sen El, persígome a min mesma nunha caída 
mortal. Cada día non podo baixar a vista ó chan sen que 
a súa imaxe se reflicta nas lousas: o mundo enteiro é un 
museo horrible con testemuñas de que viviu e de que o 
perdín.
 O fin do espírito dunha persoa, da súa esencia, non 
debería ser de ningún xeito tráxico. Polo menos tódalas 
imperfeccións da vida fan de calquera final o máis doce. 
Mais, que sentimentos! Que dor insoportable hai na 
propia angustia!
 Medo? Non. Nin teño medo á morte, nin a espero, nin a 
presinto. Sen embargo, non podo seguir vivindo así! Teño 
que concentrar tódalas miñas forzas en respirar e case 
ordenarlle ó meu corazón que siga latindo.
 Despois de estar G. sentada e soñando estas cousas, 
ergueuse e mirou ó ceo a través das ventás.
 Cando espertou, o seu corpo estaba inerte e frío sobre a 
estrada.

Mar Puialto,  1ºA
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Querido fillo sei que levas tempo 
sen saber de min, podería 
poñerme a contar por que pero 
non remataríamos nunca, así que 
irei ao gran. Por motivos que, 
insisto, mellor non coñezas, estou 
secuestrado en Dinamarca. 
Dixéronme que se non lles daba o 
que me pedían mataríanme, pero 
como eu non podo recollelo, valo 
ter que facer ti. Vamos,  se ti 
queres. O que tes que facer é moi 
sinxelo. Tes que ir a Londres, vas 
ao Dutty-free do aeroporto de 
Heathrow, entras xusto na tenda 
do lado dereito e dislle ao señor 
esta palabra SPAEM (el vaino 
entender). Darache un maletín, 
cólleo sen preguntar, logo colle o 
primeiro voo ata Dinamarca. 
Cando esteas alí  vai ao porto 
máis importante de Egedal. 
Estarate a esperar alí un home 
nun coche negro con dúas 
bandas vermellas. Dálle o 
maletín, cambiaracho por un 
sobre. Volve ao aeroporto de 
Copenhage. Verás un Hummer 
negro. Peta na porta dando 3 
toques e entra sen preguntar. 
Levarante onde me teñen 
secuestrado. Seguramente irás 
cos ollos tapados. Pediranche o 
sobre, ti dilles que primeiro 
queres verme. 

Espérote fillo, que teña sorte. 

PD: Intenta chegar en menos de 
3 días.

A sinatura era a súa, así 
que crin a carta. Comprei 
os billetes o antes que 
puiden e seguín os pasos 
tal cal me dixera. 

Dende a miña saída dende 
Santiago sentín que un 
home me estaba a seguir. 
Era alto robusto con gorra 
e gafas negras. Preferín 
non preguntar nada. No 
Hummer déronme unha 
tunda dous "Armarios", 
ata que quedei sen 
coñecemento. Espertei 
nun despacho, escoitei 
unha voz ¡DÁME O SOBRE 
RAPAZ! Unha cadeira 
xírase e unha persoa 
estábame a mirar aos 
ollos... Era o meu pai, que 
facía aí? Non estaba 
secuestrado? Non puiden 
nin preguntar. Empezou a 
falar, díxome que el era o 
xefe dunha mafia, que 
necesitaba o sobre que 
contiña datos moi 
importantes. Que iría el, 
pero que seguramente a 
policía iría detrás del. 
Sentíame 
utilizado, non 
sabía que facer... 

De súpeto 
escóitase un 
gran ruído. Era 
unha redada: hai 
golpes, disparos, 

berros...  Esposáronme e 
golpeáronme. O seguinte 
que recordo é borroso e 
non podería describilo. 
Despois vinme nunha 
cela ,vin como chegaba un 
home... a súa cara 
soábame, era el, o home 
que me seguía. Empecei a 
estar desconcertado... 
Parouse diante de min e 
dixo: "Estás libre". 
Empezoume a explicar que 
era un policía que lle 
seguía a pista o meu pai  
e que sabía que 
seguíndome chegaría ata 
el. Díxome tamén que 
sabía que eu non fixera 
nada, por iso estaba libre.

De volta a Santiago 
decidín investigar sobre o 
que fixera o meu pai 
durante eses 5 anos que 
non souben del... 
descubrín que xa levaba 
nesa mafia moito máis 
tempo.... Tras esa 
investigación tomei a 
decisión que daría un xiro 
de 180º á miña vida. 

Fíxenme policía, e 
aquí estou hoxe, 50 
anos despois, cos 
meus 73 anos no día 
da miña xubilación. 
Deixando esta 
comisaría como 
director xeral da 
policía

Recibido por correo electrónico:
pablo azkez (pa__blo__92@hotmail.com)

a carta
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O grupo de teatro do Instituto (O que?) formouse sobre o 
mes de novembro. Esta actividade extraescolar foi 
promovida polo equipo de Normalización e Dinamización 
Lingüística e subvencionada pola Asociación de nais e pais 
(ANPA) do noso centro. Ao principio houbo moitas persoas 
interesadas, nos meses   de novembro e inicios de decembro, 
pero por distintos motivos, entre eles os académicos, algúns 
fóronse indo do grupo pouco a pouco.
Desde o inicio tiñamos a idea de representar unha obra, e no 
mes de xaneiro, Lorena, a nosa monitora, repartiunos os 
papeis que iamos interpretar.
A obra, que está composta por nove   escenas,   chámase En 
pé de guerra e é de Tomás Afán, un autor de teatro de Xaén 
que ademais é actor da compañía La Paca.  En pé de guerra 
é unha obra que foi creada como unha crítica antibelicista, 
para rirnos da guerra. Esta obra, foi feita para ser interpretada 
coa poética do Clown, o Clown sempre é auténtico e 
sincero, cunha visión sempre transparente. Ao final 
participamos nela nove actores e actrices (dúas ou tres 
persoas por escena).
E por fin chegou o día da estrea, dentro do XIV Certame 
Intercentros de Santiago, a nós tocounos actuar o 23 de 
abril. Moitos nervios, moitas risas e unha anécdota graciosa: 
a porta do camerino tiña o picaporte solto e ao pechar a 
porta o picaporte quedou dentro e tivemos que abrila 
chamando ao bedel para poder coller os materiais das 
escenas que nos quedaran dentro. Menos mal que ao final 
todo saíu ben...
Eu recoméndovos que vaiades  vela nas súas próximas 
representacións,  veredes como ides  botar unhas risas, 
ademais vale a pena.
E se te animas a interpretar, apúntate ao grupo de teatro o 
próximo curso e serás benvido.

O 
gr

up
o 

de
 te

at
ro

: O
 q

ue
?

Eduardo Orozco, 4ºA
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O pasado 27 de febreiro 
os alumnos de 4º (A, B, C) 
fixemos unha viaxe a 
Padrón. O obxectivo: 
lembrar e coñecer mellor 
a unha muller recoñecida 
coma figura sobranceira. 
Que quen é? Pois é 
evidente: Rosalía de 
Castro.
Ben sabedes da 
importancia que tivo na 
nosa sociedade e na nosa 
cultura, xa que revitalizou 
a nosa lingua e  defendeu 
o pobo galego. Ademais, 
tentou reivindicar os 
dereitos da muller, para 
que pouco a pouco se 
fosen igualando aos dos 
homes.
Pois ben, grazas á 
invitación do Equipo de 
Normalización Lingüística 
do I.E.S. Camilo José Cela, 
tivemos a oportunidade de 
coñecer un pouco máis á 
nosa escritora.
Visitamos a Casa da 
Matanza, lugar onde 
Rosalía pasou os últimos 
anos da súa vida, onde por 
mor dun cancro morreu 
no ano 1885. 

Alí, no auditorio, comezou 
o acto cunha presentación 
da vicepresidenta da 
Fundación Rosalía, Ana 
Blanco que recitou dous 
poemas aos que ela lles 
tiña un agarimo especial: 
A xustiza pola man e Xan. 
De seguido comezaron 
lendo os alumnos 
anfitrións. 
Sorprendéronnos, xa que a 
maioría, tiñan os poemas 
memorizados, mais aínda 
que o fixeron moi ben, 
abofé  que tiveron algún 
“escape”. Tamén dúas 
rapazas deste instituto 
cantaron poemas, pero 
dándolle un aire 
“roqueiro”. 
E para rematar os 
convidados 
(nós), 
tamén 
lemos uns 
poemas, e 
aínda que  
non os 
tiñamos 

memorizados, 
mostrámoslles os nosos 
“dotes” para a 
interpretación poética (a 
verdade, é que non vos 
podedes imaxinar como 
nos tremía o corpo, aínda 
así non cremos que 
estivésemos mal). O único 
contratempo que tivemos, 
foi á hora de interpretar a 
canción. O que pasou foi 
que os alumnos do outro 
instituto estaban tan 
“eufóricos e 
emocionados” por escoitar 
á nosa compañeira Rosa 
cantar, que comezaron a 
aplaudir sen cesar, pero  
os berros e aplausos eran 
máis fortes ca o son da 
música, e a nosa 

Lembrando a Rosalía
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compañeira non puido 
seguir o compás, polo cal, 
tivo que volver a comezar. 
Por certo, estaba a cantar 
Negra sombra 
acompañada por Ester á 
guitarra e Lidia ao piano.
E tamén houbo tempo 
para lembranzas, xa que o 
alumno Arturo (si, si, non 
era un profe), que 
posteriormente fixo de 
guía na nosa expedición 
por Padrón, fixo unha 
pequena homenaxe ás 
profesoras do I.E.S 
Pontepedriña, en concreto: 
Socorro e Luz Marina, que 
pasaron moitos anos no 
seu centro, recitando o 

poema: Adiós, 
ríos; adiós, 
fontes. 
Evidentemente, 
cada un destes 
actos, tivo o 
seu 
presentador, 
Roi, que por 
certo, o fixo 
xenial, xa que  
lle deu un 
toque 
humorístico ao 
acto, 

rompendo un pouco o xeo 
entre os dous institutos.
A nosa visita non rematara 
aínda. Tras ver a casa de 
Rosalía, fomos ver 
algunhas zonas 
importantes para a nosa 
cultura, como a Colexiata 
de Santa María de Iria, o 
cemiterio de Adina, onde 

estivo soterrada Rosalía 
antes de trasladárena ao 
Panteón de Galegos 
Ilustres de Compostela e 
onde está Cela,  a Igrexa 
de Santiago, e logo tamén 
fomos polo xardín 
botánico, onde algún que 
outro fixo de “relacións 
públicas”.
Ao rematar, cada quen 
volveu á súa casa sabendo 
un pouco máis da cultura 
desa vila tan preto de nós, 
e da que moitos, aínda 
hoxe en día ignoraban a 
súa historia.
Por todo isto, querémoslles 
dar as grazas por 
convidarnos a Padrón.

Andrea Varela e Ana 
Beatriz Méndez ,4ºC

Lembrando a Rosalía
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Correlingua

Como tódolos cursos, en maio toca o Correlingua, as camisetas deste ano 
molaban. Xa sabes: En galego. Pásao

Banda deseñada

Magnífica, fantástica, do melloriño que houbo este ano na Pontepedriña: a 
exposición dos traballos do alumnado de 4º da ESO baseados no relato 
Sabela  do libro de Castelao Retrinco
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Noite de reis

O 28 de xaneiro fomos ao teatro, a obra era Noite 
de reis de Sheakespeare, representada polo CDG 

(Centro Dramático Galego). Pasámolo xenial, 
botamos unhas risas ao ver aos actores actuando, 

bailar, cantar... Houbo de todo e todo bo. 
Aplausos!!

Visita á TVG 

En marzo, grazas a un “ enchufe” chamado Carme, 
puidemos ver as instalacións da TVG que nos 

ensinou moi amablemente Nuria. Tamén tivemos a 
oportunidade de falar con Gayoso e facer unhas 

fotos con el, e co Xabarín... 

Entre os meses de marzo e abril, grazas á AELG 
(Asociación de escritores en lingua galega) Camilo 

Franco achegouse ao Instituto para, en cinco sesións, 
escribir unha novela “un chisco disparatada” con vinte 
rapazas e rapaces de 4º da ESO. Pódela ler nas páxinas 

de creación: Sei o que comestes

Outras actividades do Equipo de norm
alización e dinam

ización lingüística

(ENDL) no curso 2008-2009
w

w
w

.blogoteca/pedrinhas
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No futuro. Non se ven 
anuncios de homes 
espidos tapándose cunha 
botella de vodka ou de 
tres deportistas de elite 
narrando as marabillas 
dunha crema de afeitar. As 
películas, os vídeos con 
anuncios, as fotografías, os 
libros que falan sobre 
homes acumulan po nos 
estantes dun enorme 
almacén nalgún lugar do 
planeta.

E alí estaba eu, tombado 
na cama máis áspera da 
terra; nada comparable ao 
tacto de muller.

Pola fiestra entraba 
unha luz vermella, 
tamén as persianas 
eran as peores do 
mundo.

Cos ollos 
entreabertos. 
Marchaban 
segundos, 
marchaban 
minuto..., incluso 
horas. Na miña 
cabeza soaban esa 
palabras “Dobre 
cromosoma”. E, eu 
dicíame ¿por que 
ostias sigo vivo?”

E aí xacían, dispersas por 
todo o mundo, nas súas 
habitacións ou vendo 
unha película, tratando de 
pasar o tempo..., as 
eternas viúvas, as que 
nunca máis verían unha 
silueta viril aproximándose 
a elas, e tamén aquelas 
que xamais sentirían ese 
peculiar formigo como 
cando aquelas fortes mans 
as collían pola cintura. 
Sorrían... Con tanta tristura 
nos ollos que facilmente 
podían lerse neles a 
palabra nostalxia.

Hai anos que 
desapareceron os homes, 

e o seu recordo pervive só 
na memoria das vixiantes 
do almacén e dalgunhas 
estudiosas. O mundo está 
agora gobernado e 
habitado por mulleres: 
obreiras, políticas, 
fotógrafas, médicas, 
doutoras... Conceptos 
como “rol tipicamente 
masculino ou feminino” 
están obsoletos. Nas 
hemerotecas, as 
traballadoras afánanse en 
buscarlle o sentido a vellas 
noticias como a lei contra 
a violencia de xénero, a 
discriminación positiva ou 
a palabras como 

machismo, 
masculino ou 
mesmo barba.

De esguello, viu a 
carta do hospital 
tirada no chan. 
Estaba demasiado 
lonxe como para ler 
algo, pero os dous i 
gregos destacaban 
sobre o resto das 
letras. 

Aínda recordo as 
complicacións para 
entrar no hospital e 

sei o que comestes
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facer unhas estúpidas 
análises de sangue. O que 
adoita ser un proceso 
habitual, era un risco de 
morte para min e para as 
persoas que me axudaban. 
Por sorte, era unha persoa 
sa a pesar das condicións 
nas que vivía por aquel 
entón. Destapar todos 
estes recordos só era 
posible despois duns 
cantos vasos de vodka con 
lima. 

Dende o holocausto, unha 
onda de sobrepeso 
inundou o mundo. As 
científicas, despois de 
moitos anos de estudos, 
chegaron á conclusión de 
que a nostalxia engorda. 
Moitas mulleres fixéranse 
vexetarianas... Cando non 
compraban plátanos 
estaban a comprar nabos, 
cabaciñas... Isto era un 
pesadelo, un mundo san e 
baixo en graxas!

A pesar diso, ela optara 
por mercar comida sa, xa 
que esa nostalxia leváraa a 
unha depresión na que se 
mergullaba no mundo do 
chocolate e os xeados. Iso 

levaríaa a un gran 
problema: o sobrepeso, 
que fixo que se propuxera 
acudir a unha dietista. Moi 
decidida, en poucas horas 
alí estaba, na porta, 
esperando a que a 
mandaran pasar. 

Cinco da mañá: unha nova 
fotografía chega ó 
almacén. Son tantas que 
xa case non caben dentro. 
Sen embargo, un sopro de 
vento leva esta última, e a 
foto dun bebé desaparece. 
As rúas están baleiras, a 
xente aínda dorme. Ós 
bordes acumúlanse casas 
vermellas, todas iguais. 
Xunto ás beirarrúas están 
aparcados os coches, 
todos de cor negra, 

creando un gracioso 
contraste coa cor das 
casas. As tendas e os 
centros de beleza 
atópanse por todas partes, 
as mulleres acudirán a elas 
pola mañá para 
impresionar a ninguén 
sabe quen. 

Co tempo, alí agochado, 
fun perdendo a miña 
“silueta viril”. Nin sequera 
me recoñecía a min 
mesmo, e se quería saír 
ao mundo exterior 
debería converterme 
nunha muller; nunha 
fermosa muller. Dende a 
fiestra do hotel vin a miña 
solución: “Fame Neghra”. 
Saín da casa decidido a 
cambiar o meu aspecto, 
pero pensando no ridículo 
que me sentía sen poder 
mostrarme tal e como eu 
son, cunha perruca loura 
platino, tacóns..., ese non 
era eu. Ao chegar á 
consulta, chamei ó timbre 
e abriume unha muller 
bastante delgada. 
Mandoume pasar á sala de 
espera. Ao entrar, no 
primeiro que me fixei foi 
nunha muller moi feitiña. 
Pero...

Cando camiñaba polas 
rúas era case coma se 
todas me estiveran vendo, 
a realidade era que iso de 
sentirme fora de forma 
non ía comigo. A dúbida 
invadiume..., ó minuto 
seguinte, para sentirme 
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mellor, coloquei un 
chocolate na miña boca. 
Cheguei ao cuarto de 
espera do consultorio, 
totalmente envolta nas 
miñas dúbidas, e a loita 
interior entre unha folla de 
leituga ou un suculento 
bombón. Cando me xirei a 
analizar as mulleres (que 
se supuña que se atopaban 
na mesma situación) 
quedei impactada... Esa 
muller era realmente 
especial, tiña algo que 
facía moito non notaba en 
ninguén. ¿Notaría que a 

estaba mirando, aí parada 
no medio da sala?...

Estaba aturuxada, abraiada 
polo que estaba a sentir. O 
meu latexo aumentaba e o 
sangue xa me oprimía a 
testa. Nunca volvera 
pensar na posibilidade de 
namorarme, xa dera todo 
por perdido, pero agora 
estaba a sentir unha forte 
atracción por aquela 
muller. O seu estado de 
ánimo cambioulle cando 
viu un rostro especial, 
coma o que esperaba ver 
nos seus soños, pero á súa 
vez tiña reparos, porque 
ela non era homosexual e 
parecíalle unha traizón 
aos defuntos homes. 
Definitivamente, sentía 
moita atracción. 

Así que quedaron para 
tomar un último capricho, 
pero pasáronse e 
remataron ebrios, e sen 
saber como atópanse no 
apartamento del. Alí, 
comezáronse a quitar a 
roupa, e na silueta de 
perfil da outra muller 

espida, 
destacaba 
unha 
sorpresa.

A suor 
bañaba a 
habitación 
xunto cos 
nosos 
corpos. A 
calor era 
tal que 

parecía que mentres a suor 
se evaporaba, todos os 
obxectos da habitación 
semellaba que se fosen 
derreter. A luz tornábase 
en vagos reflexos 
vermellos ao traspasar 
aquelas cortinas 
encarnadas; non eran as 
mellores do mundo.

Medio espertos, medio 
durmidos, 
permaneceriamos 
abrazados naquela cama. 
Co mando prendín a 
televisión, nela saían 
anuncios de cosméticos, 
roupa..., simples e sen 
contido. Mirei para a 
muller que se atopaba ao 
meu carón e puiden sorrir 
porque me daban igual 
esas cousas baleiras que 
antes me resultaban 
importantes, só me 
importaba o que había 
naquela habitación; era 
libre. 
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Na vila había unha razapa do seu tempo; 
xeitosa de corpo, feitiña de cara, leda de 
xenio, traballadora de condición, pescantina 
de oficio, limpa de conducta, pero picante 
nos dicires..

A primeira vez que el bailou, foi 
con ela. Un día atreveuse e díxolle: 
“Queres que botemos esta polca?”

A rapaza comprometeuse a 
ensinarlle a bailar e el pouco a 
pouco foi aprendendo ata que se fixo 
un bailador.

Pero a súa nai non estaba de acordo con que só 
se dedicara a Sabela... sempre bailaba con ela

Un día decidiu facer a súa vida fóra do pobo e marchou co 
título universitario. Co tempo, rematou por esquecer o baile 
e os seus anos de bailador ata rematar véndoo como unha 
cousa de parvos

1

2

3

4

5

Sabela
fotonovela
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6

7

8

9

... tamén o paso do tempo fixo 
que fose borrando a Sabela da 
súa memoria... 

A súa carreira política 
converteuno en Deputado das 
Constituíntes, unha vez 
proclamada a República. 

Despois de tódolos seus triunfos na vida, 
volveu á vila, porque a vila natal non é 
como calquera outra vila... 

... e de repente, volveuna a ver: 
gorda de ventre, de pernas e brazos; 
a cara inflada e vermella; a boca sen 
dentes; a postura de regateira.

Fotonovela realizada polo alumnado de 4ºB. Un pouco cutre o decorado: a súa propia 
clase, e un pouco cutres os medios, pero os actores e actrices non teñen prezo...

Está baseada no relato de Castelao Sabela, do seu libro Retrincos 25



de Cebreiro a Samos

As árbores móvense 
suavemente, o sol asoma 
tras os montes dourados 
pola flor do toxo, a calor 
deixase notar, e o aire 
limpo mergúllase polas 
nosas gorxas ata encher os 
pulmóns de ledicia.

É un pobo pequeno, as 
pallozas recordan un 
tempo anterior non tan 
distante. Ole a palla e a 
pedra vella. Estamos no 
Cebreiro. Alí podemos 
saborear o queixo feito 
desa mesma mañá, ten un 
tacto morno e esponxoso. 
O Santo Graal 
transpórtanos á época dos 
cabaleiros templarios da 
Mesa redonda. 
As rapazas estamos 
invadidas por un 
sentimento estival de non 

saber a onde imos, como 
será o seguinte, ou por 
onde pasaremos. 
Parecemos un rabaño de 
abellas zumbando 
inquedas alegres. Todas 
facemos chistes e rimos, 
sacamos fotos bonitas e 
afianzamos o noso grupo.

Unha vez que comezamos 
a camiñar, podemos gozar 
dos campos amarelos 
cheos de flores, das suaves 
caídas dos vales, do son 
da brisa nas follas das 
árbores, da luz, dos olores 
da vexetación, das 
pequenas igrexas, e dos 
saúdos amables das xentes 
dos pobos.

Pasamos regos, leiras con 
gando, deixamos os 
problemas ó principio das 

Olalla Iglesias Sánchez-Biezma
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costas e recuperamos os 
ánimos ó chegar arriba, 
unha pequena metáfora 
que nos recorda que do 
esforzo sae todo. No 
horizonte, cumios coas 
últimas neves da 
primavera. No ceo, as aves 
rapaces alleas a todo o 
que as rodea, 
cortexándose unhas ás 
outras mentres voan 
divertidas. No chan, 
pedras gastadas de tantas 
pisadas que soportaron ó 
longo dos séculos. Nos 
quilómetros acumúlanse 
pedras que os peregrinos 
deixan ó seu paso, e 
tamén atopamos notas de 
ánimo dos que xa pasaron 
por alí. Case cando 
estamos chegando as 
vellas ofrécennos freixos e 
os vellos bastóns feitos á 
man.

A nosa recompensa 
atópase en Triacastela, un 
confortable descanso 
nunha leira de herba verde 
fresquiña, un par de 
xeados de fresa e 
chocolate e unha esperada 
ducha. 

Os peregrinos que nos 
adiantaron polo camiño 
están nas terrazas 
comendo suculentas tapas 
de croquetas caseiras. 
Pronto chega o lusco e 
fusco, ese momento do día 
que só a fala galega sabe 
describir con tanta 
elegancia, cambian os 
tons, baixa a temperatura 
e recóllense os paxaros 
para deixar paso ós grilos. 

Despois de cear, non 
podemos evitar un 
pequeno paseo polo pobo 
durmido. A estatua 
conmemorativa dos 
peregrinos recórdanos que 
temos que coller folgos 
para o día seguinte. Un 
cálido ambiente de paz 
cobre a aldea. A lúa 
prateada reflíctese nas 
nosas pupilas dilatadas. 
Rematamos o día 
durmindo como meniñas 
nun berce, arroladas polo 
cansazo.

Ó día seguinte tomamos 
un gran almorzo con 
torradas e marmelada, e 
visitamos un tear que se 
sitúa á beira do río. Cecilia 

ensínanos o traballo do 
liño e axúdanos a tecer 
entre todas un pequeno 
pano. Os fíos entrelázanse 
uns cos outros mentres 
pisamos os pedais de 
madeira, ó final 
conseguimos facer un 
bonito pano de cores. 
Despois diso botamos a 
camiñar cara a Samos.

Moitas temos maniotas 
que nos fan rir a cada 
paso, máis ianda así 
collemos un bo ritmo e 
gozamos da paisaxe. 
Muros de pedra, camiños 
estreitos a beira dos ríos, 
túneles verdes e angostos 
de carballos e bidueiros e 
cando nos damos conta 
estamos comendo nun 
muíño de pedra. O 
muiñeiro móstranos a 
forza da auga e o 
funcionamento das rodas e 
poleas. Unha vez 
collemos folgos de novo 
continuamos cara ao noso 
camiño.

Xa case non queda nada, e 
todas comezamos a notar 
a sensación gratificante de 
chegar á nosa meta.
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Albiscamos o mosteiro abaixo, moi abaixo. Estrutura de 
pedra tan antiga como potente. Cando entramos 
sentimos o fresco das súas entrañas. O silencio espiritual 
que o invade. A brancura inmaculada das súas paredes, 
os seus segredos e detalles, os murais con imaxes que 
nos sinalan recordándonos que todos somos pecadores. 
As vidreiras de cores, que deixan pasar a luz na capela 
central, están colocadas sobre un gran órgano con máis 
de mil tubos. Incluso as imaxes tenebrosas de épocas 
pasadas parece que nos miran con amabilidade. 
Estamos ó final da nosa viaxe, todas estamos moi 
cansas, pero cando subimos de novo ó autobús 
invádenos un sentimento de melancolía, xa estamos de 
volta á casa, e sentimos que a vida é moi curta, o 
mundo está cheo de recunchos con tesouros 
escondidos, e que o tempo pasa tan axiña, que cando 
nos damos conta xa estamos de volta despedíndonos das 
paraxes que pisamos dende a fiestra do bus. 

Olalla Iglesias Sánchez-Biezma
CS de ASoC
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O 27 de xaneiro os alumnos 
d e 2 º d e B a c h a r e l a t o 
espertamos sabendo que ía 
haber cambios na nosa 
rutina. Hilda, profesora de 
lingua castelá, planeara unha 
excursión á Coruña que 
esperabamos con ansia.
A nosa pequena v iaxe 
comezou ás 9:30, hora na 
q u e o b u s p a s o u a 
recollernos ao instituto. Foi 
unha hora e pico que pasou 
rápido, en parte grazas aos 
caramelos que as profes 
repartiron. Entregáronnos un 
plano da cidade para cada 
tres e, por desgraza, algúns 
exercicios que facer.
Baixamos entón do autobús 
e, antes de poder ubicarnos, 
atopámonos nunha clase de 
arte improvisada da man 
dunha ex profe do noso IES, 
Victoria Tizón. Explicounos 
as características modernistas 
da Casa Rei e chegamos á 
coñecida praza de María 
Pi ta. Al í comentamos a 
historia da heroína que loitou 
c o n t r a o s i n g l e s e s e 
admiramos a “mestura de 
artes” da sede do concello.
Despois de sacar unha morea 
de fotos coa valente María 
Pita, continuamos o noso 
camiño pola Rúa Real, unha 
das  máis transitadas da 
Coruña. O primeiro que 
atopamos alí foi o escudo da 
cidade, nel represéntase a 

torre de Hércules, debaixo, 
os ósos do xigante Gerión 
asasinado polo heroe, e as 
catro cunchas dos peregrinos 
que acudían a Santiago polo 
camiño inglés. Mirando os 
numerosos escaparates das 
t e n d a s , c h e g a m o s a o 
Obelisco e descansamos ata 
as 12:00.

A esta hora entramos nun 
edificio moderno de Caixa 
Ga l i c ia para ve r unha 
exposición das fotografías do 
coñecido Eugene Smith. En 
cada unha das tres plantas, a 
guía íanos explicando a vida 
do fotógrafo e unha chea de 
anécdotas moi interesantes. 
Ao rematar fomos a unha 

na Coruña

Deva Sanmartín, 2º BAC
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sala-taller onde, por grupos, 
tiñamos que redactar unha 
noticia a partir de fotos que 
xa viramos. Un ou unha de 
cada grupo gravaba mentres 
outra presentaba o suceso, 
coma nun telexornal. Ao 
principio ninguén quería 
facelo,pero resultou ser moi 
c r e a t i v o e , o m á i s 
importante, moi divertido. 
Aínda que o que todos e 
todas recordaremos sempre 
será o ascensor de cristal.
Ás 14:00 h,deixáronnos 
“soltos” pola cidade para 
comer e facer a lgunha 
compra  e quedamos ás 
16:00 para ir todos xuntos á 
casa-museo de Emilia Pardo 
Bazán.
Xa alí,divididos en dous 
grupos,visitamos os salóns da 

casa da escritora, cos mobles 
e obxectos persoais. Mentres 
observabamos os retratos 
do s s eu s f am i l i a re s , a 
cheminea ou a colección de 
abanos, unha guía foinos 
explicando algo máis da súa 
vida e obra. Na sala onde se 
c e l e b r a n 
t e r tu l ia s o 
p r i m e i r o 
x o v e s d e 
cada mes , 
como facía 
dona Emilia, 
lemos un dos 
seus contos e  

comentámolo.
Logo fomos á p lan ta 
baixa,onde se atopa a sala 
da Real Academia, alí 
reúnense catro veces ao 
ano aproximadamente 
para falar do noso idioma. 
O encargado de falarnos 
da RAG estaba un pouco 
c a n s o e o p t o u p o r 
botarnos un “rollo”,así que 
as profes decidiron que era 
mellor marchar antes de 
quedar durm idos nas 
cadeiras. De maneira que 
aínda tivemos un anaco 
para perdernos polas 

fermosas rúas coruñesas.
Finalmente recolleunos o 
autobús no mesmo sitio onde 
nos deixara e regresamos, 
algo cansos, á capital de 
Galicia.

Deva Sanmartín, 2º BAC

na Coruña
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O día 27 de marzo o 
alumnado de Música de 2º 
de Bacharelato partiu con 
rumbo a Madrid co 
obxectivo principal de ver 
un musical cuxa obra 
estudaramos anteriormente 
na clase: “Carmen” 
interpretada pola bailarina 
Sara Baras.
Saímos do aeroporto de 
Lavacolla sobre as 07.00 da 
mañá, o que implicou que 
nos levantaramos ás 4.30 
para ter unha marxe de 
facturación das maletas e 
por se xurdía algún 
problema, mais non nos 
importou moito debido á 
ilusión que todos e todas 
tiñamos no corpo.
Chegamos a Madrid sobre as 
oito, e dirixímonos ao metro 
que nos levou á Gran Vía, 
onde nos hospedamos 
durante tres días. Unha vez 
visto o Hostal, 
impresionámonos da súa boa 
situación, xa que a dous 
pasos tiñamos unha boca de 
metro e comercios moi 
interesantes, aínda que como 
dixo a profesora tamén 
podíamos percibir a 
cantidade de “flora e fauna” 
que alí había. O Hostal era 
antigo, as peores cousas del 

foron o ruído das camas, que 
polas noites molestáronnos 
un pouco, sobre todo a dos 
“veciños” e o ascensor no 
que collían só tres persoas e 
non pasara a inspección, 
pero aínda así, gustounos.
Na primeira mañá en Madrid 
fomos visitar o Parque do 
Retiro, polo que a nosa 
compañeira Aida nos guiou 
e informou con todo o que 
levaba “estudado”; unha vez 
alí puidemos contemplar o 
Palacio Velázquez o Palacio 
de Cristal e unha gran 
variedade de árbores, plantas 
e xardíns. Tamén había un 
lago moi grande onde 
alugamos unhas barcas 
durante unha hora, e 
pasámolo en grande, aínda 
que algún non soubera 
remar. Sobre as catro fomos 
para o hotel xa que 
necesitabamos un pequeno 
descanso antes de 
poñernos de gala 
para ir ao musical. 
Unha vez listos 
houbo algúns 
problemas á hora 
de combinar o 
vestiario, e é que a 
algún rapaz 
facíalle falta o 
consello de súa 

nai. Xa na rúa atopámonos 
coa Gran Vía chea de xente 
e despois dunha pequeno 
paseo apareceu de súpeto a 
cámara da TVE2 que 
entrevistou á nosa profesora 
e a Jacobo, e así saímos na 
tele. 
O musical estivo moi ben, 
tiñan un gran espectáculo 
con cambios de escenario 
impresionantes, mais o 
cansazo puido con nós e non 
permitiu que percibiramos 
toda a súa beleza, 
resultándonos un pouco 
longo, pero aínda así saímos 
contentos. Esa noite uns 
enteráronse máis que outros 
do ruído que houbo na rúa, 
mais iso non influíu en que á 
mañá a algunha se lle 
pegaran as sabas.
O sábado levantámonos aos 
poucos, xa que algunhas 
persoas espertaban de xeito 

en Madrid
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molesto aos que querían 
durmir máis. Esa foi unha 
mañá de Museos, 
empezamos polo do Prado 
que foi impresionante xa que 
puidemos ver obras moi 
importantes que 
estudaramos anos atrás. 
Logo visitamos o Thyssen 
xa máis moderno que o 
anterior, con outro tipo de 
pintura no que os gustos 
foron variados. Estas visitas, 
aínda que interesantes, foron 
cansadas e ó entrarnos a 
fame fomos coa intención de 
comer no Hard Rock, mais 
non puido ser xa que 
tiñamos que esperar moito e 
ninguén estaba polo labor, 
así que acabamos nun 
Italiano. Pola tarde, despois 
de pasear polas rúas 
próximas ao hostal, 
descansamos un pouco nel e 
preparámonos para a noite 
que nos esperaba no 
SANTIAGO BERNABÉU: 
o partido España VS 
Turquía. A emoción estaba 
servida e todos e todas 
tiñamos cadansúa bandeira 
ou bufanda de España; foi 
Jacobo, como non, quen 
volveu para a casa cunha 
dun “Turco” que moi 
amablemente lla cambiou. 

Ao chegar ao campo 
un máis que outros 
emocionouse, cousa 
que non era para 
menos; animamos a 
España durante os 
noventa minutos de 
partido e así foi que 
acabamos gañando 
1-0. A profe á que 
nun principio non lle 

facía moita gracia ir ao 
partido, acabou 
emocionándose como todos 
os demais. O peor foi a volta 
cara ao  hotel, eran as dúas 
da mañá e os metros estaban 
saturados, xente por todos 
lados, en fin... acabamos 
collendo un bus que nos 
levou a Cibeles e de aí 
andando ata o noso querido 
Hostal Pereda. Unha vez alí 
as poucas ganas de durmir 
notábanse e o cambio de 
hora non nos afectou para 
nada, xa que ás seis da mañá 
estabamos gastándonos 
bromas, e unha de nós 
acabou durmida, sen se 
decatar de nada mentres os 
demais seguiamos 
moneando, e mesmo 
tivemos que escoitar a un 
lernos a súa Biblia mentres 
comía catro mazás que 
sobraran do partido.
O ultimo día que pasamos 
alí levantámonos tarde a 
causa da movida da noite 
anterior, e saímos moi 
contentos os do Real 
Madrid( Aida, Diego e Ale) 
e menos os do Barça (Ana, 
Jacobo e a profe) xa que 
íamos facer o Tour do 
estadio Bernabeu, que 
resultou moi divertido e con 

moitas anécdotas. Ao saír 
comemos e fomos ao hotel 
coller as maletas para ir ao 
aeroporto de Baraxas, mais 
non todo foi tan fácil, 
porque a maleta de Jacobo 
(como non) rompeu e 
tivemos que repartirnos toda 
a súa roupa. Esperamos 
sobre unhas tres horas no 
aeroporto ata o momento de 
embarcar. Ao chegar a 
Santiago o máis divertido foi 
ver como a maleta baleira e 
rota de Jacobo daba voltas 
pola cinta, e el facía o paripé 
de non entender onde estaba 
toda a súa roupa de marca, o 
que implicou que foramos o 
centro de atención. E alí 
separámonos, onde fora o 
noso punto de partida.
Faltou destacar todas as 
bromas que nos gastamos 
mutuamente, aínda que 
quedou clara a superioridade 
das rapazas facéndoas, entre 
desodorizantes nas 
almofadas, pasta de dentes 
no papel do water, os 
calzóns dos rapaces na caixa 
forte.... todas quedarán 
sempre nos nosos recordos.
Por último agradecerlle á 
profesora Cristina Quintáns 
que foi a nosa acompañante 
e que ademais de ternos que 
aturar durante toda a viaxe 
fíxonos a estancia moi 
agradable, ademais de facer 
posible esta divertida viaxe. 

Ana María Fernández Casás
Jacobo Hermida Espasandín

Aida Souto Iglesias
Diego Rodríguez Casal

Alejandra Pampín Sánchez.
2º Bach. Música.
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SOHO: é o barrio 
independente de Londres, 
que a pesar de non ser un 
dos principais atractivos 
turísticos da cidade, 
merece un paseo polas 
súas rúas onde podes 
atopar dende sexshops ata 
tendas de deseño con 
prezos desorbitados. En 
Soho, Chinatown , 
Chelsea e arredores podes 
ver a vida urbana de 
Londres, a mestura de 
culturas que caracteriza a 
cidade.

COMPRAS: moita xente 
vai a Londres  facer as 
súas compras e, o 
alumnado de cuarto, non 
iamos  ser menos. 
Dedicámoslle unha tarde a 

gastar todas as libras que 
tiñamos no peto por 
Oxford Street,Carnaby 
Street e Bond Street. Estas 
rúas, situadas no centro da 
cidade estan cheas de vida 
a todas horas. Alí, as 
principais empresas e 
marcas rífanse os locais, 
nomes como Marks and 
Spencer, Topshop, 
McDonalds e moitos máis 
enchen tódolos carteis

TATE MODERN: Nunha 
viaxe a Londres é 
impensable  perder a visita 
da Tate Modern, un museo 
de arte moderna 
construído nunha antiga 
central eléctrica. O 
edificio chama a atención  
pola súa cheminea. Por 

dentro é aínda máis 
impresionante. Nada máis 
entrar, encóntraste cunha  
araña xigante  e cunha 
serie de esculturas do máis 
vangardistas. O museo 
conta cunha  galería 
permanente con obras de 
Picasso, Warhol  ou Dalí e 
unha serie de exposicións 
temporais. Os seus 
horarios son de 10.00 
a18.00, non vos 
despistedes, xa que son 
moi puntuais á hora de 
pechar. e se non que volo 
conten a nosa Luzma e 
Paquiño.

NATURAL HISTORY 
MUSEUM: Se che gustan 
as ciencias naturais, o 

en Londres
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Natural  History Museum, 
é un lugar magnífico para  
gozar delas, dende a 
exposición dos 
dinosauros, totalmente 
recomendable, pasando 
por toda clase de animais 
a escala real, ou mesmo 
volcáns e simulacións de 
terremotos (nada 
impactante). Ademais diso,  
é un edificio 
impresionante, nada máis 
entrar, encóntraste cun 
esqueleto de dinosauro, e 
como non,  coa escultura 
de Darwin. 

MUSICAL: o xoves fomos 
ó musical “We Will Rock 
You”, baseado nas 
cancións de Queen (razón 
do seu título). A historia 
ten lugar no futuro onde a 
orixinalidade e a 
individualidade foron 
prohibidas, polo que os 
anti-sistema aférranse á 
idea dunha profecía que 
fará posible o regreso do 
Rock & Roll. O 

espectáculo foi moi 
divertido e algunhas 
persoas emocionáronse. 
Por sorte para nós o 
argumento era sinxelo 
polo que non tivemos 
problema para entendelo.

PORTOBELLO: é 
posiblemente un dos 
maiores mercados de 
antigüidades do mundo.  
Abre os sábados e está 
situado en Notting Hill, un 
precioso distrito do oeste 

de Londres caracterizado 
por ter un aire de cultura 
alternativa e polas 
numerosas tendas de 
música e roupa de 
segunda man. A nosa 
visita ao mercadillo foi o 
último día cando o 
cansazo estaba presente 
máis que nunca, malia iso, 
aínda tivemos folgos para 
facer unhas boas compras.

Iria Alonso e Carme 
Bugarín (4ºB) e Paula 
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Neste artigo imos contarvos a nosa 
frutífera excursión didáctica á 
Coruña.
O autobús efectuou a saída dende 
o instituto ás 9:00, aínda que 
estaba programada para as 8:45 
horas da mañá. Unha vez 
acomodados nos nosos asentos, o 
chofer decidiu poñernos unha 
película para ternos entretidos 
durante a viaxe e que non o 
molestásemos, o filme titulábase A 
habitación do pánico, 
pero non nos deu tempo de vela 
rematar durante o camiño de ida.
A primeira visita efectuada foi á 
Casa das ciencias onde 
puidemos experimentar e xogar 
coas variadas actividades, 
algunhas delas interactivas, das 
que dispoñía o museo, entre elas 
unha cámara térmica, unha 
maqueta onde se reproducía unha 
tormenta de area ou unha planta 
dedicada ós anfibios. Ás 11:30 
fixemos acto de presenza na 
preestrea exclusiva dun vídeo 
sobre a evolución do Universo e 
dos astros, á cal asistiu tamén o 
condutor do autobús. 
A segunda parada foi na 
Domus, onde nada máis chegar 
vimos unha película-documental 
en tres dimensións, para o cal nos 
deron uns anteollos especiais, 
sobre a evolución do planeta e das 

especies ó longo de millóns de 
anos. Esta sesión de cine foi 
compartida con outro centro 
estudantil. Cando rematou a 
proxección fomos comer a un 
espazo reservado especialmente 
para os estudantes do instituto 
Pontepedriña (constaba de 3 
mesas), onde puidemos manter un 
lixeiro encontro social entre 
estudantes. Despois da comida 
deixáronnos tempo para 
contemplar e facer uso das 
exposicións das que dispoñía o 
museo, nese tempo puidemos 
atopar un curioso reto: tratábase 
de desprazar unha bóla de metal 
a través dunha mesa recta dende 
o centro ata o lado do teu rival 
mediante impulsos cerebrais, para 
o cal deberías concentrarte. 
(Eu fun derrotado en cuestión 
de segundos pola nosa 
querida profesora Luz Marina, 
unha das docentes que nos 
acompañou nesta viaxe)
Ao saír da Casa do 
home (Domus) o condutor 
decidiu levarnos a contemplar 
e gozar un pouco do parque 
do monte San Pedro, onde 
encontramos nun labirinto do 
cal dificilmente puidemos saír 
(pero ó final conseguímolo), 
unha experiencia penso que 
inesquecible, e fixemos uso 

dun parque infantil no cal os, non 
tan infantes alumnos de cuarto da 
ESO, gozamos coma nenos 
pequenos e tomamos numerosas 
fotos.
No camiño de regreso o amigable 
chofer deleitounos poñendo de 
novo a película da ida, da que 
puidemos ver o final. A chegada a 
Santiago foi un pouco máis tarde 
do previsto, ás 18:10, xa que nos 
entretivemos un pouco de máis no 
parque infantil, pero polo menos 
chegamos...
Sen dúbida foi unha experiencia 
agradable da que puidemos sacar 
un gran proveito didáctico.

Yeray Pena e Sara Quinteiro, 4ºB

na Coruña:  CASA DAS CIENCIAS 
e DOMUS
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Dende o principio de 
curso, o alumnado de 3º A 
e B da ESO, e o de 1º de 
Bacharelato coa materia 
de TIC, participamos nun 
proxecto de xénero, 
dirixido polas profesoras 
Consuelo Neira (que 
actuou como 
Coordinadora) de 
Tecnoloxía, e Socorro 
Liste, de Física e Química, 
co obxectivo de descubrir 
e coñecer algo máis sobre 
a situación das mulleres 
na Ciencia. Os traballos 
realizados  culminaron 
cunha semana na que se 
organizaron varias 
actividades no instituto, 
relacionadas coa 
integración da muller no 
traballo científico, 
aproveitando que o 8 de 
marzo se celebrou, como 
cada ano, o día 
Internacional da Muller 
Traballadora.

As actividades comezaron 
o martes, 3 de marzo. Os 
nosos compañeiros e 
compañeiras de 
Bacharelato 
presentáronnos uns 
traballos realizados en 

Power-Point, onde nos 
achegaron toda a 
información que 
recolleran sobre os 
premios Nobel concedidos 
a mulleres científicas.

O mércores  4, a nosa 
profesora de Física e 
Química, Socorro, expuxo 
nunha conferencia un 
traballo de recollida de 
información sobre as 
primeiras mulleres que 
estudaron e traballaron na 
Facultade de Ciencias na 
USC (Universidade 
Santiago de Compostela).

A nós fíxonos moita 
ilusión escoitar as palabras 
da nosa profesora 
contándonos a experiencia 
que tivera ao coñecer 
algúns familiares das 
científicas, que 
grazas á 
colaboración 
deles puidemos 
coñecer algo 
máis delas. 
Mostrounos 
fotos e deunos a 
coñecer o 
importante que 
foron estas 

mulleres para a 
integración da muller na 
Universidade.

O xoves  5, organizouse 
no instituto unha mesa 
redonda onde nos 
informaron sobre a 
situación actual da muller 
na Ciencia. Nela 
participaron:

• Dna. Elena Cendón 
Vazquez (profesora titular 
do Dep. de Matemática 
Aplicada da USC).

• Dna. Marilar Jimenez 
Aleixandre (catedrática do 
Dep. De Didáctica das 
Ciencias Experimentais da 
USC).

• Dna. Dolores Ramona 
Torres (profesora titular do 
Dep. De Tecnoloxía 
Farmacéutica da USC).

semana da muller nas 
ciencias
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E colaborou, como 
moderadora, Cristina 
Quintáns, a nosa profesora 
de Música. 

Nesta Mesa redonda 
mostráronnos con táboas 
de datos e diversos 
gráficos como as 
porcentaxes das mulleres 
van variando dende a 
ESO, o bacharelato, os 
ciclos formativos e as  
distintas universidades, ata 
os postos en cargos 
directivos de 
responsabilidade. Tamén 
nos falaron do seu traballo 
con  nanopartículas, que 
son moi axeitadas para a 
elaboración de medicinas.

O venres 6, dalgún xeito 
foi o día máis importante 
de toda a semana. No 

segundo 
recreo 
bautizáronse 
os catro 
laboratorios 
do noso 
instituto co 
nome das 4 
mulleres 
científicas 
que acadaron 
o premio 

Nobel:

 Marie Curie 
(Física,  1903 e 
Química, 1911)

 Irene Joliot-Curie 
(Química, 1935)

 Maria Göppert-
Mayer (Física,  
1963)

 Dorothy Crowfoot 
Hodgkin 
(Química, 1964)

Participaron os cursos: 
3ºA, B, alumnado de 1º de 
Bacharelato, o profesorado 
de Ciencias e unha 
representación do Equipo 
Directivo do Centro. Sen 
esquecernos da importante 
colaboración de Adrián de 
4º D que empregou os 
seus coñecementos 

tecnolóxicos para colocar 
perfectamente os rótulos 
nas paredes.

Durante todo o mes de 
marzo puidemos coñecer 
e informarnos máis sobre 
as mulleres nos países en 
desenvolvemento,  coa 
espléndida exposición que 
a profesora coordinadora 
da Biblioteca, Cristina 
Quintáns,  trouxo ao 
Instituto e que serviu para 
achegarnos un pouco máis 
ao mundo destas mulleres.

Nesa semana todas e 
todos aprendemos que as 
mulleres son as gran 
esquecidas no 
recoñecemento ó seu 
traballo nas  ciencias e 
que sen a súa 
colaboración, ese traballo 
científico non sería o 
mesmo, xa que elas 
aportaron e seguirán 
aportando unha gran 
axuda nos avances da 
Ciencia.

Estefanía Rodríguez,  
Isabel García (3º B) e 

Griselda García (3º A )

semana da muller nas 
ciencias
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Xa hai 200 anos do nacemento 
do científico británico Charles 
Robert Darwin, e 150 da 
publicación do libro “A orixe 
das especies”, no que sentou 
as bases da teoría evolutiva, ao 
plantexar o concepto de que 
todas as formas de vida se 
desenvolveron a través dun 
lento proceso de selección 
natural (proceso que ocorre na 
natureza e polo cal os 
organismos mellor adaptados 
ao medio, sobreviven máis, 
transmitíndolles as súas 
características aos 
descendentes). O seu traballo 
tivo unha influencia decisiva 
sobre as distintas disciplinas 
científicas e sobre o 
pensamento moderno.
Por mor da súa importancia, o 
departamento de ciencias 
naturais coa colaboración da 
vicedirección, do 
departamento de debuxo e da 
biblioteca, decidiu facerlle 
unha homenaxe ao científico 
británico, convidando a todo o 
alumnado a presenciar no noso 
propio centro de ensino unha 
exposición sobre a súa vida, os 
seus descubrimentos e as súas 
teorías científicas. 
Para levar a cabo esta 
exposición didáctica, que se 

presentou o pasado xoves 12   
de febreiro, o profesorado 
contou coa axuda do alumnado 
que se ofreceu para ler uns 
fragmentos do Diario de 
Darwin. Entre eles atopáronse 
compañeiros como Raúl e Iria 
(4ºB), Ana e Hugo (4ºC), e 
moitos máis. Á exposición 
tamén se lle engadiron vídeos 
recollidos da fonte de You 
Tube , (que proxectaba o 
vicedirector Luís Cachafeiro), 
nos que se nos explicaba como 
é a selección natural, e como 
repercute isto en tódolos seres 
vivos. 
Por último, decoraron a sala de 
usos múltiples, con elementos 
tan simples como son: un 
barco, o  Beagle (realizado 
polos alumnos de 4ºA e D), 
unhas pisadas de explorador 
(feitas polos alumnos de 4ºA 
coa cooperación do 
departamento de debuxo), e 
unha rede envolvendo toda a 
sala, aínda que estes elementos 
decorativos fosen sinxelos, 
permitíanche acompañar a 
Darwin coa túa imaxinación na 
súa expedición e na súa loita 
por difundir ao mundo enteiro 
as súas teorías. 
Máis tarde ao rematar a 
exposición, chegaría o peor 

para o alumnado: cada quen 
tiña que volver á súa clase. 
Non sei os demais, pero polo 
menos eu, cheguei á 
conclusión de que se non se 
fixera esta conmemoración, 
quizais non me decataría da 
importancia das teorías que 
instituíu este gran científico, 
non só na ciencia, senón tamén 
no pensamento da sociedade 
daquela época e na maneira 
que repercutiu no pensamento 
de hoxe en día, que foi 
evolucionando pouco a pouco 
a partir desas teorías.
Por conseguinte, e tal e como 
afirma o profesor de zooloxía e 
antropoloxía  física da 
Universidade de Madrid 
Fernando Pardos: “É de ben 
nacidos ser agradecidos e 
recoñecer que non seriamos 
quen de transitar por 
semellantes sendas sen 
alumarnos cun vello farol que 
agora 
cumpre 
200 
anos”.

Andrea 
Varela  

4ºC.

Darwin
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O Premio Nobel outórgaselle cada ano a persoas 
responsables de descubrimentos sobresalientes, inventores 
de técnicas ou equipamento revolucionario, ou 
contribuidores notables á sociedade. Os premios 
instituíronse como última vontade de Alfred Nobel, inventor 
da dinamita e industrial sueco. Nobel asinou o seu 
testamento no Club Sueco-Noruego de París o 27 de 
novembro de 1895. Sentíase culpable pola súa 
responsabilidade como empresario enriquecido a través 
dunha industria produtora de dinamita cuxo principal 
mercado era a minería, pero tamén a guerra. Esa pode ter 
sido a motivación principal do seu afamado testamento, 
quizais unida ó costume da época de realizar accións para 
facer transcender o nome ó morrer.
Os diversos campos nos que se conceden estes premios son 
os seguintes:

• Física (decidido pola Real Academia Sueca de 
Ciencias) 

• Química (decidido pola Real Academia Sueca de 
Ciencias) 

• Fisioloxía ou Medicina (decidido polo Instituto 
Karolinska) 

• Literatura (decidido pola Academia Sueca) 
• Paz (decidido polo Comité Nobel Noruego do 

Parlamento Noruego) 
• Economía, creado en 1968 polo Sveriges Riksbank 

(Banco Central de Suecia). Oficialmente chámase 
Premio Banco de Suecia en Ciencias Económicas en 
Memoria de Alfred Nobel. 

Nos gráficos se representa o número de mulleres en relación 
ós homes que gañaron algún premio Nobel:
O premio entregouse por 103 anos consecutivos en 5 
diferentes áreas (sen contar as veces que algún premio 
quedou vacante ou as veces que se deixou de outorgar polas 
interrupcións debidas ás dúas guerras mundiais), o que nos 
dá un total de 515 premios, dos cales, outorgáronselles a 
mulleres, 2 en Física, 3 en Química, 6 en Fisioloxía e 
Medicina, 9 en Literatura e 11 en traballos pola Paz. Isto 
déixanos un total de 31 mulleres galardoadas de 515 premios 
posibles, o que representa un pequenísimo 6.01% do total de 
premios Nobel.
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IRÈNE JOLIOT-CURIE 
(1897-1956)

Filla de Pierre Curie e Marie 
Sklodowska-Curie. Naceu en 
París o 12 de setembro de 1897. 

Comezou a traballar cos seus 
pais ó acabar a 1ª Guerra 
Mundial tras estudar física e 
química na Universidade de 
París.

Estudosa da radioactividade, 
foille entregado o premio Nobel 
de Química (1935) xunto ó seu 
marido Frederic Joliot (de quen 
tomou o seu apelido), polas 
súas investigacións sobre a 
p r o d u c i ó n a r t i f i c i a l d e 
elementos radioactivos.

Morreu en París o 17 de marzo 
de 1956 a consecuencia dunha 
leucemia, resultante da 
exposición á radiación durante 
as súas investigacións

M A R I E C U R I E 

(1867-1934)

Naceu en Varsovia o 7 

de novembro de 1867 

e morreu en Salanches 

(Francia) o 04 de xullo 

de 1934 por anemia 

aplásica. No outono de 

1891, Marie trasládase 

a París parar estudar na 

Sorbona.

O 26 de xullo de 1895 

casa con Pierre Curie. 

Tiveron 2 fillos, Irène e 

Eva. Pierre morreu en 

a b r i l d e 1 9 0 6 , 

a t ropelado por un 

coche de cabalos.

No 1914 foi nomeada 

directora do Instituto 

do Radio de París, 

ademais contribuiu á 

creación do Instituto 

Curie.

Na 1ª Guerra Mundial, 

axudada pola súa filla 

I rène de 18 anos, 

colaborou no manexo 

de equipos móbiles de 

raios X.

Mar ie Cur ie fo i a 

primeira persoa á que 

lle concederon dous 

premios Nobel en dous 

campos diferentes, o 

de Física no ano 1903 

e o de Química no ano 

1911.

mulleres: premios Nobel
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DOROTHY CROWFOOT HODGKIN (1910-1994)

Naceu en O Cairo (parte do Imperio Británico e 

hoxe en día capital de Exipto) no 1910, e morreu en 

Shiptons on Stour (Inglaterra) no 1994.

Ós catro anos volveu coa súa familia ó Reino 

Unido, estuda química no Somerville College da 

Univers idade de Oxford. Doutorouse na 

Universidade de Cambridge en 1934, onde se 

especializou en cristalografía, disciplina da cal foi 

profesora en Oxford ata o seu retiro en 1977.

Recibiu o premio Nobel de Química no ano 1964 

pola determinación da estrutura de moitas 

substancias biolóxicas mediante raios X.

M A R Í A G O E P P E R T 
MAYER (1906-1972)

N a c e u e n K a t o w i c e 
(Polonia) o 28 de xuño de 
1906 e morreu en San Diego 
(California) o 20 de febreiro 
de 1972. 

En 1930 licenciouse en 
Física na Universidade de 
G ö t t i n g e n . E n 1 9 3 3 
trasladouse á Universidade 
de Columbia, onde traballou 
no proxecto Manhattan para 
a separación dos isótopos de 
Uranio. 

Obtivo o premio Nobel de 
Física no 1963 polos seus 
estudos sobre as propiedades 
dos núcleos atómicos.

mulleres: premios Nobel
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A semana do 21 ó 24 de 
Abril levouse a cabo no 
I.E.S. Pontepedriña a 
celebración da semana do 
Comercio Xusto. Grazas á 
colaboración de Panxea, 
unha tenda de Comercio 
Xusto que ten a súa sede 
na rúa Gómez Ulla en 
Santiago de Compostela, 
pero sobre todo ás 
alumnas do ciclo superior 
de Animación 
Sociocultural que, dun 
xeito voluntario se 
comprometeron a 
desenvolver unha pequena 
colaboración con dita 
entidade. O que se fixo foi 
montar unha pequena 
tenda na aula de usos 
múltiples dentro do 
instituto, consistindo no 
seguinte:
  montaxe dunha 
tenda “improvisada”
  distribución dos 
produtos segundo as súas 
características

  poñer á venda os 
produtos ó público
Para que os beneficios 
fosen os maiores posibles, 
informóuselles ó 
alumnado do instituto e ós 
docentes de dita 
actividade, e mesmo se 
puxeron carteis 
informativos nas paredes, 
e nun taboleiro 
sinaláronse os produtos 
que se podían adquirir.
Panxea, unha tenda 
promotora do Comercio 
Xusto, ten como principios 
de dito tipo de comercio 
os seguintes:

I. Salarios dignos para 
os produtores/as.

II. Non á explotación 
infantil.

III. Non á 
discriminación por 
motivos de xénero.

IV. Liberdade 
sindical. 

Participación 

com
ercio xusto

Ciclo S. de Anim
ación Sociocultural
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democrática na toma de decisións.
V. Respecto pola natureza.

VI. Investimento social dos beneficios para cubrir 
necesidades básicas das comunidades.

VII. Relacións comerciais a longo prazo que permitan a 
seguridade laboral e o desenvolvemento sostíbel.

Ademais da venda dos produtos, o responsábel da tenda 
de Panxea de Comercio Xusto deu charlas informativas ó 
alumnado do instituto, e tamén fixo algunha activade 
coa finalidade de que os propios alumnos fosen 
conscientes dos traballos e das costumes de vida que 
teñen as persoas dos países do Sur para sobrevivir, 
poñéndose no seu lugar e fomentando un espírito crítico 
e consciente sobre ditas situacións.
Como alumnas do ciclo superior de Animación 
Sociocultural, non nos queda máis que dar as grazas a 
todas aquelas persoas que colaboraron con Panxea, 
tanto sexan alumnos coma docentes, porque grazas á 
súa participación recadáronse beneficios destinados a 
mellorar e promover os principios do Comercio Xusto. 
Por iso, agradecer de novo a tódolos/as persoas que 
aportaron o seu gran de area con Panxea, e que debido 
ó seu éxito para o próximo ano escolar poida que se 
volva levar a cabo. Moitas grazas.

Alumnas do ciclo superior de Animación Sociocultural.
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A Consellería de Educación aprobou 
en xaneiro de 2008 os proxectos 
presentados polos Institutos 
Fernando Blanco de Cee e 
IES Pontepedriña 
enmarcados no Plan Valora na 
modalidade de 
Educación Viaria. Este plan 
promove a realización nos centros 
educativos de actividades que 
relacionen os contidos educativos 
con temas como o Medio Ambiente, 
A Convivencia ou o Consumo 
responsable, entre outros. 
Estamos no segundo e último ano do 
Plan. Neste tempo fixéronse unha 
serie de actividades relacionadas coa 
problemática do tráfico e os 
vehículos. Non debemos esquecer 
que son unha parte esencial da 
sociedade actual, na que se 
consumen produtos moi lonxe de 
onde se producen. Porén tamén é a 
fonte de boa parte dos grandes 
problemas como a contaminación do 
aire, a creación dun volume enorme 
de refugallos como rodas usadas, 
vehículos, aceites, e os accidentes 
por poñer soamente algún dos 
problemas que xera.
Case todos sabemos de persoas, 
alumnos ou ex-alumnos do instituto 
que tiveron accidentes con graves 
consecuencias. É un problema de 
todos e por suposto dos 

adolescentes. Esta xa sería a 
primeira razón para impulsar 
actividades relacionadas coa 
educación viaria e co tráfico. Hai 
tamén unha segunda: son un 
resumo da nosa civilización e teñen 
moitos elementos en contacto coas 
materias de estudo. 
Dentro das actividades 
desenvolvidas no proxecto hai unha 
parte que sae directamente da 
relación con materias como a Física, 
Matemática ou as Ciencias, 
dándoselles un enfoque un tanto 
orixinal para lembrar a relación coa 
Educación Viaria. Outras actividades 
estaban dirixidas directamente á 
temática do proxecto. Neste sentido 
viñeron algúns especialistas a 
falarnos dalgúns deses problemas 
como dous membros da Policía Local 

de tráfico na cidade, ou o dos 
accidentes con excarceración, que 
veu un equipo do parque de 
bombeiros de Santiago. Nestes dous 
cursos ademais destes xa 
mencionados, veu D. Manuel 
Maceiras, o presidente da 
Federación de Autoescolas da 
provincia de A Coruña, o Dr Caeiro, 
traumatólogo do Hospital Clínico e 
dous membros da Asociación 
Aesleme de lesionados medulares a 
falarnos da súa experiencia e 
problemática. Algúns grupos 
asistiron a actividades relacionadas 
co tema que se fixeron fóra do 
instituto como o Road Show na 
Facultade de Dereito.
Outra actividade relacionada co 
proxecto foi o Concurso de 
Educación Viaria ao que se 
presentaron máis de cincuenta 
alumnos e alumnas do Instituto. 
Todos eles puideron facer unha 
práctica de condución dun kart no 
circuíto que hai en Ordes e asistiron 
a unha charla sobre seguridade 
viaria e normas de tráfico. Na 
práctica tiveron ocasión de ver in 
situ algunhas desas normas que 
están orientadas a xestionar mellor 
o problema que supón que estean 
circulando polas vías distintos tipos 
de vehículos, desde bicicletas a 
coches deportivos, nas que os peóns 

plan Valora:
educación viaria

medindo a intensidade do 

son en Amor Ruibal
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teñen tamén necesidades como 
poder camiñar con seguridade e 
dispoñer de lugares onde cruzar sen 
risco de seren atropelados. As 
normas e sancións son de pouca 
axuda se os individuos non cumpren 
unha obriga básica: os usuarios das 
vías deben pensar no resto das 
persoas que tamén as utilizan e 
respectar os dereitos dos demais. 

Os traballos premiados no concurso 
foron: 
1º Premio. Modalidade relato: 
“Decirte adiós por su 
culpa” presentado por Rosaura 
García Chacón de 1º A.
2º Premio. Modalidade relato: Soños 
que se perderon na nosa memoria 
presentado por Noelia Fernández 
García de 1º A.
2º Premio. Modalidade relato: “Tan 
fácil como un clik” de Lorena Sanín 
Sánchez de 2º S
2º Premio. Modalidade traballo de 
investigación: Plan Valora 
Seguridade Vial de Ana Mª Rey Porto 
de 4ºESO A

2º Premio. Modalidade traballo de 
investigación: Plan Valora 

Seguridade Vial de Lidia González 
Peñas de 4ºESO A
2º Premio. Modalidade traballo de 
investigación: Plan Valora 
Seguridade Vial de Aarón Saavedra 
de 4ºESO A
2º Premio. Modalidade traballo de 
investigación: “A bicicleta” 
presentado por Iago Suárez Canosa 
de 1º Bacharelato B.
Parabéns aos premiados e 
premiadas e pensa que de presentar 
un traballo tamén puideches ser un 
deles!
O relato gañador do 1º premio 
aparece publicado nesta revista. A 
entrega de premios realizarase nun 
acto que terá lugar no mes de xuño 
no Instituto. 
Por último lembra:

• Cando circulamos non 
estamos sós. A vida dos 
demais merece ser 
respectada. 

• O principio básico é a 
seguridade. 

Máis vale dicir NON que poñerse en 
risco a un mesmo ou a outros

participantes no karting deténdose no paso de cebra para que cruce un peón

bombeiros: 

material de rescate

O Dr. Caeiro fala das 

lesións nos accidentes

débese reducir a 

contaminación por vehículos

bombeiros: 

material de rescate
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DICIRCHE ADEUS POLA SÚA CULPA
‐Dime a que saben as nubes…
Cóntame… a que ole o esquecemento…
Dime…séntese a tristura?
Explícame o porque das cousas,
e…axúdame a descubrir por que o fixo.
‐E…que fixo?
‐Marchar.
Marchou si, non dixo nada, deixounos ás tres.
Hoxe xa hai catorce anos e un mes, e todo segue sen ter 
explicación.
Todos seguen a preguntarse por que o fixo.
Aquel home atropelouno, seguiu o seu camiño, e ó pouco 
tempo a vida de ámbolos dous rematou. Papá sufriu un 
ataque ó corazón, os nervios do accidente ademais do forte 
golpe, fixeron que nas súas arterias se formaran coágulos, 
con aquilo, a aorta rebentoulle á altura case do corazón, e o 
seu corpo impregnouse de sangue, deixando pracLcamente 
a metade do seu corpo ennegrecida.
Todo isto ocorreu cando pasaran xa dúas semanas dende o 
atropelo, e semellaba que todo ía ben.
Pese a todo, cando a mamá o viu, Lrado no chan, comezou 
a golpealo, inconsciente e independentemente de que se 
vía que á súa vida lle chegara a fin.
Lémbroo como se ocorrera agora, recordo como en pouco 
tempo todo se encheu de xente, como a mamá choraba 
mentres o doutor  lle explicaba que ó rebentar a aorta a esa 
altura, e daquela maneira, a morte era segura, non había 
solución, e, así foi, o papá morreu a mañá do 23 de xaneiro 
de 1995, ós corenta anos por mor dun enorme coágulo de 
sangue provocado por un accidente.
Pola súa banda, o home que conducía o vehículo, e que 
posteriormente ó atropelo se deu á fuga, tamén faleceu, el 
nun hospital: cancro de Tgado, provocado pola inxesta 
conLnuada de alcohol e o tabaquismo que padecía dende 
había case vinte anos.
Un home alcohólico que conducía sen ningún problema, 
que fora sancionado con elevadas multas, as cales pagara e, 
polo tanto fora posto en liberdade de inmediato.
Este é tan só un dos centos de accidentes que teñen lugar 
en España cada ano, por conducións a grandes velocidades 
e condutores ebrios.

Rosaura García. 1ºA
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A maioría de vós non 
sabedes que é o coltan. 
Pois ben, o coltan ou 
coltán non é un mineral 
propiamente dito, senón a 
abreviatura de dous 
minerais (columbita e 
tantalita).

A mestura dos óxidos dos 
dous minerais constitúen 
unha solución sólida. O 
coltán é de cor gris 
metálica escura. Del 
extráese o metal tantalio.

Estes minerais son escasos 
na natureza, e pasaron de 
ser materiais curiosos a 
cruciais para o 
desenvolvemento 
tecnolóxico mundial 
debido ás súas 
aplicacións.

O coltán é o responsable 
da nova era tecnolóxica, 
grazas a este “máxico” 
metal, capaz de resistir 
altísimas temperaturas, e 
por iso, reducir o tamaño 
dos compoñentes 
electrónicos, pasamos de 
teléfonos móbiles que ían 
en maletíns, de pantallas 

de ordenador xigantes, a 
teléfonos móbiles do 
tamaño do polgar e a 
televisións de só 5 cm. de 
grosor. Tamén é o 
responsable dos GPS e de 
gran parte do sistema de 
navegación dos avións.

O principal produtor de 
coltán é a República 
¿Democrática? do Congo, 
con preto do 80% das 
reservas mundiais. Tamén 
existen reservas en Brasil, 
Australia, Tailandia, 
Etiopía…

A exportación do coltán 
axudou a financiar  varias 
das faccións da Segunda 
Guerra do Congo, un 
conflito no que houbo 
máis de cinco millóns de 
mortos. Ruanda e Uganda 
exportan na actualidade 
coltán roubado no Congo 
a occidente 
(principalmente aos 
EEUU). Asináronse plans 
de apoio e cooperación 
entre os EEUU e estes 
dous países, os cales 
ademais de enriquecerse 
coa venda e tráfico deste 

mineral, viron como parte 
da súa débeda externa foi 
cancelada, e foron 
considerados coma 
modelos de 
desenvolvemento 
económico da rexión.

O contrabando do coltán 
identificouse como a 
maior fonte de ingresos 
para a ocupación militar 
do Congo. Debido á 
dificultade de distinguir 
entre a explotación 
lexítima e a ilexítima, 
algúns fabricantes de 
aparellos electrónicos 
decidiron, por motivos 
éticos, mercarlle o coltán 
a outros países.

Outras preocupacións 
derivadas da extracción do 
coltán pasan pola 
explotación laboral dos 
traballadores, ou a 
destrución de ecosistemas, 
pois os principais 
xacementos coinciden co 
hábitat de gorilas en 
perigo de extinción.

O mineral tópase na 
superficie, mesturado coa 

febre do coltán
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area e extráese como se extraía antigamente o ouro, a 
base de filtrar area. Moitas persoas, sobre todo nenos, 
morren neste traballo.

Ata agora morreron aproximadamente tres millóns e 
medio de congoleses nas minas.

¿Que ocorrerá cando se remate o coltán?¿Volveremos ós 
teléfonos móbiles de cinco Kg? ¿Ás televisións de 40 Kg? 
Debemos saber que o coltán é un mineral moi escaso e 
o nivel de consumo do mesmo moi alto, pero maior é o 
seu custo… de vidas humanas.

David
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Todos coñecemos as 
redes sociais. De feito 
pensamos que a través 
delas faremos amigos, 
pasaremos o tempo, e 
incluso ás veces cremos 
que nos abrirán 
oportunidades no 
mundo social. Pero 
ningún de nós é 
consciente dos 
innumerables problemas 
que estas poden 
causarnos.

Todo isto xa comezou 
hai tempo. No ano 2002 
apareceron sitios que 
fomentaban redes de 
amigos, e no 2003 fanse 
populares coa aparición 
do Friendster, Tribe e 
Myspac; no 2004, 
aparece Orkut; arredor 
do 2005 ingresan Yahoo 
e outros… A partir de 
aquí aparecen aquelas 
tan coñecidas para nós 
como hi5, Fotolog, 
Tuenti, Facebook,  
Skyblog, Cyworld… etc. 
Foron entrando nas 
nosas vidas e cada día 
fanse máis populares, 
ata o punto de que unha 

soa persoa poida estar 
en varias redes sociais á 
vez. 

Os principais problemas 
xorden cando a 
información non queda 
limitada unicamente ós 
usuarios, senón que 
está aberta á rede e a 
calquera persoa no 
mundo: con tan só 
poñer o nome en 
Google, o noso perfil 
pode chegar a ser visto 
por moita xente. 
Cremos estar seguros 
con ter un contrasinal, 
pero non é suficiente, e 
isto leva consigo moitos 
inconvenientes: a 
xestión dos datos por 
parte de moitas 
compañías, que utilizan 
o marketing 
personalizado como 
principal fonte de 
ingresos e móstranlles 
ós usuarios publicidade 
baseada nos seus 
propios hábitos de 
consumo, a utilización 
de datos persoais para 
participar en concursos 
sen que o dono do perfil 

poida sabelo, a 
posibilidade que teñen 
moitos menores de 
entrar en sitios non 
autorizados. Incluso 
unha vez que a conta foi 
borrada, moitos datos 
poden seguir en poder 
da compañía, o que nos 
pode causar máis 
contratempos.

Sen embargo, o máis 
preocupante non é iso, 
pois cun adecuado 
control da privacidade 
podemos evitar case 
todo o anterior. O 
verdadeiro problema 
está en como estas 
redes poden afectar ás 
nosas relacións sociais, 
e incluso como poden 
repercutir na nosa forma 
de vivir. Aric Sigman 
escribiu en “biologist”: 
“A evolución axudounos 
a conectar ás persoas 
unhas con outras, e os 
seres antisociais están 
condenados a unha 
morte prematura”  
Podemos dicir que esta 
afirmación é un pouco 
radical, pero ata que 

redes sociais
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punto? Pensamos que 
falamos cos 
compañeiros, que 
coñecemos xente, que 
facemos amigos… pero o 
único real é que 
pasamos horas sós 
fronte a unha máquina, 
enganándonos ao 
pensar que investimos o 
noso tempo en algo 
productivo, e 
esquecendo que o que 
realmente necesitamos 
para evolucionar é vivir 
en sociedade. Estas 
redes poden continuar 
existindo, pero o que 
nunca debemos permitir 
é que eliminen a 
satisfacción que 
experimentamos ao 
falar, rir, charlar… unha 
sinxela tarde cos 
amigos, porque isto é 
algo que ningunha 
máquina poderá 
substituír.

Lidia González e Ana Rey. 
4ºA

Modelo matemático  
de redes sociais

51



IES Pontepedriña

Av. Amor Ruibal 28

15702 - Santiago de 
Compostela

ies.pontepedrina@edu.xunta.es

http://centros.edu.xunta.es/
iespontepedrina

Tel.: 981 530 455 e 981 521 013

Fax: 981 593 605

www.blogoteca.com/pedrinhas

ESO:  sección bilingüe 
con educación en inglés, 
castelán e galego

Bacharelatos

Ciclo Formativo
 de Comercio (Grao 
Medio)

Ciclos Formativos de 
Grao Superior:

Comercio Internacional
Comercio e Márketing
Animación Sociocultural
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