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Día das Letras
Galegas
-----------------------

JOSÉ
MARÍA DÍAZ
CASTRO

José María Díaz Castro, nado en Guitiriz, formouse no
Seminario Conciliar de Mondoñedo, onde ingresou en
1929. Alí, alén de cursar os estudos regulamentados da
carreira eclesiástica, comezou o seu interese polas linguas e deu os primeiros pasos na escrita literaria.

Aínda que a súa vocación literaria abrollou durante a
súa mocidade, a expresión escrita da mesma demorou
moitos anos en se manifestar.
Na década dos corenta gañou o primeiro premio de
Poesía galega nos “Juegos Florales de Betanzos” de
1946 cun “tríptico á groria da betanceira” e, nos anos
cincuenta comezou a publicar algúns poemas en revistas como Alba, dirixida por Ramón González-Alegre.

Un paso adiante e outro atrás, Galiza
e a tea dos teus soños non se move
A espranza nos teus ollos se espreguiza
Aran os bois e chove
Xosé María Díaz Castro
Nimbos (1961)
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A súa amizade con escritores vinculados ao proxecto
da editorial Galaxia, anímao a escribir versos en galego que poidan conformar un libro. Resultado desta influencia foi “Nimbos”, un poemario que se editou a
mediados de 1961, e que o consagrou como un autor

“Nimbos”, que se editou a
mediados de 1961, o consagrou
como un autor poético singular
no contexto da literatura galega
de posguerra
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poético singular no contexto da literatura galega de posguerra.
A obra poética de Díaz Castro en lingua galega posterior
a Nimbos é fragmentaria e parcialmente ficou inédita.
Só nos anos oitenta, co seu retorno físico a Galicia, comezou a publicar en revistas poéticas
Alén de creador literario, Díaz Castro foi un constante
tradutor ao galego e ao español (e mesmo desde estas
dúas linguas a outras como o inglés e o francés) de textos poéticos de autores galegos, españois, e de diversos creadores da literatura occidental.
Gracias ao seu labor, Díaz Castro contribuíu brillantemente a tornar máis visible a tradición literaria galega.

Penélope
Un paso adiante e outro atrás, Galiza,
e a tea dos teus soños non se move.
A espranza nos teus ollos se espreguiza.
Aran os bois e chove.
Un bruar de navíos moi lonxanos
che estrolla o sono mol coma unha uva.
Pro ti envólveste en sabas de mil anos,
e en sonos volves a escoitar a chuva.
Traguerán os camiños algún día
a xente que levaron. Deus é o mesmo.
Suco vai, suco vén, ¡ Xesús María!,
e toda cousa ha de pagar seu desmo.
Desorballando os prados como sono,
o Tempo vai de Parga a Pastoriza.
Vaise enterrando, suco a suco, o Outono.
¡ Un paso adiante e outro atrás, Galiza!

5

Xuño 2014

Crónicas de

NUNCA

O pasado mércores, aproveitando a tarde
libre, os meus amigos e mais eu xuntámonos para dar unha volta en bicicleta.
Tras uns meses de andaina, chegamos a un lugar que
nos recibía cun gran cartel, que poñía en letras grandes
e luminosas “Benvidos á lúa” (Xacobeo 2010).
A acollida no aeroporto foi expectacular e grandiosa, xa
que levaban varias horas agardándonos. Pero non puidemos celebrar a nosa chegada, porque o único restaurante que vimos aberto, atopábase ocupado por un tal
Armstrong.
Ao meu amigo Xoán non lle gustou a lúa, porque dicía
que era un lugar moi solitario, e non había nada para
se distraer, e eu estou totalmente dacordo con él, xa
que ao planeta faltáballe de todo: mar, homes, colexios,
pinos, mulleres... ¡Nin siquera había unhas porterías de
futbito!

BENVIDOS

Á LÚA!!!
Xacobeo 2010

Coido que este sitio gustaríalle moito a John Lennon, xa
que reina a paz e non hai diferencias sociais (se algún
día o vedes por ahí, decídelle que vaia para a lúa de vacacións)
Dende que chegamos ao planeta non paramos de visitar cidades e coñecer persoas. Ata estivemos falando na praia con ese galego tan famoso, ese que din
os cantantes que é de Ferrol, cando en realidade é de
Betanzos. Despois achegámonos no coche de Ramiro
(que así se chama o noso paisano, ainda que non o diga
a canción) a tomar algo a un bar, “O Café de Rick”, onde
nos presentou a un home que tiña un parecido impresionante con Brad Pitt.
Facíase tarde e decidimos voltar á casa. Como as bicicletas quedaran na praia, tivemos que voltar no coche
de Ramiro.
A viaxe de volta foi agradable e curta, xa que pillamos
un atallo preto de Mozambique.
O mércores que ven imos voltar polas bicicletas e devolverlle o coche ao noso paisano... ¿Anímaste a vir con
nos?
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Rincón da

POESÍA
Coma calquera
Frío,

coma aquelas
noites
de outono, ven
do caer
bágoas de san
gue na ventá
cun sorriso es
quecido.

Apagado,

como corenta
e dous minuto
s despois
de ter prendid
o unha candea
para non senti
rse tan só
na escuridade
dos seus ollos.

Roto,
coma o seu co
razón
por ter querido
demais
a alguén que n
on sabe de am
or.

Ferido,
coma quen se
fai dano
porque ten med
o de sentir
a máis absolu
ta nada
ó estar acomp
añado.
Destruído,

como as ruínas
de Roma,
ou mesmo as
que esconden
os seus ollos p
orque xa hai te
mpo
que non sorrí
como o facía an
tes.

E só,

coma un porto
maltratado po
las ondas,
coma a lúa cad
a noite.
Coma calquera.
Coma min.

iencia

A esencia da c

aquí
Moitos din por
e letras
Que numeros
den vivir.
Xuntos non po
eron
cias xuntas nac
en
ci
e
s
te
ar
s
Mai
n feito,
e de mostrar u
ad
id
es
ec
n
la
o
P
.
xeño e a razón
Polo amor, o en
mor:
ecemento e hu
ñ
co
,
n
ió
ac
in
Imax
pensador;
rdade:
Receita do gran
e, poeta de ve
ad
id
al
re
e
d
r
to
Composi
áis te motiva,
Non é o que m
do á vida?
Atoparlle senti
o
está de camiñ
No CERN xa se
vos científicos,
s viron,
Grazas a creati
ovas partícula
n
ín
ax
m
u
se
óns,
Que un día no
irreais dimensi
e
es
d
u
rt
vi
as
Con máxic
zadas.
de Higgs bauti
s
n
só
o
b
o
m
Foron co
persoas
Actúan como as
illa se atopan:
Cando en pand
n,
moito o Electró
Non lles gusta
valor;
uizais quítalle
q
o
iv
at
eg
n
n
Ser ta
ón o Muón,
chama a atenci
s
lle
co
u
o
p
m
Ta
sóns;
egan a el os bo
Apenas se ach
lar,
sulta moi popu
Partícula W re
lar;
en achegar a fa
er
u
q
lle
se
s
o
Tod
-star,
ma unha super
co
é
p
to
k
ar
u
Q
ar.
as a deixan pas
en
ap
s
re
o
ad
ir
Os adm
doas chocar,
tículas e facén
ar
p
as
o
d
n
ra
Acele
l,
ía multicultura
Na gran tuber
templar
poidamos con
Quizais un día
ental
A partícula elem
modelou
u e o universo
eo
cr
a
as
m
a
e
Qu
ero expresar
Con isto só qu
n da man van,
Que arte e razó
,
a miña paixón
Que a ciencia é
entro de nós.
Que xermina d
,
Contemplación
Arte,
Imaxinación,
Ilusión,
Curiosidade,
n!
pequeno bosó
E todo por un

Elba García Her

mida

7

Xuño 2014

O alumnado do IES tamén participou no
proxecto europeo “haikus” a través da
plataforma eTwinning, aquí están algúns
exemplos:

os

Des champign

Río Ulla

e,
…Vida na mort
tase
gó
…a cañota es
rde
…sen savia ve

,
Espello no chan
verde
reflicte entre o
o
as luces do ce

ueiro ESO

Rocio Neiro Cast

ro

,,
…Veleno negro
pérolas,
…branco coma
bore
…chanzos na ár

e,
Vaise, non volv
ga,
agariman a au
cabelos verdes

ez ESO

Iria Vázquez Cru

ces

Foto: Sofia Rendo González

Borja Oliveira Q

Silvia Rivas Lóp
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Dúas amigas vivían nunha aldea, Masha e
Dasha. Ian xuntas recoller cogomelos e flores, e cantaban cancións.
Un día foron buscar amorodos O vento corría entre as
árbores, o bosque falaba como se contara un conto, o
sol sorrí dende o ceo.
As nenas quedaron quedaron distraídas, mirando e escoitando o que tiñan ao redor, e, de súbito, chegaron a
unha clareeira descoñecida. No medio había un montículo, e sobre él, baixo un gran bidueiro, unha casa fitábaas cunha ventá coma un ollo. A carón da casa está
sentada unha anciá, que enrola fío nun fuso.

Conto ruso
-----------------------

MASHA
E DASHA

As rapazas achegáronse: “Ola, señora!”-dinlle. A anciá,
ao xirarse, deixou caer o fuso, que baixou a rolos dende o montículo. Suspirou e empezou a erguerse, pero
Maxha deixou o seu cesto no chan, correu tras él e berrou “Non se preocupe, señora, xa llo levo eu”
Pero o fío enguedellouse coa herba, e non había xeito
de desatalo. Dasha agardou uns intres pola súa amiga, e despois correu atrás dela. “Canto tardas! Rompe
o fío e anúdao” dixo Dasha. Pero Masha non fixo tal. Foi
sacando o fío aos poucos, anobelouno, subeu o montículo, e deulle o fuso á anciá. “Tome, señora. Perdoe
que non o fixera máis rápido”. A muller colleu o nobelo,
e mirando a Masha dixo: “Gracias, nena. Pola túa bondade terás un galano. Na miña casa, xunto á ventá, hai
unha cesta. Cóllea, pero non mires o que hai dentro”.
Masha entrou e colleu a cesta. Case non pesaba, coma
se estivese baleira. Saleu e agradeceullo á anciá, que
repiteu “Non a abras ata que chegues á casa”.
As nenas marcharon correndo á casa. Querían saber
qué había dentro, pero son quen de agardar. Cando
por fin chegaron á casa, atoparon un fermoso pano
de seda, bordado con fíos roxos. Masha está admirada, pero Dasha dille, tremendo os seus beizos: “Mira
qué pano te deron! Eu tamén podía ter collido o fuso, e
agora o pano sería meu”. Masha, unha rapaza boa, responde “Usarémolo por quendas”, e ao mover a cesta, ve
outro pano, este bordado con fíos azuis. “Mira Dasha,
qué ben! Temos dous panos, este teu e este, meu!”
Poñen os panos, e Dasha pídelle “Masha, cando cheguemos outra vez á casa da anciá, non recollas tí o fuso,
fareino eu. Pode que me de un galano mellor”. “Está
ben, Dasha, pero eu non sabía o que ía facer. Deume
pena, nada máis; é velliña e quixen axudala”
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DÍA DA

CIENCIA
EN GALEGO
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Día da ciencia
en Galego
-----------------------

FULLERENO
E PAPIROFLEXIA

Celebración do día da Ciencia en
Galego no IES Pontepedriña
O día 29 de novembro celebramos este día facendo
unha homenaxe a Isaac Díaz Pardo, a Fuller e a Florence
Nightingale. Realizamos dous modelos de fullerenos: o
dodecaedro (o fullereno máis sinxelo, con 12 caras) e o
bacmusterfullereno (de 32 caras).
Este último medía 2,5 metros. Levounos traballo construilo, tanto escoller o material como, sobre todo, conseguir as unións e que mantivera a forma. Ao remate, a
solución que mellor nos pareceu foi a de construilos en
tubería de escuma, e facer con arame uns vértices de
cinco dobras. Ainda que o material é lixeiro, o peso das 90
arestas (45 metros de tubo) e dos 60 vértices, obrigounos a sostelo, para o que empregamos fío pendurado
dende un aramio horizontal a nivel do primeiro andar.

Xuño 2014
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ENTREVISTA
Á PROFESORA

TERESA
OTERO

Roque Piñeiro, Catalina Peleteiro,
Iria Vázquez

O martes 26 de novembro os alumnos de 4ºESO (A e B)
estivemos facendo papiroflexia coa profesora de matemáticas do IES Antón Fraguas, Teresa Otero. Ela ensinounos a construir un dodecaedro con papel. Despois,
respondeunos a unhas preguntas que lle fixemos.
ROQUE: Que é a papiroflexia?
TERESA: É unha arte milenaria, que consiste en plegar
papel sen cortar nin pegar.
CATALINA: Como xurdiu a idea de usar a

papiroflexia no ensino das matemáticas?
T: No ano 2000 tivemos unha exposición, foi o ano
mundial das matemáticas, fixémos unha exposición de
matemáticas para conmemorar ese ano. Entón vinlle
rapidamente as posibilidades que tiña para explicarlle
xeometría aos meus alumnos, aos cales non lles gusta
a xeometría. A mín paréceme a parte máis fácil e máis
tanxible das matemáticas.Necesitaba atopar unha forma para que lles gustase a xeometría e atopei a forma.
Isto gústalles!
ROQUE: Que beneficios ten?

Realizamos dous modelos
de fullerenos: o dodecaedro
e o bacmusterfullereno

TERESA: Cando estudias un poliedro, estudas as aristas, as caras que ten, os vértices, cantas aristas concorren nun mesmo vértice... O profesor explícao na pizarra, pero se ti o ves ou manipulas, aprenderalo antes.
Para construila tes que ir vendo que en cada vértice teñen que chegar tres aristas, que tes que construir doce
pentágonos. O que ti fas é manipulalas, tardas máis en
esquecelo ou, simplemente, non o esqueces nunca.
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Todo o que vós podades
imaxinar, calquer cousa da vosa
casa, unha estantería, uns libros,
o sofá, a mesa, o reloxo de cuco...
pódese facer de papel

IRIA: Que resultados leva acadados?
TERESA: Empezamos coa papiroflexia e fomos a moitos
sitios a dar talleres. O que é gratificante é que vexamos
que moita xente que empezou con nós xa está facendo o mesmo; por exemplo, en Canarias, hai uns grupos
enormes de xente que traballa e que fai papiroflexia na
rúa e, os sábados, nas prazas dos pobos fan xeometría,
vai un grupo de profes e póñense a facer figuras de papel. Hoxe fixemos só un fullereno, pero pódense facer
un montón de cousas. De calquer bicho que un poida
imaxinar, pódese estudar a xeometría, pódense estudar
moitas cousas, aínda que non sexan poliedros.
CATALINA: Estás satisfeita co traballo

do alumnado?

TERESA: Agora estamos coa avaliación e xa non facemos papiroflexia. Eu dixéralles ``os venres facemos papiroflexia´´ e todos os días pregúntanme ``Profe, e hoxe
non facemos papiroflexia?´´ porque os rapaces engánchanse. Unha cousa moi curiosa é que os rapaces que
van peor en matemáticas son os que fan mellor a papiroflexia. Porque se un alumno ve que é mellor en algo
que os chapóns, estimulao moitísimo e súbelle moito a
autoestima.

Unha cousa moi curiosa é que
os rapaces que van peor en
matemáticas son os que fan
mellor a papiroflexia
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IRIA: Desde a experiencia na utilidade

desta técnica para as matemáticas,
podería ser interesante para
outras materias?

TERESA: Fánse moléculas en química con papel; nos
temos feito a molécula do ADN, tamén se pode facer a
de Metano. O que pasa é que son moi complexas para
facer e no primeiro taller facer isto non é doado, porque
é unha figura moi grande e moi complexa. Por exemplo o balón de fútbol é un fullereno, xa que está feito
con pentágonos e hexágonos. Todo o que vós podades
imaxinar, calquer cousa da vosa casa, unha estantería,
uns libros, o sofá, a mesa, o reloxo de cuco... pódese facer de papel. Vós mirade en internet e, xa sabedes, que
a palabra en occidente é papiroflexia pero en oriente é
origami. Entrades nalgunhas páxinas e calquer cousa,
calquer insecto, está feito con papel. Podemos facer de
todo.
CATALINA: Pódenos recomendar algunha

páxina web ou algún sitio para mirar?

TERESA: A páxina da Asociación Española de Papiroflexia, que fai un congreso cada ano normalmente
nunha cidade distinta; o anterior foi en Zaragoza e aquí
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en Santiago foi no ano 2003. A organizamos nós e ten
4 boletíns ao ano, ademais, ten unha páxina web que
é www.pajarita.org; entrades, e tedes un montón de
figuras. Pero con que tecleedes nun buscador de internet “papiroflexia” ou “origami”, xa vos aparecen moitas
cousas; senón en youtube, vídeos, explicándovos paso
a paso como se van facendo as cousas.
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Os rapaces están moi
interesados e é un luxo poderlle
dar clase sabendo que
lles interesan tanto
as cousas

ROQUE: Sabemos que vostede forma

parte da ESTALMAT, pódenos informar
cal é a súa labor no proxecto?
TERESA: ESTALMEAT xurde no ano 1989 como un apoio
a alumnado a quen lle gustan as matemáticas. É dicir, é un reforzo para os alumnos que van mal e unha
idea para os que van moi ben na materia. Empezou na
comunidade de Madrid e agora expandiuse a todas as
comunidades. O que se fai é un exame no mes de maio
con todos os alumnos de 6º primaria e 1ºESO que queiran presentarse; de todos os que se presentan (máis de
300), selecciónanse os 25 mellores. O exame consta de
6 problemas, e non hai ninguén que os faga todos, porque non se pretende iso, senón ver a perspicacia que
teñen eles en matemáticas, o que lles gusta, a forma
de afrontar un problema. Logo de seleccionar aos 25
mellores, dánselle clase durante as mañáns de 20 sábados na Facultade de Matemáticas. Eu dou unha sesión de papiroflexia en 1º e 2º, logo dou unha sesión de
topoloxía e grafos, que é moi interesante, e logo dou
outra de cadrados máxicos. Para min é un luxo dar clase
a estes rapaces, porque eu cando vou a unha clase no
meu centro, dos 26 que teño, a 6 ou a 8 non lles importa nada o que eu estou explicando, e alí tes 25 persoas
interesadas todas no que lles estás a contar, e é mais, ti
contas algo e o deixas aberto e van o recreo e síguenlle
dando voltas. Entón ves que os rapaces están moi interesados e é un luxo poderlle dar clase sabendo que lles
interesan tanto as cousas.
IRIA: Onde podemos obter

a información do proxecto?
TERESA: Hai unha páxina que é Estalmat Galicia, pero
hai Estalmat en todas as comunidades. Ademais podedes ver as probas, o seu modelo, as solucións...

Grazas ao que aprendemos nesta sesión, o venres 29
de novembro, e en conmemoración do día das ciencias en galego, mostrámosllo ao alumnado de 1º, 2º
e 3ºESO. Neste día ademais creáronse e expuxéronse
varias figuras (fullereno) que fixemos en clase de plástica e o dodecaedro e fullereno xigante que axudamos
a montar no hall do instituto e que podedes ver nalgunhas das seguintes fotos.
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O pasado 11 de febreiro, o alumnado de Ciencias de Bacharelato e os de Tecnoloxía de 4º ESO fixemos unha
excursión á central térmica de As Pontes. O alumnado
de Tecnoloxía tamén participou nun concurso de robótica na Coruña.
Pola mañá fomos á central térmica. Alí, no edificio principal, faláronnos sobre as enerxías renovables e non renovables e sobre o funcionamento da central. Úsanse o
carbón e o gas natural como combustibles para xerar
electricidade. Fai un tempo o carbón extraíase dunha
mina cercana á central, pero agora estase a converter
nun lago artificial, que visitamos ao final. Esta central é
unha das máis importantes a nivel nacional, e posúe a
cheminea máis alta de Europa, con máis de 350 metros
de altura.

Xornada Científica
e Tecnolóxica
-----------------------

EXCURSIÓN
ÁS PONTES
E CONCURSO
DE ROBÓTICA
NA CORUÑA

Nuria Millares Jurjo

Despois das explicacións fixemos unha visita polo recinto, e tivemos que poñer uns cascos por seguridade,
cos que estabamos moi graciosos. A nosa guía levounos a distintos sitios: o sitio de recollida do carbón, unha
das torres de refrixeración, un espazo no que estaban
as distintas máquinas e a sala de control. Dende esta
sala manéxase toda a central, aínda que parecía imposible con todos aqueles botóns...
Ao rematar a visita puxemos rumbo á Coruña. Ás dúas
da tarde era a nosa hora para entrar ao concurso. Consistía en programar un robot de Lego, co que xa traballaramos na clase.
Despois de que nos explicaran os procedementos e
dunha pequena práctica, entramos na parte do concurso, que durou unha hora. Nesa escasa hora tivemos
que facer, por grupos, unha serie de desafíos co robot.
Tiña que seguir as nosas instruccións programándoo
dende un ordenador: andar ao escoitar un son, retroceder cando detectara unha liña negra, xirar ao notar o
borde da mesa e non caer...
Fixémolo o mellor que puidemos, e non conseguimos
mala puntuación, pero non gañamos.
Foi unha longa xornada adicada á ciencia e á tecnoloxía
na que aprendimos, participamos e, sobre todo, o pasamos moi ben.
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Este traballo serviunos para usar ferramentas, a algúns
por primeira vez, como o sacho, a pá, etc. Pero o mellor de todo é que creamos un lugar onde, dentro dun
tempo, poderemos ir cos profesores a ver un ecosistema con tanta biodiversidade, ademais de crear un refuxio para algunhas especies autóctonas en perigo de
extinción, como o caranguexo de río ou o sapoconcho
común.

A charca do

CHAO

Ramón Daniel Regueiro Espiño 3ºB

A semana pasada fixemos unha charca no
noso instituto!!!
Levounos varios días facer realidade este
proxecto, dirixido polo departamento de
Bioloxía e Xeoloxía e a asociación ecoloxista galega Adega.
Os traballos empezaron un domingo; hai que ter ganas
para ir ata o instituto ese día. Coa axuda dunha excavadora comezouse a escarbar na parte de atrás do centro
para facer o furado da charca.
O mércores entramos en acción nós, o alumnado, guiado por dous membros de Adega. Traballamos duramente: primeiro había que alisar o fondo para colocarlle un
plástico impermeable, pois a terra que rodea o instituto
filtra toda a auga e a charca quedaría seca moi pronto;
logo houbo que botarlle terra por riba, xa que sería moi
difícil que se desenvolvese a vida animal sobre o plástico, e por último facerlle algún refuxio aos animais que
virán á ela.

Para nós o proxecto da charca resultou moi divertido.
Ademais de “perder” unha clase sachando, no futuro
poderemos observar no noso instituto un ecosistema
diferente, aínda que hai que esperar, pois o proceso de
poboación dun ecosistema como este leva moito tempo, incluso anos.
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a charca do

CHAO

making-of
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[…] xa de paso que utilizamos
a súa música sen permiso, propoño
unha pequena homenaxe ao
respecto: que a nosa charca se
denomine “A charca do Chao”

Nicolás Lucas
Foi a propia Lucía, do proxecto “Charcas con vida”, quen
o mesmo día da escavación previa propuxo a posibilidade de gravar o proceso comunitario de construción
da nosa charca. O prognóstico de chuvia para o día sinalado e as dúbidas sobre a conveniencia dun aprazamento crearon a suficiente confusión como para retrasar a actividade un par de horas. A cámara comezou a
disparar ás 10:47 unha secuencia de 2654 fotografías,
o que representa unha duración de 1’ 42” para o vídeo
“time-lapse”.

blanches, les feuilles mortes se ramassent à… Decidido!, a
música sería de Manu Chao, de Sibérie m’était contéee,
aquel disco enteiramente cantado en francés que saíra ao mercado hai dez anos, acompañado dun libro con
textos e poemas magníficamente ilustrado por Jacek
Woźniak.

Escollín unha foto do instituto tomada en outono para
sobrescribir alí os títulos do comezo do vídeo, parecía axeitada posto que foi nesa época cando comecei a maquinar o proxecto. Mirando todas esas follas
no patio veume a cabeza unha canción de Manu Chao
(que retomaba a frase doutra previa de Yves Montand
modificando à la pelle orixinal por à l’appel): Les feuilles

Necesitaba outro tema con máis ritmo para poñer de
fondo no time-lapse, esta vez a elección tamén se impuxo soa: Il faut manger tiña exactamente a duración do
video, cuxo derradeiro fotograma quedara establecido
polo agotamento imprevisto da batería da cámara.
Dicían nun artigo publicado en Libération sobre inicio da
relación profesional entre Manu e Woźniac: “En 2002,
atópanse e cean en Vilalba, o pobo de Galicia onde nacera Ramón Chao, en casa de Josefa, a veciña; primeiro paso para posterior colaboración”. Pois ben, xa de
paso que utilizamos a súa música sen permiso, propoño unha pequena homenaxe ao respecto: que a nosa
charca se denomine “A charca do Chao”, así retorna a
Galicia un proxecto parisino comezado na Terra Chá. En
definitiva, “Chao” non é un topónimo xeograficamente
disparatado para unha charca.
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Escribir seméllase ás veces
a facer ti o libro que
che gustaría ler

O pasado 3 de decembro visitounos a escritora Berta Dávila. Tras presentar a súa
obra, respondeu ás preguntas do alumnado
de 1ºBAC. Aquí tendes a entrevista:
Entrevista a Berta Dávila
1) Cando sentiches a vocación
de escribir?

Entrevista a
-----------------------

BERTA
DÁVILA

Lucía Casal Pérez
Estefanía González Vázquez

Non sinto que a escrita, nin tampouco outra cousa, sexan unha vocación, alomenos nese sentido que ten a
palabra “vocación”, coma se fose unha chamada ou un
don. Creo pouco nese tipo de conceptos. Penso que o
desexo de escribir ten unha explicación doada: a lectura
foi fundamental para min desde que era unha nena. Escribir seméllase ás veces a facer ti o libro que che gustaría ler, así que supoño que me gusta escribir desde
que me gusta ler.

2) Tes un método para escribir?
Non teño un método, pero si son metódica. Corrixo
moito e adoito ser bastante ordenada. Preciso ter claro
até onde quero chegar para sentar a escribir, sobre todo
cando se trata de novela. Son de facer esquemas, ir numerando versións, e esas cousas.

3) Como xorden as ideas?
Non o teño moi claro. Gustaríame, realmente, sabelo.
A primeira idea é ás veces froito do azar, o xeito de desenvolvela chega, case sempre, despois de ler outras
cousas. Por exemplo, coa última novela, O derradeiro
libro de Emma Olsen, o personaxe xurdiu dunha fotografía de Anne Sexton, a poeta norteamericana. Despois lin moitas cousas sobre a América profunda e fun
deseñando a historia aos poucos.

4) Cales son as principais
dificultades?
Os momentos críticos nos que un proxecto, no que investín moito tempo, cambalea na corda frouxa. Cando
non sei se serei quen de rematalo ou non.

Con cada libro novo apréndense
cousas diferentes
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10 ) Á hora de escribir que empregas
preferentemente: ordenador ou escribes
a man?
O ordenador, case sempre. A man só as primeiras versións da meirande parte dos poemas en cadernos apaisados, e algunhas notas para a narrativa en libretas de
usos múltiples, onde comparten espazo con listaxes da
compra e recordatorios varios.

A primeira idea é ás veces froito
do azar, o xeito de desenvolvela
chega, case sempre despois de
ler outras cousas
5) As túas lecturas preferidas?
As listaxes cambian co tempo, e son sempre de mentira, porque deixas moitos libros fóra.

6) Hai alguna relación entre a túa
obra e a túa propia experiencia persoal?
Sempre a hai. O que escribimos sempre fala de cousas
que son importantes para nós, aínda que o que se conte
sexa de ficción.

7) Narrativo ou Poesía?
Os dous, son experiencias moi diferentes e non prescindiría que ningunha.

8) Cando se escribe o primeiro libro, que
se sente co resto?
Non todos os libros significan o mesmo para min. Os
dous últimos son os que máis quero, aínda que tamén
foi importante escribir os anteriores. Con cada libro
novo apréndense cousas diferentes.

9) Cal podería ser o tema que che
gustaría abordar no futuro mais aínda
non te enfrontaches con el?
Gustaríame escribir unha novela para nenas e nenos.

11) Pasouche alguna vez que tiñas una
idea na cabeza pero non sabías como
plasmala no papel?
Pasoume moitas veces, e tamén ao revés, querer escribir un tipo determinado de texto, saber como quero
contalo, e non ter unha idea clara para o facer.

12) Leva moito tempo escribir
un libro?
No meu caso, leva o seu tempo, hai etapas nas que
avanzas máis e outras nas que avanzas menos, pero
todo o tempo é necesario, tamén o de deixar repousar.
O que ocorre é que os proxectos se superpoñen uns cos
outros, coexisten varios ao mesmo tempo e pode dar a
sensación de que o proceso é máis rápido do que realmente é, como cando lemos varios libros á vez.

13) Houbo alguén na súa vida que
motivase o acercamento á literatura?
Na miña familia hai moi bos lectores, tamén houbo
mestras de escola e profesoras de instituto que me
achegaron a lecturas que me deixaron unha pegada
fonda.

14) É necesario ser moi disciplinado
para escribir, ou simplemente conséguese
deixándose levar e que surxa?
Creo que é necesario ser disciplinada para min, pero supoño que hai diferentes tipos de escritores.
Moitas grazas, Berta.
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Ainda que poida haber moitos escépticos, o sacho é
un instrumento coma outro calquera. Antigamente, as
nosas avoas e avós non só tocaban a pandeireta, senón outro tipo de instrumentos que moitos de vos nin
sequera imaxinades. Para eles, calquera momento era
bó para facer festa. Por exemplo, o sacho empregábano
para labrar as leiras (coma hoxe en día), pero cando estaban cansos e se aburrían de traballar, collían o sacho,
unha pedra e... a cantar e bailar!
Outros exemplos de instrumentos que podemos destacar son: as cunchas (de vieira), as culleres, unha botella de anís (tocábase cunha culler metálica), unha lata
de pimentón grande e os pandeiros.

Cantando co

SACHO

Adela Cebeiro Munín 3ºA

Algo que debemos ter en conta á hora de tocar estes
instrumentos é a nosa maneira de vestir. Por exemplo,
se queremos tocar o sacho, non podemos ir de gala, temos que ir de cotío. Cada instrumento ten o seu tipo de
roupa, dentro dos conxuntos tradicionais que hai.
Non vos equivoquedes, o mundo tradicional está máis
de moda do que chegades a pensar.

Cando estaban cansos e se
aburrían de traballar, collían
o sacho, unha pedra e... a cantar
e bailar

2º

BAC

Orla
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forzas, porque tiñamos que baixar todo o que subíramos, e ir ata unhas cataratas preciosas. Alí, cando o
profe estaba explicando algo, un dos meus compañeiros resbalou e caeu á auga, hahaha! O pobre quedou
empapadiño e todos botaron unhas risas con él.
Despois fomos cara o autobús, e polo camiño paramos
nunha praia para que se bañase quen quixera e puidera.
Ao final, cando xa voltabamos, todos isamos no bus falando, e algúns durmindo.
Foi un día inesquecible; eu sen dúbida repetiría, pero
desta vez sen esguinzar ningún pé, hahaha!

Sendeirismo
-----------------------

A MOA,
BARBANZA,
FRAGAS DO
EUME

Sandra Calvelo, 3ºD (A moa)
Melania Baltasar e Laura Mujico (Barbanza)
EXCURSIÓN Á MOA
O día 8 de abril o alumnado de 3º fomos de excursión
á Moa, acompañados dos profesores Martín e Mateo.
Marchamos ás nove, e regresamos ás oito da tarde. A
verdade é ue foi unha experiencia inolvidable, pero agotadora.
Tivemos que subir catro montañas, cheas de pedras,
barro e con ríos pequenos.
Estábamos cansos e con moita calor. Cando xa por fin
deron as dúas, paramos todos para xantar e repoñer
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EXCURSIÓN AO BARBANZA
O xoves 3 de abril os alumnos de 1º de bacharelato fomos de sendeirismo ao Barbanza.
Comezamos a nosa ruta en Nebra, unha pequena vila
do concello de Porto do Son. Non estaba o día marabilloso; é máis, había néboa e algúns chuvascos, mais
conforme avanzou o día, foi asomando o sol.
Malia o que nos dixera Martín, a ruta non foi precisamente doada. Nada máis chegar comezamos a subir, e
subir, e subir... toda a mañá ata que chegamos ao cumio
da serra do Barbanza (xustiño para o xantar). Despois
comezou o descenso. Entre caída e caída (que non fomos poucos os que tocamos o chan) e algunhas que
outras risas chegamos ao mirador da Curota. Detivémonos para facer un máis que merecido descanso, pero
o que non imaxinabamos era que o peor estaba por vir.
Agora si que comezaba a baixada en picado. No canto
de baixar ata a Pobra do Caramiñal polos camiños de
sendeirismo, o que fixo Martín foi levarnos directos a
un barranco polo cal “baixamos” coa axuda de cordas e
de moito valor.
Unha vez que chegamos abaixo, uns camiñantes miráronnos sorprendidos e preguntáronnos que faciamos
baixando por ese barranco cando o camiño se atopaba
a uns escasos metros.

EXCURSIÓN ÁS FRAGAS DO EUME
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Con todo, foi unha excursión moi divertida, que seguro
que máis de un non esqueceremos nunca, e iso si, todos esperamos unha moi boa e merecida nota en educación física!!
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Entroido en

PONTEPEDRIÑA
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Vive en Oak Ridge. Este vila ten 30.000 habitantes, e é
coñecido como a “Cidade Atómica” porque alí estivo o
principal centro de investigación e fabricación da bomba atómica na Segunda Guerra Mundial. Hoxe é a sede
dun importante laboratorio de investigación. Tamén é a
sede do supercomputador máis rápido do mundo.
Recoñece que non sabía moito sobre Galicia a parte do
Camiño, que chove moito, e que é moi bonita. Agora di
que iso é certo pero Galicia é moito máis a xente é moi
acolledora é moi orgullosa da súa lingua e da súa identidade galega.
A comida, especialmente o marisco e a carne de porco
é a mellor de España Aínda que choveu moito durante
o inverno, pensa que é un lugar marabilloso para vivir e
as súas montañas, ríos, rías e océano son “breathtaking”.
Pensa que Galicia ten a vexetación máis verde que vira
nunca, isto é grazas a choiva

Un americano
na Pontepedriña

Paula Pais, Fabiano Soares,
Pablo Ferradás, Airas Vázquez 4ºA

Auxiliar de conversa
MARSHALL MYER
Idade: 23 anos
Ensino Secundario:
Oak Ridge High School
Lugar de nacemento: Maryland,
ainda que foi para Tennessee sendo neno
Licenciatura: Antropoloxía e Arqueoloxía na
Universidade of Tennessee Knoxville
Familia: Tres irmáns
Afeccións: Gústalle viaxar, a fotografía, probar
novas comidas, xogar e facer actividades o aire
libre como nadar, wakeboarding, montañismo...

Chegou a Galicia a mediados de novembro.
Aprendeu moito sobre Galicia, e nós aprendemos moitas cousas do Estados Unidos
de América.

Tivo fantásticas experiencias. A súa favorita foi o “Entroido”. Visitou pequenas aldeas e probou moitos tipos
de comida: Cachola, orellas, filloas, lacón, cocido, variedades de empanada e chourizo caseiros e viños Godello
e Mencía de Monterrei. Cree que tivo experiencias que
outros auxiliares de conversa non tiveron. A xente que
coñeceu en Oímbra foi especialmente agarimosa con el.
O mellor era disfrazarse. El disfrazouse de muller barbuda. Pensa que non era precisamente a rapaza máis
atractiva da festa.
Visitou países como Portugal, Italia e Alemaña. Non
viaxou moito por España porque quería visitar cada recuncho en Galicia e aprender canto fora posible sobre
a xente, comida e cultura en xeral. Por mencionar algunhas feiras nas que participou: Feira da Primavera na
rúa de San Pedro, Feira de Viño de Chantada, Feira de
Cocido de Lalín, Entroido en Xinzo de Limia, Laza, Verín, Oímbra, Enterro da Sardiña, e a Queima das Fitas
en Portugal
Ten plans para quedarse o mes de xuño en Santiago
para ir o Arde Lucus, a Rapa das Bestas e as Festas de
San Xoán. Dende o 20 de xullo a mediados de agosto
fará parte do Camiño de Santiago con seu irmán pequeno Nick.
O próximo ano será auxiliar en Jerez de la Frontera.
Está triste na despedida e moi agradecido pola oportunidade de experimentar todo o que Galicia ofrece ¨¡Galicia Calidade Sempre Sempre!¨
Agradece a todo o profesorado e alumnado do Instituto
Pontepedriña a súa acollida e todo o que lle ensinaron.
Pensa facernos algunha visita e nós botarémolo de
menos.
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creos, tantos pensamentos pesimistas... Se nos chegan
a dicir en decembro que iamos quedar subcampións
non o cremos. Nestes días comprendimos que o bo
traballo sempre acaba recompensado, xa sexa dunha
forma ou doutra.
Aquela fin de semana no Pazo de Mariñán quitounos esa negatividade de enriba, pois ademais de facer novas amizades gañamos os tres debates que nos
levaron, co 2º posto, á Final no Parlamento de Galicia.

‘’E o segundo posto é para...
Pontepedriña!’’

Concursos e premios
-----------------------

PARLAMENTO

Mar e Patricia, 3ºA
Quen nos ía dicir que
chegaríamos ata aquí...?
Parece mentira que acadásemos o 2º posto nesta V
edición do Parlamento Xove. Non hai nada que nos faga
máis felices que recordar aqueles días de preparación
aínda para a fase preliminar. Tantas tardes, tantos re-

Nunca esqueceremos estas palabras. Palabras que dicían que o xogo non remataba, que aínda quedaba moito por traballar e sobre todo por desfrutar.
E por fin, o agardado 26 de abril chegou! E con el os nervios. Pero o entusiasmo e as ganas de debater puideron
con eles xa que a nosa vitoria contra o ‘’IES de Fraguas’’
nas semifinais foi clara e merecida. Xa máis tranquilos
fixemos a final, con máis seguridade e confianza. Pero
esta vez a sorte non estivo da nosa parte, a vitoria resultou ser para o IES A Pinguela. Mais quedamos moi
contentos co noso resultado, e o público, ao parecer,
tamén, xa que nolo transmitiron cos seus aplausos e
o seu apoio. Ese foi tamén para nós un premio, que á
xente lle gustase.
Porque gañamos moito máis que unha simple competición ou cun e-book. Comprendemos que o importante
é o camiño. O noso traballo, a aprendizaxe, os bos momentos, as novas amizades... Ese é o noso verdadeiro
premio; unha gran experiencia.
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Como en edicións anteriores, este ano inscribímonos no concurso nacional online
“Odisea” varios grupos de Pontepedriña.

Concurso
-----------------------

ODISEA

Nerea Balo e Helena Fernández

Éramos alumnado de Cultura Clásica, Latín e Grego os
que competíamos con outras case 3000 persoas de
toda España. E a pesar de non gañar, non perdimos a
esperanza e o entusiasmo e conseguimos chegar ata
a derradeira fase. Os profesores déronnos vantaxes
como empegar as clases para buscar a información das
preguntas, pois o concurso baseábase en cuestionarios
sobre a literatura grecolatina a partir da paxina web oficial do concurso. De feito, o último día de probas, cando as preguntas eran moitas e difíciles, varios grupos
estivemos durante horas na biblioteca, concentrados
e algo desesperados buscando por tódolos medios:
Internet, diccionarios, enciclopedias, libros de literatura... Deunos rabia non chegar á final despois do empeño que puxemos, e sobre todo porque foi por unha soa
resposta errónea. Ainda así aprendimos moitas cousas
e pasamos un bo rato. A pesar de que os que acabamos
este ano bacharelato non vaiamos volver participar, haberá que seguir intentandoo e malo será que o ano que
ven non haxa máis sorte. Sen esquecer, como decía Kavafis, que non é tan importante chegar coma disfrutar
do camiño.
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Gran representación
o 5 de xuño

FESTIVAL DE
-----------------------

TEATRO

INTERCENTROS
Un ano máis, o noso centro participou no Festival de
Teatro Intercentros.
O grupo, composto por 15 artistazos, baixo a dirección
do ilustre Fran, representou unha versión de “O Soño
dunha Noite de Verán”, de Shakespeare. Un gran éxito.
O público pasouno ben, riu, quedou abraiado ante a vis
comica dos magníficos actores e actrices, e aplaudeu
a rabiar.
Se queres comprobalo, estás a tempo de ver unha nova
función, que se celebrará na sá de usos múltiples do
instituto, na primeira semana de xuño.
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Oh la lá!
La France!
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por “motivos de seguridade”, o que lle causou un enfado
a máis de un, incluída Sabela. Comemos nos campos
Elíseos o picnic que nos preparara a familia.
Pola tarde fumos en barco polo río Sena ata que chegamos a Saint-Chapelle, e como sempre, tivemos que
volver o colexio. Ao chegar non podíamos dar un paso
do fatigados que estabamos. Pero mereceu a pena!

1 martes
O martes 1 fixemos uns xogos cos franceses no seu
centro e logo visitamos o palacio de Versailles acompañados dos franceses, onde Berta, Estrella e Xoán se
atoparon co gran Wyoming!!!.
É un edificio tan grande que non nos deu tempo a velo
todo. Xa cansos de tanto andar fumos comer.

Intercambio a
-----------------------

PARÍS

Nuria González Iglesias 2ºS
Ramón Daniel Regueiro Espiño 3ºB
O noso intercambio a París comezou o domingo
trinta de marzo. Eramos 36 alumnos de segundo e
terceiro da ESO, acompañados por 4 profesoras: Gloria,
Socorro, Sabela e Anxa.
Ás dez estabamos no aeroporto e tras unha breve espera subimos ao avión. Ás dúas e cinco por fin chegamos a París, collimos a nosa equipaxe e marchamos en
bus cara á cidade. Ás portas do colexio Georges Braque,
no distrito 13, recibimos unha calorosa benvida por
parte dos franceses que nos estaban esperando coas
súas familias, e aproveitamos o día para estar con eles
e coñecernos mellor. Esa noite, para todos nós, foi de
experimentación.

31 luns
O luns 31 foi o día máis cansado de todos, cheo de novas experiencias. Estrenamos o metro, o noso principal
transporte, e nel dirixímosnos a visitar algúns dos monumentos mais coñecidos, o Arco do Triunfo e a Torre
Eiffel. Nesta última non puidemos subir arriba de todo

Pola tarde aproveitamos para ver os xardíns, xa que co
sol e a calor que facía era unha boa oportunidade.

2 mércores
O mércores 2 tivemos, a primeira hora, clases no centro
escolar. Cada un iba a unha clase, xa fosen Ciencias Sociais, Matemáticas, Tecnoloxía... Recibimos unha sor-
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presa xigante: os profesores preferían que os alumnos
durmisen ou xogasen co móbil a que montasen barullo!
Calquera o fai aquí! Ao rematar partimos cara ó Museo
do Louvre que tiña moitas estatuas famosas, cadros
e figuras. Cando saimos dirixímosnos a un parque que
habia preto e comimos nel baixo as árbores.
A tarde fomos a Montmartre dende onde se podían
apreciar unhas vistas fermosísimas.
Paseamos por unha rúa na que hai moitas tendas para
comprar agasallos á familia. Estivemos alí pouco tempo
pero polo menos mercamos algunhas cousiñas.

3 xoves
Por fin chegou o día esperado! Xoves 3, Eurodisney.
Aínda que por culpa da axencia sufrimos uns pequenos contratempos, ao final todo o mundo puido gozar
de varias horiñas en Disney. Esto foi o mellor porque o
pasamos xenial. Montañas rusas, casas encantadas e

[…] París, que para algúns xa
é a súa segunda casa

máis atraccións fixeron que non nos aburrísemos. Non
ibamos todos xunto, senón en pequenos grupos feitos
por nós. Pero para a nosa desgraza tivemos que marchar as cinco e media xa que nos esperaba un traxecto
moi longo de volta.

4 venres
O venres 4 non foi tan apaixonante, xa que tiñamos
morriña de Disneyland, pero sabendo que era o penúltimo día na cidade intentamos pasalo ben. Foi un día
de relax e Socorrista (referente a Socorro, a profesora
de Física e Química), pois visitamos a Cité des Sciences,
onde vimos unha película que estaba proxectada nunha esfera xigante e tamén fomos o planetario. Pero por
sorte, como nos sobraba tempo puidemos ir ata Notre
Dame porque o luns non tivemos esa posibilidade.
Ao chegarmos ao instituto, os franceses agasalláronnos cunha pequena festa, na que había moitísimos doces feitos por cada unha das familias que nos acolleran.
Tamén botamos un Francia-España de fútbol. Non fai
falta dicir quen gañou.

5 sábado
O sábado 5 era o día en familia e todo o mundo aproveitou esa mañá para durmir moito, xa que estabamos
moi cansos de andar. Moitos foron de tendas pola tarde, outros a coñecer máis a cidade ou aos centros comerciais. Pero pola noite, alguns compañeiros meus e
eu, tivemos a sorte de que nos levaron a ver a Torre Eiffel xa que din que é moi fermosa nese momento.

6 domingo
E chegou o domingo 6 e con él moita pena para a
maioría de nós, xa que non queriamos voltar á rutina
de sempre. Pero despedimos con moito cariño a este
marabilloso lugar, París, que para algúns xa é a súa segunda casa.
Ás seis collimos o bus diante da escola e dimoslles
un bico aos nosos novos amigos extranxeiros, que
volveriamos ver en maio. Saímos cara ó aeroporto e
despois dunhas horas embarcamos. Ao chegar a Santiago saudamos ás nosas familias e dixémoslles adiós
aos nosos compañeiros e as profesoras (ás que agradecemos todo o seu esforzo para que nós puideramos
pasar unha semana chea de novidades). Esta é unha
viaxe que non esqueceremos facilmente.

30

Un xogo de pistas
no Museo Provincia
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Un chuvioso mércores do mes de marzo, o alumnado
de 3ºESO, Latín, Grego, Cultura Clásica e os integrantes
do grupo de teatro, fomos a Lugo
Dividímonos en tres grupos: un que estaba formado
polo alumnado de Cultura Clásica, Latín e Grego, outro
composto polo de Teatro, e por último, o que non tiña
ningunha das actividades mencionadas.
Cada un fixo o seu propio percorrido, pero todos vimos
as mesmas cousas: demos un paseo pola muralla, visitamos a catedral e fixemos un xogo de pistas no Museo
Provincial, onde o pasamos moi ben.
Para o xogo de pistas había que formar catro equipos, o
mesmo número de historias que tiña o libro “Contos de
Medo no Museo”.

Excursión a
-----------------------

LUGO

Nuria González Iglesias 2ºS
Ramón Daniel Regueiro Espiño 3ºB

Cada grupo tiña que buscar información acerca da historia que se lle asignou. Algunhas preguntas trataban
de mirar polas sás do museo, e outras eran relativas
ó argumento do conto. Por sorte, cada grupo tiña un
exemplar do libro, xa que algúns non recordaban ben
as cousas contadas no relato ou mesmo nos “peores”
casos tiñan alzheimer.
Ó equipo gañador déronlle uns bolígrafos moi simpáticos.
Mentras uns estabamos no museo, os do primeiro e
segundo grupos foron dar un paseo pola muralla, e logo
a ver unha obra de teatro clásico, “As Troianas”, de Eurípides. A acción ten lugar despois de acabada a guerra
de Troia, cando os vencedores gregos deciden qué facer
cas mulleres dos troyanos mortos na guerra.
Cando rematamos as nosas actividades, subimos de
novo ó autobús e marchamos para ó instituto. Iso sí,
facendo un pouco de ruido.
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Seis días en Weinheim
(Alemania), moi poucos
para unha viaxe
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Cando comezamos a preparar este intercambio, todo
parecía que quedaba moi lonxe no tempo, pero sin darnos conta estabamos em Labacolla esperando o avión.
Cando chegamos o aeroporto de Frankfurt-Hahn, estánbanos agardando para levarnos o noso destino:
Weinheim, onde fomos recibidas polas nosas parexas
de intercambio. Moita alegría o vernos así que logo de
saúdos entre galegos e alemáns: nós dando dous bicos, eles dando a man, ou como moito unha aperta…
Dende alí cada unha de nós foi para súa casa ata o día
seguinte.
Todas as familias nos acolleron con moito cariño, o que
fixo que durante estes días nos sentiramos como na
nosa casa.
O primeiro día pasámolo coñecendo o seu instituto e
dando unha volta pola cidade, Weinheim.

Intercambio con
-----------------------

Os seguintes días visitamos un par de castelos en
Schwenzingen y Heidelberg, cidades, restaurantes,
unha bolera, lagos...

WEINHEIM

Tamén nos deron a probar comidas típicas do lugar:
Wurst, Apfelstrudel, Brezels...que poidemos traer as
nosas casas e degustalas cos nosos familiares e amigos.

María Espiño (1º BACHA)
Adriana Rodríguez (1º BACHA)

Pasámolo moi ben,foi una experiencia xenial, tanto a
semana que eles estiveron aquí como a que pasamos
nós ali.
Todos os momentos se poden resumir como irrepetibles e imposibles de esquecer.
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vos e tamén homes e animais. Apolo orgulloso por tela
matado, quixo desafiar a Eros, o deus do amor. Este,
enfadado polo seu atrevemento, colleu dúas das súas
frechas. Unha tiña a punta de ouro e infundía o amor,
a outra era de chumbo e inspiraba desprezo. Eros lanzoulle a primeira frecha a Apolo e disparoulle a segunda á ninfa Dafne (filla do río Peneo e da Terra). Así, desatouse en Apolo unha violenta paixón cara a Dafne. Pola
contra, ela, ferida pola frecha do desprezo, fuxiu del
tentando agocharse. Apolo correu en busca de Dafne,
pero ela ao verse perdida pediulle axuda ao seu pai. En
canto pararon os seus gritos de socorro, unha cortiza
suave rodeoulle o peito, o seu cabelo transformouse en
follas verdes, os brazos en polas e os pés fixáronselle
ao chan; Dafne quedou así transformada nun loureiro.

O xardín

Mitolóxico

Melania Baltasar (Loureiro)
Laura Mujico (Roseira)

LOUREIRO
(Do lat. laurus) - (Castelán: Laurel ;
Galego: Loureiro)

O loureiro está vinculado ao culto do deus
Apolo. É símbolo de triunfo e de inmortalidade. Por iso na antiga Roma se facían as
coroas de loureiro para os xenerais vitoriosos e tamén se representaban aos grandes
poetas coroados de loureiro.
Lenda do Loureiro (Apolo e Dafne)
A serpe Pitón era na mitoloxía grega un monstro de cen
cabezas e cen bocas que vomitaba lume. Era o terror
de rexión de Tesalia, pois arrasaba todo, terras, culti-

Apolo non se deu por vencido e abrazou a árbore e bicouna pero as polas retrocedían asustadas dos seus
beizos.
“Se non podes ser a miña amante, serasme consagrada
eternamente. As túas follas serán sempre verdes e con
elas coroareime”.
Dende entón, o loureiro é o símbolo de Apolo e con el
galardóase a artistas, vencedores e poetas.

As túas follas
serán sempre
verdes e con elas
coroareime
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ROSEIRA
Rosa centifolia (familia rosaceae),
rosal en castelán e roseira en galego

Estaba consagrada á deusa do amor e da
beleza, Afrodita.
A roseira aparece no mito sobre
a vida de Adonis

Afrodita quedou
enganchada nas
ramas, brotou
sangue que caeu
sobre as flores, e
de aquí, naceron
as rosas

A deusa Afrodita castigou a Mirra a manter unha relación con Tías, o seu propio pai. Desta unión naceu un
neno que se chamaría Adonis.
Afrodita sentíase culpable polo que fixera, polo que recolleu ao neno e meteuno nunha caixa que entregou a
Perséfone, a raiña do inframundo. Afrodita non lle dixo
nada do contido da caixa, polo que Perséfone levouse
unha gran sorpresa ao ver que dentro había un bebé e
decideu coidalo. Cando creceu, converteuse nun aposto
e atractivo xoven, e cando foi adulto foi amante da propia Perséfone.
Afrodita namorárase do xoven ao velo durmir espido,
polo que tamén desexaba telo ao seu carón. Decidiu
acudir a Zeus para pedirlle que llo arrebatase a Perséfone, pero Zeus consideou que o interese de Afrodita
era superficial, polo que se desentendeu e encargoulle
a solución do problema á musa Calíope.
Calíope propuxo dividir cada ano en terzos. O primeiro
terzo debía pasalo con Afrodita, xa que ela salváralle a
vida; o segundo pasaríao con Perséfone, xa que coidárao dende que era un bebé; e o resto do ano estaría
libre para poder estar con quen el quixera, fora ou non
unha das dúas deusas.
O tempo foi pasando e cando lle tocou o terzo de libre
elección, Afrodita usou as súas artes para engaiolar
ao xoven, namoralo para que pasara máis tempo con ela. Perséfone, por suposto, comezou a
poñerse celosa da situación.
Perséfone buscou entón a axuda de
Ares, xa que fora amante de Afrodita. Ares púxose furioso pola situación así que decidiu tomar vinganza. Converteuse en xabarín, e
un día en que Adonis atopábase
cazando, buscouno polo monte e
arremeteu ata matalo, en presenza

da mesma Afrodita. Ela intentou rescatalo, pero quedou enganchada nunhas ramas e non puido chegar a
tempo.
Unha vez morto, pertencería por completo ao mundo
dos mortos, onde reinaba Perséfone. Sendo así, Adonis
estaría todo o ano en compañía de Perséfone. Afrodita
acudiu de novo a Zeus para que fixera algo coa situación. E esta vez sí que interveu, ordenando que o rapaz
pasase a mitade do ano, a correspondente ao verán,
con Afrodita e o resto con Perséfone.
Segundo di o mito, cando Afrodita se quedou enganchada nas ramas, brotou sangue que caeu sobre as flores dun arbusto próximo, e de aquí, naceron as rosas.
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A arte no
noso centro
-----------------------

O BOSCO E
VAN GOGH

Alumnado de 4ºB (O Bosco)
Brian Edreira e Noa García 4ºA-B (Van Gogh)

O BOSCO
Hieronimus Bosco, coñecido coma “Bosco”, é un artista que destaca polo seu traballo enigmático de temas
relixioso. Na súa obra hai unha presencia constante do
pecado e a ameaza do inferno. desenvolta con gran
fantasía e imaxinación.

Xuño 2014

Ainda que é habitual clasificalo como surrealista pola
súa imaxinación onírica e formas grotescas, en realidade este estilo comenzou medio século despois.
A súa influencia posterior é inmensa, dende pintores
case contemporáneos a él, coma Pieter Brueghel o mozo, ata artistas do século XX como Max Ernst e Dalí.

Formación
Non tivo formación académica, senón que aprendeu
coa súa familia. Por iso a súa técnica non semella moi
traballada; pintaba “prima alla”, é decir, sen moitos
axustes. Pero ainda así mostra un proxecto coidadoso
e traballado.

Temática
A debilidade humana, sempre proclive ao
engano e a caer nas tentacións, case sen
esperanza de salvación

Influencia

Relación entre motivos astrolóxicos, de folclore,
bruxería e alquimia

Bosco non tiña practicamente ningunha influencia dos
movementos contemporáneos, con excepción de pintores da escola alemá (Dürer, por exemplo). Pola contra,
sí está influido pola cultura popular (lendas, costumes,
proverbios, supersticións e textos da época).

O anticristo e episodios das vidas dos santos
Condena eterna das almas perdidas no Inferno,
a loucura, o delirio humano.
Mensaxe moralista satírico.
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Noite Estrelada de Van Gogh

Na obra do Bosco hai unha
presencia constante do pecado
e a ameaza do inferno
A temática está plenamente integrada na súa época,
finais da Idade Media. Nestos tempos non estaban
creados os estados nacionais nin había máis leis que
a do más forte; o analfabetismo, a corta esperanza de
vida, epidemias, guerras e as persecucións da Inquisición provocaban medo e preocupación entre a xente.
A salvación relixiosa era unha obsesión, e a Igrexa era
temida por todos.

Estilo
Simbolismos
Sentido do humor burlesco, ás veces cruel
Uso de obxectos de uso cotián cun sentido
diferente
Eclecticismo e estilo iconográfico propio
Figuras de santos coma suxeitos comúns
e vulnerables, ás veces caricaturizados.

VAN GOGH
O alumnado de Plástica de 4ºESO realizamos un mural sobre Van Gogh, representando elementos das súas
obras, e un eixe cronolóxico sobre a súa vida.
Neste mural empregamos como base dous dos seus
cadros: “Noite Estrelada” e “Campo de trigo con corvos”,
e engadímoslles elementos doutros cadros do mesmo
autor.
Para pintar o mural empregamos a técnica impresionista de pinceladas por manchas.
No eixe cronolóxico cóntanse os feitos máis destacados
da vida do autor, así como datas importantes e algúns
do seus cadros máis característicos.

A “Noite Estrelada”
e “Campo de trigo
con corvos”,
engadímoslles
elementos doutros
cadros do mesmo
autor
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Vocabulario
básico
Manga Significa cómic xaponés e
soen estar en branco e negro. Lense
de dereita a esquerda ao contrario
nosa, que o facemos de esquerda a
dereita. Cando un manga colle fama
faise a serie animada deste. A eso
chamámoslle ANIME.
Mangaka

Coñeces o Manga?
-----------------------

MANGA
E ANIME

Estrella Rivas Camino e
Marta López Rodríguez 3ºB

Ei boas! Nos somos Chachi e Tuki… ou Estrella e Marta,
como prefirades. Hoxe ímosvos ensinar:
Vocabulario básico
Tipos máis coñecidos de manga
Personaxes básicos
Proxecto Vocaloid
O voso lado friki

Nota antes de empezar:
Friki non é un insulto, todo
o contrario
Dito isto, comecemos pois.

É a persoa que escribe e/ou ilustra manga.

OVA
Son as siglas de “Original Video Anime”. É unha especie
de película dunha serie. Dura como un capítulo ou incluso un pouco máis.

Otaku
Referímonos con esta palabra á persoa que ve anime,
le mangas e pode que escoite vocaloid. COIDADO! Por
ver un anime ou ler un manga non vas a ser otaku así
polas boas. Unha cousa é ser friki e outra cousa é ser
otaku. Adícase moito tempo para poder chegar a ser
otaku. Tamén é certo que para selo, tes que considerar
que o es.

NON
somos Frikis!!!
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Imos pois, cos
tipos máis coñecidos
do manga
Shonen
É o relativo ás pelexas con poderes máxicos. Seguro
que todos coñecedes deste tipo de serie, e se non, facémosvos nos memoria: Dragon Ball, Naruto, Bleach...

Gakuen
Historias de colexialas. Poden conter trazos do shonen
ou do gore (o cal ven a continuación). Algunhas series
son: Soul Eater, Another...

Mecha
Non ten nada que ver co cabelo. Os mechas tratan sobre pelexas de robots manexados por persoas, tanto
homes como mulleres. Por exemplo: Evangelion, Tengen Toppa Gurren Lagann...

Gore
É o xénero sanguento do manga. Adoita ter trazos
violentos ou de terror e a maioría son gakuen. Unha
serie que a Marta lle encanta deste xénero é Elfen
Lied. Tamén hai outra moi boa chamada Higurashi No
Naku Koro Ni.

Shojo
Corresponde á trama amorosa. Normalmente son amores platonicos. Tamén soen ser
gakuen. A que todos coñecedes Pichi Pichi
Pitch? E Pretty Cure?

Seinen
Está dirixido maioritariamente á xente maior
de idade. Aínda así non ten por que ser só
específico para este público, pero tampouco para os nenos pequenos. Pode
conter rasgos do gore e o hentai (coñecido vulgarmente como anime
pornográfico). Dúas series bastante coñecidas son Btooom e H.O.T.D
(High School of The Dead).

Os tipos máis
coñecidos do mangason:
Shonen, Gakuen, Mecha, Gore,
Shojo, Seinen, Yuri e Yaoi
Yuri
Son as historias de “rapaza x rapaza”. Moitas veces
conteñen escenas cómicas.

Yaoi
En resume, parodia en clave homosexual. É, por así dicilo, o masculino de yuri. Historias de “rapaz x rapaz”.

Imos agora
cos personaxes
Así como na vida real cada persoa ten a súa personalidade, no anime pasa o mesmo cos caracteres.

Kuudere
Serios e traballadores, de actitude inexpresiva. Adoitan ser mulleres caladas con
dificultade para expresar os seus sentimentos.

Dandere
Moi semellante ao kuudere, coa diferenza de que se o personaxe se volve doce e amable cando a persoa
que lle gusta está presente.
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Tsundere

Dojikko

Personaxes que ocultan os seus sentimentos, de actitude pechada. Aparentan ser moi violentos pero en
realidade son moi tenros e incluso poden chegar a ser
tímidos. Soen ser rapazas.

Torpe e descoidado/a. Preocúpase polos demais e
ten unha actitude agradable e pacífica. Adoitan ser
tenros, despistados e bondadosos. Normalmente son
mulleres.

Yandere

Loli

Todo o contrario a tsundere. Aparentan ser moi doces
e xentiles pero logo por algún motivo se converten en
persoas violentas e/ou psicópatas. Non lles gusta que
o seu obxectivo amoroso estea con outras persoas que
non sexan eles/elas.

Personaxe con rasgos infantís e que se comporta como
unha nena pequena. Neste caso son SEMPRE rapazas.

Dandere, Tsundere,
Yandere 3 personaxes
moi distintos

Seme-Uke-Suke
Lembrádesvos de que antes falamos do yaoi? Pois nese
xénero encóntranse este tipo de caracteres. O seme é o
que fai o papel de macho alfa e o uke é o máis afeminado da relación. Sen embargo, o suke non está moi ben
definido, é como unha mestura dos dous.

Tachi-Neko
Antes tamén definimos yuri. Ben, pois non poden faltar
estes dous personaxes. A tachi é a que leva as rendas
da relación e sería o femenino de seme. A neko é a inocente e correspondería co uke.

Seme-Uke-Suke

Seme-Uke-Suke e Tachi-Neko
personaxes similares en distintos
xéneros. […] A tachi sería o
femenino de seme. A neko
correspondería co uke
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Nun dos últimos
apartados temos
o proxecto Vocaloid
Foi creado polos xaponeses, principalmente para afinar
e incluso agudizar as voces dos cantantes. Ata chegaron a sacar xogos coas cancións para cantalas.

O foi creado para
afinar e incluso agudizar
as voces dos cantantes
Atopámonos con tres versións:

VOCALOID
Obviamente, é o primeiro que se
creou. Ten arredor de 6 personaxes. O máis famoso é unha rapaza
chamada Miriam.

VOCALOID 2
Segundo proxecto e máis afamado
dos tres. Ten por icona unha boneca
chamada Hatsune Miku, xa que é
a número 1. Caracterízase por posuír unha voz moi aguda.

VOCALOID 3
O último creado ata agora e o segundo de máis fama. Neste caso as
cancións son cantadas por IA, aínda que existen outros personaxes.
A partir desde proxecto creouse
unha serie chamada Kagerou Project. Os capítulos son historias curtas con temática dramática.
Xeralmente no seu contido atopámonos coa vida duns rapaces e
rapazas que teñen en común a súa
paixón pola música.

E o derradeiro apartado
e o noso preferido...
Descubride o voso
lado friki
¿Cales dos seguintes animes serías capaz
de recoñecer? Anótao, e comproba os teus
resultados ao final.
Dragon Ball
Naruto
Cales recoñeces
One Piece
Pichi Pichi Pitch
Pokémon
Digimon
O Detective Conan
Sailor Moon
Beyblade
Bakugan
Oliver e Benji
Inazuma Eleven
Kochikame
Inuyasha
Sargento Keroro
Doraemon
Saint Seya (Os Cabaleiros do Zodíaco)
Yu-Gi-Oh
Evangelion
Hamtaro
Zatch Bell
Heidi

?

--------------------------------------------0-4: Nótase que non es da nosa xeración...
5-9: Pasable pero...aínda tes moito que
aprender
10-14: Ben, ben.. (cara de aprobación dos
mestres)
15-19: Así me gusta! Agora tes que ver os que
non coñeces 
20+: Por favor, búscanos e abrázanos, mestre.
--------------------------------------------Esperamos que vos gustara o noso artigo e...
xa sabedes... A VICIAR!
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