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Cando nada sabes dun centro que te acolle, topar a súa revista supón un buratiño
interesante para coñecelo. Así me pasou nos primeiros días de clase xa hai moito.
Descubrín Palabra Perdvda é gustoume imaxinar o discurso que percorría o lugar onde
estaba e que parecía insistir no importante, polo menos para min, nesto do ensino
público. Traballar por construír un espazo de aprendizaxe colaborativo e
transformacional e non soamente un centro de ensino departamentado.

Gústame compartir profesión e vida coas persoas que exceden os límites e os tempos
do que se nos esixe; docentes como Fran Blanco, coordinador desta revista e herdeiro
dunha longa tradición, que vencen a asfixiada rutina administrativa e pelexan por
construír dinámicas de experimentación, creatividade e diálogo que motiven a unha
xuventude desesperanzada e a unha desgastada profesión.

Nuns tempos complicados, onde o individualismo e a produtividade parecen querer
inundalo todo, tamén a educación, Palabra Perdvda resiste como unha rede social
pioneira, un escaparate construído ao vencer a intimidade de cada unha das nosas
aulas e acubillar o que nos ocorre dentro.

Palabra Perdvda agrúpanos ademáis páxina a páxina a través da palabra pausada.
Nestes ritmos tan rápidos como inmediatos resistir á fugacidade e ao consumo voraz
parece extraordinario. Conseguímolo. Na nosa revista lémonos dende hai moitos anos
e, ao lernos, coñecémonos máis e mellor, motivámonos e celebramos o que nos gusta
ser, unha comunidade escolar co compromiso e a creatividade por bandeira.
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AS LETRAS GALEGAS

Letras Galegas 2022

Florencio Delgado Gurriarán

Florencio Delgado Gurriarán, avogado de formación, foi poeta, articulista, pioneiro da tradución
poética interlingüística, editor literario e home ponte entre a Galicia exiliada en México e a Galicia
interior, capaz de tecer asemade vínculos coa intelectualidade doutras orixes. Foi tamén un
extraordinario activista cultural, promotor de iniciativas como o Padroado da Cultura Galega en México
(creado en 1953), a revista Vieiros –da que foi director xunto con Carlos Velo e Luís Soto–, a audición
radiofónica “Hora de Galicia”, que estivo en antena todos os domingos durante case dúas décadas, e
de doutras publicacións de carácter político e cultural. Por iso o seu Día das Letras Galegas será
tamén unha homenaxe serodia a todo o exilio mexicano, cuantitativamente menor có arxentino pero
dunha importancia igualmente capital. Del formaron parte canda o protagonista do vindeiro 17 de maio
figuras como o cineasta Carlos Velo, o músico Xesús Bal y Gay, o xornalista Ramón Cabanillas fillo, o
arquitecto Xosé Caridad Mateo ou Elixio Rodríguez.

O autor, membro moi activo do Partido Galeguista de Valdeorras, chegou a México tras lograr escapar
a través de Francia no ano 1939. Fíxoo a bordo do Ipanema, un dos barcos que levaron os refuxiados
españois a América e no que fuxiron tamén, entre outros, Roxelio Rodríguez de Bretaña, Andrés Valín,
Carlos Tomé, Johán López Durá, Serafín Ferro ou o mencionado Elixio Rodríguez. Unha vez en
América mantería o compromiso cívico e cultural que dende moi novo o achegara tamén ás
Irmandades da Fala e ao Seminario de Estudos Galegos, do que fora socio protector.
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Creador e tradutor de poesía

Como poeta, ao longo de máis de cinco décadas publicou composicións en revistas, xornais e libros.
O seu primeiro poemario, Bebedeira (Editorial Nós, 1934) é unha obra próxima ao hilozoísmo de
Amado Carballo coa que participou na renovación da estética da poesía galega. Xa no exilio, axiña se
implicou na revitalización cultural nun tempo en que a cultura galega da terra ficaba muda no seu
propio idioma, mentres México e Buenos Aires se convertían nos grandes centros de actividade
cultural e política do galeguismo. Páxinas memorables daqueles anos son a colectánea poética
Cancioneiro da loita galega (1943), primeira publicación do Partido Galeguista en México e da que
Delgado Gurriarán foi responsable intelectual e principal colaborador. A súa voz, ademais de ser a
máis presente nesta edición de “poesía de combate”, é a máis variada e significativa e inclúe poemas
dedicados ao seu amigo Alexandre Bóveda.

Gurriarán coidou sempre o contacto cos autores galegos exiliados noutros países. Desta relación
quedou constancia na devandita colectánea ou no volume Poesía inglesa e francesa vertida ao galego
(1946), no que enceta unha nova actividade literaria: a tradución de poetas consagrados da literatura
universal. O volume, no que colaborou canda Plácido R. Castro (daquela en Galicia, antes do regreso
a Reino Unido) e Lois Tobío (dende Uruguai), foi premiado pola Federación das Sociedades Galegas
da Arxentina e publicado por primeira vez na capital porteña tres anos máis tarde. Delgado Gurriarán
trouxo ao galego nesta achega a Rimbaud, Mallarmé ou Valéry xunto ás traducións dos seus colegas
de Yeats, Shelley ou Keats. A súa man organizadora tamén está detrás do volume colectivo Presencia
de Galicia en México (Padroado da Cultura Galega, 1956), no que colaboran intelectuais extragalegos
como o historiador catalán Pere Bosch iGimpera.

‘Vieiros’

Vieiros (1959-1968) é outro gran fito do exilio galego en México que Delgado Gurriarán e os seus
colegas fixeron posible, anos despois da experiencia de Saudade. Verba galega das Américas (1942-
1953), da que Florencio Delgado Gurriarán tamén foi parte. Nas súas páxinas dialogaron voces do
exilio mexicano coas que ficaron en Galicia, tanto consagradas coma outras moi novas naquela altura.
Durante a época de conformación de Vieiros, o protagonista do Día das Letras Galegas 2022 mantivo
unha especialmente proficua relación con intelectuais do exilio interior como o académico Francisco
Fernández del Riego ou Valentín Paz-Andrade e estivo en contacto cos mozos do Grupo Brais Pinto.

Estes vínculos facilitaron a Delgado Gurriarán publicar a esta beira do Atlántico o seu segundo
poemario, Galicia infinda (Galaxia, 1963), onde xunto a textos evocadores da matria valdeorresa
sorprendeu cun interesante capítulo de “Poemas mexicanos”. Tamén na terra natal saíron do prelo os
seus dous últimos volumes: Cantarenas (Ediciós do Castro, 1981) e O soño do guieiro (Ediciós do
Castro, 1986). En Cantarenas, onde recolle páxinas do seu primeiro libro, pon de novo o mundo do
viño no centro do seu universo poético, regresando á terra da infancia que tanto o marcou, á que
homenaxeou empregando en ocasións como pseudónimo o nome Corgomófilo. O soño do guieiro
recolle igualmente poemas doutros momentos vitais, expresión xa da súa musa cívica, xa da elexíaca.
O volume inclúe ademais algúns dos seus poemas sociolingüísticos, unha das facetas máis notables
da súa poética. Tanto en Cantarenas como n’O soño do guieiro hai mostras elocuentes do seu talento
satírico, retrate ao ditador Franco ou describa o desleixo lingüístico de certos falantes.

Florencio Delgado Gurriarán foi elixido membro correspondente da Real Academia Galega no ano
1981 en recoñecemento ao seu labor como escritor e activista cultural dende a diáspora. Faleceu en
1987 aos 79 anos de idade cando se atopaba na casa dun dos seus fillos, en California.

R.A.G.
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AS PORTAS DAS LETRAS
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( Actividade realizada polo alumnado de 2º, 3º e 4º de ESO )
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MARCAPÁXINAS das LETRAS

“Letras galegas”, é un proxecto eTwinning, que naceu como concurso de marcapáxinas e edición
tras edición foise completando con outras actividades colaborativas entre varios centros europeos,
difundindo deste xeito a lingua e literatura galegas.

Na edición deste ano, dous dos alumnos de TIC de 1º BAC C do noso centro (Roi González e Yaís
Caamaño) resultaron gañadores (2º e 3º Premio) deste concurso organizado dentro do proxecto
Etwinning.

Roi González Padín Yaís Caamaño
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O MURAL DAS LETRAS
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O Día das Letras Galegas vénse celebrando desde o ano 1963 co gallo do centenario de
Cantares Gallegos. Rosalía de Castro dedica o libro a Fernán Caballero, pseudónimo da
escritora Cecilia Böhl de Faber: “Señora, por ser mujer y autora de unas novelas hacia las
cuales siento la más profunda simpatía, dedico a usted este pequeño libro...” que asina coa
data: 17 de maio de 1863, que cadra co trinta aniversario da súa parella, Manuel Murguía.

O Día das Letras é unha data consagrada á exaltación e promoción da nosa literatura e da
nosa lingua arredor da cal se celebran no noso país, e no estranxeiro, numerosas producións
e eventos culturais de homenaxe á figura escollida, recolle a Real Academia Galega na súa
páxina web.

Un feito chámanos a atención e, por iso, decidimos plasmalo nun conxunto de murais nas
paredes do instituto, elaborados polo alumnado do Bacharelato de Artes, dirixido polo seu
profesor Fran Blanco. Desde aquela primeira celebración das nosas Letras, dedicada a
Rosalía de Castro, en 1963, a Academia só recoñece a catro mulleres máis fronte a cincuenta
e catro homes!

1987 _ Francisca Herrera Garrido
2007 _ María Mariño Carou
2018 _ María Victoria Moreno Márquez
2021 _ Xela Arias Castaño
Daquela, como sexta imaxe, eliximos o emblemático verso de Xohana Torres: “Eu tamén
navegar”, símbolo da literatura feminista galega, que pertence ao seu poema Penélope do
volume Tempo de ría (1992).

Raquel Martiz Casal



························· Palavra Perduda · nº 23 · 2022 ························· 11

Se falásemos cun cativo e lle preguntásemos, que foi o Prestige?
seguramente, non o sabería. No entanto, se a un cativo dos Estados Unidos
lle preguntásemos, que foi o 11-S? Non tardaría nin un segundo en
responder. As dúas preguntas fan mención a dúas traxedias, non vou ser eu
quen cualifique cal foi mellor ou peor das dúas pero, a diferenza clara é a
memoria dun pobo e o cariño deste comparado co outro.

O pobo galego sempre foi un pobo asoballado, tanto por España como país,
coma o castelán coma lingua, pero o principal inimigo non se encontra fóra,
senón dentro. Os propios galegos somos os que facemos desaparecer
Galiza, deixándonos influír negativamente polos prexuízos, o que fai que
infravaloremos a nosa propia terra e os nosos costumes ou, incluso, a nosa
fala.

A nosa xeración é a indicada para acabar con isto, temos os medios para
impedilo, tamén somos a xeración máis afectada pola desmemoria. Falando
co meu pai, pregunteille por que había unha cruz no alto dunha pedra na
costa de Cabo de Cruz. El contárame a historia que lle contara seu pai, dun
barco cheo de tripulantes que afundira alí na zona. Todos os veciños de alí
colleron as súas gamelas e foron a remo rescatar os tripulantes, meu avó
rescatara unha parella. Tristemente, non se salvaron todos e, na honra dos
falecidos, púxose unha cruz na costa do afundimento dando nome á
parroquia de Cabo de Cruz.
Este é un de tantos exemplos de historias que case ninguén se acordará, ou
non saberá.

Para poñer o ramo, quería facer fincapé en que non temos que deixar que
Galicia morra, nin renunciar a ela xa que Galicia é máis que unha zona
xeográfica na Península, Galicia son historias, tradicións, costumes...

Rubén Fernández Saavedra, 2º Bacharelato B



························· Palavra Perduda · nº 23 · 2022 ·························12

ROSALÍA ILUSTRADA

Rita Sánchez Dosil, gañadora do concurso “Rosalía Ilustrada”
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MICRORRELATOS (matemáticos)

Sempre me pide axuda para solucionar os seus
problemas, ou, incluso, que eu o faga por ela.

Non entende a niña preocupación porque, se non
aprende a facelo soa, cando eu xa non estea non sei
quen a axudará.

Claudia Saborido Pérez, 2º ESO B.

Tal vez non fora a mellor solución, pero finalmente creu
atopar a resposta a esa ecuación que levaba tanto tempo
intentando resolver. Finalmente, tras moito pensar, puido
despexar a x que atormentaba a súa existencia. Críase un
cero, un conxunta baleiro … Así que nunca imaxinou que a
súa mente obtusa e pechada puidese dar contestación a
súa gran incógnita. Quen son eu? Pasou diante do espello
e por fin puido verse como un elemento infinitamente forte,
capaz de loitar por saír dese conxunto ao que non
pertencía.

Irene Rodríguez Vila, 2º ESO B.



························· Palavra Perduda · nº 23 · 2022 ·························14

O SAMAÍN
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NA MIÑA COMPAÑA
Ao chegar a casa da miña última viaxe, todo estaba revolto; papeis esnaquizados
polo chan, a mesa e as cadeiras roídas, os caixóns abertos e baleiros... Axiña collín
o teléfono e chamei ao meu amigo Martiño, que fora o que quedara encargado do seu
coidado, para pedirlle explicacións sobre o acontecido. Contestoume cun fío de voz
e a duras penas puiden entender o que dicía: “A túa casa está embruxada, pola noite
vagan espíritos”. Entón apresureime a contestarlle que non me viñera con parvadas,
que eu non cría nesas lerias e cheguei a pensar que me estaba agochando algo...

Colguei o teléfono e púxenme a recoller todo aquela desorde. Cando dei rematado xa
caera a noite e deiteime. Levaría dúas horas durmindo cando, de súpeto, un ruído me
espertou... Erguinme e achegueime á fiestra coa intención de abrila; entón entrou na
miña habitación un remuíño de aire que de novo volveu a tirar con todo.

A miña curiosidade quería saber
que estaba a acontecer, así que
decidín achegarme á fiestra de
novo. Esta vez o ruído estaba máis
preto de min e era máis intenso, era
un son metálico, coma de cadeas
arrastrándose polo chan; ao mesmo
tempo, un arrepiante olor a cera
entrou no meu cuarto. De seguido,
erguín os meus ollos e foi entón
cando, preto da carballeira, puiden
ver unha ringleira de luces que se
movían ao compás dun murmurio
de estrañas voces. Observei toda a
escena ata que, unha a unha, esas
luces foron desaparecendo na
distancia. Pechei a fiestra e voltei á
cama, da que nunca me cheguei a
erguer, pois a miña saúde dende
ese día comezou a empeorar.

Morrín o primeiro día do mes de
novembro e, dende aquela, son
quen guía esa procesión de ánimas
que vin aquel día dende a miña
fiestra. Martiño non sabe de min
dende aquel día, pero será hoxe
cando, por fin, volva estar na miña
compaña...

Irene Rodríguez Vila (2º ESO B)
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SHH, BERRA

Observou a aquel pequeno gato negro con manchas brancas: sentado na entrada
daquela canella parecía que estivese esperando por ela a esas horas da noite. Non
dubidou en levalo a casa. A súa expresión parecía a dun sorriso burlón mentres ela
o collía. Alimentouno e preparoulle varios coxíns onde poder durmir. Apagou a luz,
tumbouse cara a parede, de costas á porta, e rendeuse ao mundo dos soños.

Ou iso tentou. Ás escuras, escoitou uns leves ruídos no piso de abaixo, “será o
gato, que aínda non dorme”, pensou. O rumor da rúa desapareceu, pois só era
capaz de centrarse naqueles susurros e pasos rápidos que soaban cada vez máis
alto. Silencio. Durante interminables segundos non se escoitou nada, pero iso só a
puxo en tensión. O silencio era demasiado... sufocante. Abriu os ollos, mais o
mundo só parecía máis escuro, non era capaz de distinguir a parede de diante, nin
sequera sentía que estivese alí. A súa respiración acelerada e o sangue
bombeando na súa cabeza producíronlle malestar. Volveu pechar os ollos e
centrouse nos sons que volveron soar abaixo. Os murmurios e os pasos rápidos
foron substituídos por unha respiración pesada e grave acompañada duns pasos
fortes e sonoros. Silencio outra vez. Non se atrevía a moverse, mesmo se quixese
non podería, o seu corpo non lle respondía, afogaba na súa propia respiración
nerviosa, e sentía o corazón palpitar tan forte que lle doía. Entón notouno. Unha
presenza xusto fóra da súa habitación, na esquina do corredor, mirando cara á
porta. Non podía vela estando de costas, pero podía percibir as súas enormes
proporcións pola forma en que o tamaño da casa pareceu reducirse coa súa
chegada. Tapouse a boca coa man, era xa incapaz de controlar o son da súa
respiración, non quería abrir os ollos. Sentiuna moverse rapidamente ata
posicionarse detrás dela. Obrigouse a si mesma a relaxarse, “estás cansa,
imaxinas cousas, só é o gato, o gato, o gato...”, repetiu para si mentres se daba a
volta sen ver que o animal xa non estaba nas almofadas e, con todo, a presenza si
se atopaba alí.

Un berro cheo de medo percorreu os canellóns aquela noite na que, suspirando, o
veciño apagaba as luces para ir durmir. “Ese maldito diaño, cando parará de
molestar? Eses horribles gritos xa non son unha broma”.

Susana Vilarnovo Allal (2º Bacharelato B)
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FARDEL DE PALABRAS

"Recordándote"

Pétalos de flores obnubilados
de recuerdos y sentimientos que se acabaron o
hicimos que se acabaran .
SI volviera al pasado de los tiempos,
me limitaría a recitarte de nuevo mis sentimientos,
aquellos que salieron por mi boca,
que estaban guardados en lo más profundo de mi ser.
Recordando tu sombra,
tu esencia,
pienso si todavía me recuerdas en
las noches oscuras y vacías.
Pero me imagino tu respuesta
y la melancolía me vuelve a abrazar.

"Partiste"

No te lloraré un río a menos que tu boca me lo pida
pero lloraré el océano después de tu partida.
Dejaste la puerta abierta al salir
y decídí no ir tras de ti. Estaba ocupada odíándote a mares.

"Mi mal augurio"

Vivo dentro de un constante mal augurio,
lleno de oscura cordura
y celos profundamente matadores que
desatan destemplanza en mí.
Las palabras vuelan, el viento las dirige
y una hoja llega al final del camino de la vida;
está guiada por la lujuria del destino.
Ese, será mi fin.

Alicia Nieto González (2º Bach B)
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CLUB DE LECTURA

“BELEZA BERMELLA” · Arantza Portabales Santomé

Esta novela, que trata sobre o asasinato dunha rapaza de 15 anos chamada Xiana, a min gustoume
moito. Como gran fan da novela negra, admito que esta novela cumpleu todas as miñas expectativas.
Entretida, interesante. Gústame como narra a propia Lía e nos conta os detalles da súa vida, gústame
que se toque con profundidade o tema da arte. O feito de que trata con profundidade a todos os
persoaxes, aos sospeitosos, fai que te sintas incluso parte da novela e termines cada capítulo
querendo saber mais. Un final sorprendente, sen engañarche en nada, pois era un dos seis
sospeitosos, pero nunca te chegarías a imaxinar ao principio da novela que Sara mataría a súa propia
filla. Resumindo, unha novela impresionante, que recomendaría a calquera intentando introducirse na
novela negra, e estou desexando ler algo máis desta autora!

Lucía Sánchez

Pareceume un bo libro, que ten sentimento detras e con tensión no lector ata chegar a unha solución
final e verídica, faceúseme un libro bastante largo, tamén é verdade que é unha das primeiras veces
lendo un tan extenso pero non me disgustou.
Enganoume moitas veces pensando quen era o asasino da rapaza de 15 anos chamada Xiana, pero
nunca me esperei nin que foran nin a avoa a pesar de ser unha gran artista e ter unha imaxe na que
foi inspirado o asasinato nin a sua nai, non me daba esa impresión de que fora ela, de feito pensaba
dende o primeiro momento ou que fose Lia ou Teo.
Tamén me pareceu moi cruel a acción que fixo Sara Somoza xa que non tiña o porqué de cometer un
asasinato e menos coa súa filla para facerlle dano a Teo ainda por riba por celos
Pero, foi un bo libro, ainda que lelo costoume o seu apesar de que me costa aínda agora comprender
certas cousas xa que me perdín nalgunhas partes.

Paula Barbeito Castro, 4º B

En Santiago cométese un espantoso crime que,
en realidade, semella unha obra de arte. Unha
instalación de vangarda. A asasinada é a
sobriña da máis importante artista galega, e a
maneira en que aparece o cadáver semella un
dos seus traballos de vangarda. Todo o cuarto
cuberto uniformemente co sangue da vítima.
Será que matar pode ser unha forma de arte?
Seis persoas, todas achegadas á vítima, son
sospeitosas, porque todas poderían ter motivos
para cometer o crime. Polo medio, paixón sen
control e un manexo da intriga que fai desta
autora unha das voces cruciais da novela negra
galega contemporánea.
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“A CRUELDADE DE ABRIL” · Diego Ameixeiras

A crueldade de abril é un libro que trata sobre a
morte dunha rapaza chamada Elvira, e de como o
seu irmá Gonzalo intenta descubrir a verdade sobre
esta, xa que el sabe pola testemuña dun rapaz xa
falecido que non foi un suicidio, como todos crían.
Elvira era unha moza adolescente que simplemente,
desexaba morrer. Era moi faná�ca de escribir
poemas nos que reflec�r o seu pésimo estado de
ánimo e sen�mentos. Tanto é que lle gustaba
escribir e se lle daba tan ben, que unha rapaza
intenta que algunhas das súas letras se dean a
coñecer entre outros compañeiros e mais xente a
través dun libro.
Pero paralelamente a estes sucesos tamén se conta
a xa mencionada historia do seu irmán, quen busca
incansable os mo�vos reais que provocaron a súa
morte, descubrindo así algunhas situacións
perigosas nas que se vira involucrada súa irmá, tanto
no ámbito da violencia �sica coma das drogas por
exemplo.

“A crueldade de abril” de Diego Ameixeiras pareceume un libro realmente complicado de ler, con saltos
temporais confusos, sobre todo ao principio, incluso chega a dar a impresión de que estás lendo sen
saber o que les, a pesar de relelo varias veces.
Ademais, ten demasiados personaxes que van aparecendo na historia de xeito un tanto confuso e
aleatorio, na miña opinión. Tamén me pareceu un libro incómodo de ler.
É un libro que necesita varias re-lecturas para entender a historia ao completo, xa que está escrito dunha
forma un tanto estraña, con moitos capítulos curtos e cambios temporais demasiado constantes. Eu creo
que é un libro escrito dun xeito moi desordenado, e iso complica a súa lectura.
Por outra parte, o argumento non me desgustou. O final, cando se conta que Raquel foi a terceira
integrante pareceume un final bastante inesperado, pero bo, xa que poucas cousas apuntaban a ela.

En xeral, a historia que conta o libro é boa e se estivese escrito de outra maneira sería moito máis ameno
de ler, menos complicado e máis intrigante.
Tendo en conta todo isto, eu non recomendaría este libro, é complicado de ler, a trama durante a historia
é un tanto confusa, deixando moitas cousas no aire, e incluso diría que o xeito de contar as cousas é un
tanto agresivo.

Inés Outeiral Pose, 4ºESO C

O libro “A crueldade de abril” de Diego Ameixeiras é unha narración social e de misterio onde conta a
historia da morte dunha muller sen teito e a busca da verdade por parte do seu irmán. Un libro cunha
trama na que se van descubrindo as diferentes e escuras conexións entre os personaxes cun final
sorprendente.
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Na miña opinión o libro ten unha trama interesante aínda que custa atar cabos e entender a historia ata
case metade da narración debido aos pequenos capítulos e os continuos saltos temporais. Tamén me
gustaría destacar o vocabulario e rexistro usado polo autor que aporta a realidade da vida na rúa e ten
un gran simbolismo.

O aspecto máis importante ao meu parecer é o simbolismo e a reflexión que provoca este libro.

Este libro fíxome pensar nese estrato da sociedade das persoas sen teito, vagabundos,… dos que nos
olvidamos ou miramos como lixo. Tamén nos escuros segredos que nos poden estar ocultando as
persoas coas que falamos e vemos case todos os días. Expón a violencia, a vinganza, a luxuria, a
avaricia… dunha vida e realidade pesimista.

En conclusión, A crueldade de abril, é un libro cunha trama entretida pero que agocha un pesimismo e un
mundo miserable, recoméndaríao para persoas que queiran ver a vida dende outro punto de vista e
reflexionar.

Sergio Piñeiro Hermo, 4º C

“ESTACIONES DE PASO”. Almudena Grandes

Unha galería inesquecible de rapazada, aparvada e
desorientada, pero empeñados en saír adiante,
maxistralmente retratados a partir de pretextos tan dispares
como o fútbol, os touros, a política, a cociña ou a música...

Talvez as verdadeiras experiencias emocionais, as que nunca
se esquecen, sexan as que se producen na adolescencia, ese
territorio quebradizo no que un se asoma por primeira vez á
vida adulta. Estacións de paso recolle cinco historias de
adolescentes abocados a vivir circunstancias que lles
exceden, pero que, sen sospeitalo, acabarán forxándolles
como adultos. Son historias de determinación e coraxe, de
conflito coa contorna familiar, pero tamén de amor, de
educación sentimental e de formación da conciencia.

Este libro leerao xa facía moito tempo, e ao lelo de novo recordei o moito que me gustara. Estaciones de
Paso son 5 relatos independentes, un de un rapaz de que fala con Deus nun especie de monólogo
interno, contándolle a morte do seu irmandade facía nos. Este relato tocoume moi fondo, pois o tema da
morte eu sempre o considerei moi sensitivo.
O segundo relato non me apasionou, e o meu favorito é o cuarto. Conta a historia de Maite, unha
adolescente que descubre moitas cosas tras o accidente do seu pai. Este relato siempre fora o meu
favorito, sois menores que Teresa comida do seu pai en estado vegetal, tamén descubre a súa
sexualidade.
É un libro fácil de ler, pero a mágoa e que estes relatos darían para moito máis.

Lucía Sánchez, 4º C
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“EL PRÍNCIPE DE LA NIEBLA”. Carlos Ruiz Zafón

O novo fogar dos Carver, que se mudaron á costa
fuxindo da cidade e da guerra, está rodeado de
misterio.

Aínda se respira o espírito de Jacob, o fillo dos
antigos propietarios, que morreu afogado. As
estrañas circunstancias desa morte só se empezan a
aclarar coa aparición dun diabólico personaxe: o
Príncipe da Néboa, capaz de conceder calquera
desexo a unha persoa; iso si, a un alto prezo.

Pareceume unha lectura moi entretida que logrou manter a miña atención durante toda a historia, ainda
que me pareceu un pouco esaxerado o feito de que os sucesos sexan tan fantásticos. Tamén me pareceu
que está pouco aproveitado o personaxe de Irina, xa que debido ao accidente tan só aparece ó principio
e brevemente ó final da historia.

Gustoume moito o feito de que haxan numerosos misterios o e referencias a outros sucesos ou lendas
populares. Pero sen dúbida, o que máis logrou atraerme foi o final, o cerre do trato con Caín e a morte de
Jacob, ademais do regalo do faro a Max, que deixa continuidade para os seguintes libros.

Héctor Outeiral Pérez, 4º C

“El príncipe de la niebla”, de Carlos Ruiz Zafón, na miña opinión é unha excelente novela xuvenil de
aventura, fantasía e terror narrada nunha atmosfera de misterio.

Esta novela é moi entretida e interesante e engancha practicamente dende o principio, dan ganas de non
parar de ler ata rematar a obra. Isto súmase a que é moi doada de ler, pois utiliza unha prosa sinxela sen
ningunha dificultade para ser entendida.

Esta historia gustoume tanto como para pensarme si ler os outros dous libros da triloxía á que este
pertence ou, polo menos, botarlles un ollo.

O único aspecto negativo que resaltaría desta novela é a súa excesiva fantasía nalgunhas partes, pois
incluso dentro do universo imaxinativo, ficticio e fantasioso no que se conta a historia algunhas partes da
novela resultan inverosímiles.

Finalmente e pese a isto, esta pareceume unha gran novela de aventura e recomendaríalla a calquera que
lle gusten as historias extraordinarias que se salan do de a cotío e presenten mundos de fantasía e ficción;
e que goce do misterio, da incerteza e mesmo do terror.

Brais Canosa García. 4º C
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“NOVELA DE AJEDREZ” · Stefan Zweig

Mirko Czentovic é un home rudo e ignorante,
amais de campión mundial indiscutible de
xadrez. Durante unha travesía en barco,
algúns afeccionados enfróntase a el, sen
chegar a supoñerlle un rival. Con todo, unha
partida contra o enigmático Dr. B. acaba en
táboas. A continuación, Czentovic,
asombrado, pídelle o desquite. A noite antes
da reunión, o Dr. B. conta a súa historia, e o
motivo que o leva a enfrontarse a un
campión xadrecista. En realidade, o doutor
B. fora vítima do nazismo, e torturado cun
método concreto: o illamento absoluto. Ao
bordo da tolería, resistiu grazas a un manual
de xadrez co que bateu por casualidade.
Centrou a súa atención no xogo, feito que lle
permitiu librar centos de partidas
mentalmente e asemade manter a cordura.

Esta foi a novela que máis me gustou de todo o curso. Tivome intrigada durante toda a lectura.
Pareceume moi interesante e á vez moi triste como contaba a situación do señor B. cando se atopaba
encerrado naquela habitación. Ademáis, con esta persoaxe podemos ver perfectamente como se sinte
unha persoa cando se atopa nun mal estado de saúde mental. Vemos que se recupera pero despois, ao
recordar o xadrez volve a caer na enfermidade, xa que este estivo presente nuha situación moi mala na
súa vida e fai que a recordé.
Pola contra, a persoaxe Czentovic quere ser superior aos demáis só polo feito de ser bo no xadrez.
Sen dúbida, a niña persoaxe favorita foi o señor B.

Paula Deán

O libro Novela de ajedrez do escritor austríaco Stefan Zweig é unha narración de intriga e misterio onde
conta a historia do campéon mundial de xadrez e o seu rival austríaco nun transatlántico. Unha novela
cunha inesperada trama, interesante e rápida de ler.

Na miña opinión pareceume moi interesante como o autor expresa o vagar da mente do noble austríaco
durante a súa reclusión. Tamén foi sorprendente para min ler sobre a capacidade e forma de actuar do
cerebro para afrontar eses momentos de presión, de soidade… a vida nun pequeno espazo sen nada que
facer e como pode afectar o aburrimento á nosa saúde mental.
O único malo é que algunhas veces se fai pesado cando divaga no cerebro do austríaco. Ademais, puiden
ver reflectida a facilidade con que o cerebro e o corpo poden caer outra vez nunha adicción e fíxome
recapacitar sobre a importancia da saúde mental e a necesidade dos humanos de vivir en sociedade.

En conclusión, Novela de ajedrez é un libro rápido de ler, cunha boa trama e interesante para reflexionar
sobre a capacidade do cerebro e o que pasa cando o aburrimento e a soidade se fan presentes.

Sergio Piñeiro Hermo, 4º C
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Apadriñamento lector do alumnado do CEIP Praia Xardín por parte dun grupo de
alumnado de 1º e 2º de ESO.
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EpDLab é un proxecto educa�vo coordinado por Agareso (Asociación Galega de Comunicación para o
Cambio Social) no que o IES Praia Barraña par�cipou por primeira vez neste curso 2021/22. Os
afortunados par�cipantes foron os alumnos e alumnas de 1º ESO A, que xunto coa súa profesora de ITI
(Inves�gación e Tratamento da Información), Pilar Barros, par�ciparon en 6 obradoiros presenciais na
aula de 100 minutos cada un en un encontro intercentros, o Hackaton EpDLab, en Silleda, onde
puideron coñecer ao alumnado e profesorado dos outros centros par�cipantes no proxecto: o IES de
Brión, o IES Carlos Casares de Viana do Bolo, o IES Illa de Ons de Bueu e o IES Pintor Colmeiro de Silleda.
Ademais, durante o proxecto o alumnado interactúa con xente nova da República Dominicana
mediante videocartas.
O obxec�vo principal desta ac�vidade é a formación no uso das TIC como medio de comunicación para
a sensibilización social e a formación en valores. O proxecto traballa na produción de con�dos
transmedia e novas narra�vas arredor de temá�cas sociais.

EpDLab: Educación para o Desenvolvemento. Laboratorio.
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O traballo desenvólvese a través de obradoiros de formación nos que se traballa a capacitación técnica
no uso das ferramentas de creación e publicación de con�dos na web, a educación en valores para unha
comunicación responsable, inclusiva e que acompañe os procesos de transformación social, a análise
das mensaxes que se difunden na web e nos medios de comunicación, dende unha perspec�va crí�ca
e constru�va cara á cooperación e a xus�za social. Trabállanse cues�óns como as migracións, o sexismo
e a desigualdade de xénro, o consumo responsable, o racismo e a xenofobia, a cooperación e o
voluntariado… Todos os con�dos creados ao longo do curso polas alumnas e alumnos dos cinco centros
poden verse na páxina web: www.epdlab.gal e na conta de Instagram do proxecto en cada centro; no
noso caso, @barranaepdlab. Asimesmo, os docentes encargados do proxecto elaboran un post no blog
do proxecto despois de cada unha das sesións realizadas. En cada sesión o alumnado u�liza ferramentas
dis�ntas: xeradores de memes e gifs, dobraxe de vídeos, videocreación, cartelería…; con�dos que os
capacitan para manexarse coas novas tecnoloxías dun xeito crí�co e responsable.
O proxecto incluíu tamén unha sesión de formación para o profesorado en novas narra�vas dixitais, que
se desenvolveu no mes de xuño.
Cremos firmemente que este �po de proxectos enriquecen significa�vamente a experiencia educa�va
de alumnado e profesorado, por iso repe�remos o próximo curso cun novo grupo. Consideramos que,
nos tempos que nos toca vivir, é imprescindible educar nunha visión crí�ca de medios e redes sociais,
nun uso responsable destas, vistas non só coma unha forma de ocio, senón como unha ferramenta que
inflúe na nosa percepción do mundo que nos rodea e tamén unha poderosa arma de transformación
social posi�va se sabemos facer uso delas.
Agardamos seguir aprendendo con Agareso no próximo curso da man deste proxecto e doutras
ac�vidades que de seguro artellaremos xuntos.
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Cidadáns do Mundo.

PROXECTO DOCUMENTAL INTEGRADO

Neste curso 2021/22 botou a andar o Equipo de Dinamización Ar�s�ca e Cultural Barraña Enreda, formado
polos responsables da Biblioteca Escolar, Normalización e Dinamización Lingüís�ca, Artes e Vicedirección, coa
intención de traballar de forma conxunta nas dis�ntas ac�vidades, concursos, conmemoracións, etc., que se
celebrasen no IES Praia Barraña ao longo do curso escolar.
Sen olvidar a experiencia de cursos anteriores, e querendo dar un paso máis na Semana Temá�ca que conta xa
con anos de realización no noso centro, pretendemos conver�r esta Semana Temá�ca no produto final ou
culminante dun traballo que intentamos desenvolver durante todo o ano, coordinado polo equipo de Barraña
Enreda.
Dende este equipo de Coordinación, plantexamos un �o conductor para todas as ac�vidades que se
desenvolveran durante o curso 2021/2022, invitando tamén aos dis�ntos
Departamentos Didác�cos a que se sumasen a este eixo temá�co que daría
coherencia e unidade a todas as ac�vidades lec�vas e non lec�vas e
que culminou na celebración da Semana Temá�ca nos días finais
deste curso. Deste modo, vertebramos unha sorte de Proxecto
Documental Integrado que unificou esforzos e démoslle un
obxec�vo común a todo o traballo realizado durante o
curso.
O tema escollido para este ano foi “Cidadáns do Mundo”.
Dende a súa orixe homes e mulleres somos seres
nómades, que ao longo de toda a historia da humanidade
nos desprazamos polo planeta por diversas circunstancias:
cambios climá�cos, fame, guerra, polí�ca, traballo,
estudos... A Declaración Universal dos Dereitos Humanos
establece, entre outros, os seguintes dereitos relacionados con
este tema:
Ar�culo 13
� 1. Toda persoa ten dereito a circular libremente e a elixir a súa
residencia no territorio dun Estado.
� 2. Toda persoa ten dereito a saír de calquera país, incluso o propio, e a regresar ao seu país.
Ar�culo 14
� 1. No caso de persecución, toda persoa ten dereito a buscar asilo, e a disfrutar del, en calquera país.
Por outra banda, entre os Obxec�vos para o desenvolvemento Sustentable da Axenda 2030 da ONU atopamos
a Redución das desigualdades e o traballo pola Paz, a xus�za e ins�tucións sólidas. Consideramos que esa
redución de desigualdades e esa construcción da paz e a xus�za veñen da man da eliminación de ac�tudes
nega�vas vinculadas ao rexeitamento ás persoas migrantes, exiliadas, refuxiadas… que nos úl�mos tempos
parece que están a agromar se cabe con máis forza nas nosas sociedades.



Parécenos importante recordar co noso alumnado que
habitamos un mundo diverso en constante
movemento; diverso en culturas, linguas, ideoloxías,
razas, nacionalidades, orientación e iden�dade sexual,
relixión…. As persoas movémonos e levamos con nós a
nosa cultura, lingua, iden�dade… que entra en contacto
con outras e se enriquecen mutuamente. Esteamos
onde esteamos os dereitos fundamentais deben ir con
nós, e non debemos ser obxecto de ningún �po de
discriminación, falta de respecto ou atentado contra
eses nosos dereitos. Todos somos cidadáns e cidadás do mesmo mundo, e con esto proxecto tomamos a
palabra para rexeitar ac�tudes xenófobas, racistas e/ou discriminatorias, traballamos a prol do enriquecemento
cultural, social e persoal que supón a migración e loitamos para que ninguén teña que abandonar o seu lugar de
orixe por razón polí�cas, ideolóxicas, de iden�dade sexual ou calquera outra.

Dentro do Proxecto Cidadáns do Mundo leváronse a cabo dis�ntas ac�vidades en colaboración con algúns dos
nosos Departamentos Didác�cos:
- Departamento de Lingua Castelá e Literatura.

- 2º ESO: Caixas de lectura sobre a novelaMe llamo Adou, de Nicolás Castellano, baseada na historia real
de Adou Neri Ouatara, que apareceu dentro dunha maleta nun dos postos de control do Tarajal, Ceuta. O
alumnado elaborou caixas de lectura crea�vas, que mesturaban o argumento da novela co estudo das dis�ntas
clases de palabra e as relacións semán�cas.

- 2º ESO: Fanzines: “Yo no soy de aquí, pero tú tampoco”. O alumnado creou os seus fanzines con este
�tulo. Nestes fanzines incluíron historias de migración das súas familias mediante entrevistas, fotogra�as,
no�cias… Tamén crearon textos fic�cios, cartas, reflexións…

- 3º ESO: Mural colec�vo de lectura sobre a obra La bes�a, de So�a Nayeli Bazán, novela baseada na
historia real dunha rapaza que se embarca nunha viaxe na Bes�a (tren que percorre México de sur a norte) para

chegar aos Estados Unidos e gañar cartos para manter á súa familia.
- 2º Bacharelato: lectura e comentario crí�co de textos
xornalís�cos sobre emigración e refuxiados. Lectura e comentario

literarios de textos poé�cos de autores e autoras exiliados tras
a Guerra Civil Española.
- Departamento de Lingua Galega e Literatura.

- 2º,3º e 4º ESO: Traballo con textos literarios de
diversos autores exiliados. Narra�va: Cousas e Contos da
emigración (Castelao e Dieste). Poesía: As voces da
diáspora (Emilio Pita, Lorenzo Varela, Luís Seoane, Celso
Emilio Ferreiro, Florencio Delgado Gurriarán, Rosalía de
Castro).

- Chanzos da emigración: decoracións das escaleiras
de acceso á 1ª planta do edificio con versos sobre a
emigración de Rosalía de Castro.
- Departamento de Artes Plás�cas e Visuais.
- 2º Bacharelato, materia de Deseño: infogra�as
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sobre emigración, desmen�ndo bulos e dando datos reais sobre
este fenómeno.
- Departamento de Educación Física:
- Departamento de Educación Física.

- 2º ESO: Obradoiro de Danza Africana. Deporte, música
e aproximación a outras culturas dun xeito lúdico.
- Departamento de Filoso�a.

- Lectura e debate sobre o texto de Hanna Arendt:
“Nosotros, los refugiados”

- Ac�vidades forma�vas organizadas polo Equipo Barraña
Enreda en colaboración con dis�ntas en�dades.

- 4º ESO: Charla con Mabel Mougán, voluntaria de Mans
Unidas, sobre os campos de refuxiados de Pales�na
(Colaboración co Departamento de Inglés

- 3ºESO: Charla con Djibril Faye, voluntario de Ecos do
Sur, sobre a súa experiencia migratoria. (Colaboración co
Departamento de Inglés)

- Todo o centro: mercado solidario de libros de segunda
man. Recadación doada ao programa de inclusión da Cruz
Vermella.

- 2º ESO: Charla con voluntarias de Amnis�a Internacional sobre migración e refuxiados.
- 2º Bacharelato: Obradoiro con Agareso sobre bulos, fake news e discurso de odio na prensa e nas redes

sociais.
- 4º ESO: Charla con Carlos Ernesto Cano e Lucía Ixchíu, ac�vistas guatemaltecos do colec�vo Fes�vales

Solidarios.

A úl�ma semana do curso todos os traballos realizados es�veron expostos nos corredores e na Biblioteca
Escolar. Agardamos seguir traballando arredor dun novo tema o próximo curso e que máis profesorado e
alumnado se anime a par�cipar con nós no Proxecto. Sabedes que podedes seguir a vida do noso centro na
conta de Instagram: @barranaenreda.
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AGRUPACIÓN 
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BÁDMINTON
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XOGANDO CO 
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AGRUPACIÓN 
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AVENTURA NAS 
ÁRBORES
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REMO
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PADDLE SURF 
KAYAK DE MAR
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