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I love my job. E como non, un ano máis estamos a sacar o noso alumnado adiante, con excelentes
resultados e coa inxustiza que representa para os centros pequenos non poder dar máis matrículas de honra no Bacharelato. Admiro profundamente as nosas rapazas e rapaces, que conservan a
curiosidade necesaria para que a investigación científica e da comprensión do mundo que nos rodea non se deteña. Contamos con moi bo alumnado, boas persoas, compañeiras, solidarias e capaces de xestionar as emocións. A educación debe fomentar os momentos de tolerancia e respecto
entre compañeiros e compañeiras. Debería dar oportunidades para que o alumnado se comprometa, traballe en equipo de forma cooperativa, desenvolva habilidades sociais. E, por suposto, debería guialo na xestión de sentimentos e emocións. Queremos un centro educativo que potencie o
talento, que forme persoas autónomas, sensibles e con empatía.
Declaro igualmente, como non, admiración polo traballo do profesorado, pola súa entrega e pola
xenerosidade coa que ofrece o seu tempo a pesar da escasa valoración que recibe de parte da administración e da sociedade. A mellora da calidade educativa é responsabilidade compartida de
toda a comunidade, que debe participar na creación do clima adecuado para a realización do noso
traballo de ensinar. Os centros funcionan ben porque hai moita xente que contribúe nese sentido.
Proba do dito é, por exemplo, a cantidade de proxectos nos que está voluntariamente involucrada
máis da metade do claustro. Gañar o primeiro premio no Plan Proxecta traballando sobre A paisaxe como alma do territorio, é un merecido recoñecemento ao labor conxunto e de equipo para
mellorar a educación. Ademais dos Proxecta, está o Proa, o Etwining, todas as actividades que ao
logo do curso levan a cabo o equipo da biblioteca e o ENDL Ollomao, coordinándose estreitamente con docentes de todos os departamentos. E faise aínda a pesar do deostado que ás veces está o
traballo que realizamos os profesionais do ensino e da pouca estima que algunha xente nos manifesta. Animo a ese minúsculo (pero molesto) reduto, carente da sensibilidade necesaria para formar parte da nosa comunidade educativa, a que comparta o noso entusiasmo e non desperdicie
enerxías, tan necesarias para mover o mundo de cara ao lado positivo.
Declaro tamén orgullo polo traballo nas titorías, capaz de sacar á luz o potencial marabilloso do
noso alumnado e da súa ansia por ofrecernos tanta riqueza que leva dentro, tanto talento, tanto
potencial. Vaia aquí unha mención especial para a titora de FPB.
Certo que dirixir un centro educativo é difícil e que supón un gran desgaste emocional; practicamente non existen gratificacións e pode resultar difícil equilibrar a vida social e familiar. Pero a
maior compensación que ten dirixir o IES San Rosendo é saber que todo o noso esforzo, o do profesorado e o das familias, redunda na calidade educativa e na felicidade do noso alumnado. Nas
páxinas que agora veñen recóllense reflexións, olladas, chiscadelas, alegrías, emocións… Espero
que esta pequena memoria do curso que acaba resulte do voso agrado e nos comprometa a seguir
no camiño. Sinto moito orgullo de pertencer a esta comunidade educativa.
A Directora, Mª José Cuesta Fernández
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Ata non hai tanto, e durante séculos, a paisaxe galega destilaba personalidade. Talvez
precisamente por iso, por ser tan galega, houbo xente de entre nós que aplaudiu o novo xeito de
facer (de desfacer) que se foi impoñendo a medida que avanzaban os anos do desarrollismo
español. Como pode pasar isto? Certo é, e ben se sabe, que ao poder non lle interesou nunca unha
Galicia capaz de desenvolver por completo a súa enorme potencialidade económica. Todo o
contario. O noso papel dentro do Estado limitouse ao propio dunha comunidade periférica e
dependente: ser canteira de man de obra e de recursos baratos. Como se foi xestando esta
sociedade submisa coas decisións que, en moitos casos contra ela mesma, se toman desde os
ámbitos do poder?
Hai que remontarse a fins da Idade Media para entrever a súa orixe. Hoxe sabemos que desde o
século XVI se fomenta desde a corte castelá a galegofobia con activas campañas de desprestixio
da nosa Terra, dos homes e mulleres nacidos aquí, do idioma, da paisaxe... Nace deste xeito a
imaxe distorsionada e interesada da sociedade galega como inculta, atrasada, supersticiosa ou
bruta que vai perdurar no tempo, provocando un dano profundo que aínda aniña entre nós e que
vai motivar a triste participación da nosa xente na burla contra si mesma dando lugar ao que hoxe
se coñece como autoodio. Esta sociedade inofensiva e descoñecedora da súa historia chega aos
nosos días sen ter experimentado máis que breves períodos de tempo de esperanza na superación
do triste papel que lle fixeran asumir. O
franquismo aferrollará e fomentará aínda
máis a idea dunha Galicia mansa e consentidora que lle permitirá facer e desfacer ao seu
antollo.
Posiblemente de aí derive o desleixo da sociedade de hoxe en relación ao medio natural e á cultura propia, afeita como está a asumir sen queixa o que vén mandado desde
arriba. Doutro modo non se pode entender o
deterioro constante que desde hai medio século padece a morfoloxía da nosa Terra nin o
descoido, degradación e destrución do seu
patrimonio, nin o mal gusto que invade a
maioría das intervencións públicas e privaXaquín Marín. La Voz de Galicia
das no noso medio, nin o desamor a calquera
manifestación da propia personalidade como o bosque autóctono, especialmente o carballo; ou o
emprego da pedra en casas e valados, ou a clásica e diversa cor branca en fachadas… A todo se lle
deu a volta para apoiar xusto o que non se debe. E poderiamos seguir citando ata chegar mesmo á
gastronomía para ver como a unha sopa de fideos se lle dá máis valor ca un marabilloso caldiño!
Pensamos que os tempos son chegados xa para vermos as cousas con outros ollos. Somos xente
nova e queremos tamén un país novo no que medrar como xente de aquí, sen complexos nin lerias doutros tempos. Queremos que se teña respecto por nós e polo noso; e sabemos que debe ser
entre nós, nas nosas casas, onde debe iniciarse a volta á sensibilidade e ao vello xeito de facer que
durante séculos lle imprimiu personalidade ao país e que, curiosamente, resulta hoxe moito máis
moderno e acorde co estilo coidadoso que se aplica noutros sitios do mundo ca as barbaridades
que se levan feito aquí durante anos e anos en nome do progreso.
Querer o noso, respectarnos. Esixir que se nos respecte. Que ningunha actuación que lle afecte ao
medio natural e ao patrimonio se fomente desde a ganancia fácil que é pan para hoxe e fame para
mañá e da que, sempre, sempre, se van beneficiar intereses alleos a nós. Que se ordene o territorio como merecemos e que as decisións se tomen tendo sempre en conta o ben común e o desenvolvemento sustentable. Por que non ha ser posible?
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Dicir Galicia durante moito tempo foi dicir paisaxe. Ou dicir paisaxe foi dicir Galicia… Desa
equivalencia procede para moita xente o amor que sente polo país e que ten as súas raíces na
personificación do territorio, atribuíndolle a esta antiga cultura atlántica o don de se comportar
como ser humano e de inspirar emocións propias das relacións entre as persoas.
Sempre fomos paisaxe. Se buscamos na historia, aínda que a vexamos borrosa, como dicía o
poeta Uxío Novoneyra, habemos ver moi axiña como se pon en valor o medio natural desde
sempre. Da relación da vella Gallaecia con ríos, fragas, fontes,
ou da natural interpretación que Prisciliano fai do cristianismo no século IV chegamos aos textos medievais nos que xa
aparece de forma expresa a paisaxe humanizada de Martin
Códax (“Ondas do mar de Vigo, se vistes meu amigo…”) ou
de Pero Meogo (“Ai, cervos do monte, vinvos preguntar…”).
Cando o que restaba do Reino de Galicia queda a disposición
da Castela triunfante do século XV, co idioma propio condenado á extinción, tamén nos séculos seguintes a paisaxe aparece como espello do noso país para sometelo a escarnio na
lingua do Imperio, en versos (entre outros dos grandes da literatura castelá) de Luís de Góngora (Oh, montañas de Galicia, /cuya, por decir verdad, /
espesura es suciedad, /cuya maleza es malicia…)
Afortunadamente, non perdurou nas nosas letras o modelo castelán antigalego. No século XIX
prodúcese a recuperación do idioma como instrumento literario e nel atopamos de novo a paisaxe animada reinando vizosa na poesía como se non tivesen acontecido os séculos de silencio
e de xenofobia anteriores. O poder de convocatoria da paisaxe para a expresión da emoción
identificadora aparece nítido na obra de Rosalía de Castro (“Prados, ríos, arboredas, / pinares que move o vento, / paxariños piadores, / casiña do meu contento…”) e de Eduardo Pondal (“Que din os rumorosos na costa verdecente ao raio transparente do plácido luar…”).
Ramón Otero Pedrayo, xa no século XX, interpretará a paisaxe como constituínte da identidade
galega, destacando a reciprocidade entre o pobo e a natureza, que se ergue como unha entidade
cultural que encarna valores transcendentes. Preto de nós Leiras Pulpeiro, Noriega Varela,
Álvaro Cunqueiro ou Aquilino Iglesia Alvariño tamén nos guiaron por esa vía. Que dirían hoxe
ao veren este país agónico, Esmelle convertida en eucaliptal australiano con clima oceánico, O
Padornelo atravesado sen pudor polos amos do diñeiro fácil e da présa cara a ningures, O
Fiouco extenuado e perdido…
Dicir hoxe Galicia é dicir paisaxe? Á vista do desastre que nos rodea, cabe ben triste resposta.
Haberá que decidir se aínda hai sitio para a esperanza e saber que se tamén a nosa identidade
se asenta no territorio, sentirse paisaxe compromete: comprométenos coa defensa e non coa
destrución desta parte do mundo que, como tan marabillosamente ben dixo Álvaro Cunqueiro,
“vai desde os montes ata o mar, onde brillan os pés do vento; este país dos dez mil ríos, do vello camiño das peregrinacións, este país dos mil vales, este país fermoso e eternamente verde,
Patria querida…”
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En decembro de 2015, Mariña Patrimonio difundía esta marabillosa noticia:
“O Servizo de Patrimonio Cultural da Consellería de Cultura vén de incluír no Inventario de
Xacementos Arqueolóxicos da Dirección Xeral do Patrimonio Cultural un novo sitio arqueolóxico coa denominación Castelo de Monte da Arca e coa clave de identificación GA27030036.
Aínda que non figuraba no Inventario de Xacementos Arqueolóxicos, xa o historiador José Villamil Y Castro fai referencia ao castro do Monte da Arca de Argomoso, no seu libro Los castros
y
mámoas
de
Galicia
(1876)
describíndoo
do
seguinte
xeito:
‘En el llamado Monte d´arca, que domina á la ciudad de Mondoñedo, existe la
que dicen Modorra de los Moros. Está situada en la Croa del monte y compuesta
de un área de 300 metros de circulo, defendida por triple parapeto, fabricado de
gruesa pared, y de un profundo foso, muy perceptible desde muchos sitios de la
ciudad de Mondoñedo, que la rodea por un tercio de su circuito, único por donde
necesita semejante defensa, pues por los otros dos, la ladera, al NO, del monte, se
presenta tan asperísima (y en parajes completamente vertical), que sólo es visitada por los corpulentos buitres que anidan en las anfractuosidades de la rocas
que la componen’. Con esta inclusión, o castro do Monte da Arca de Argomoso súmase oficialmente ao rico e abondoso patrimonio arqueolóxico que atesoura o concello de Mondoñedo”.

Fora por iniciativa da asociación que este xacemento da Idade do Ferro lograra protección oficial. Tres meses despois xa actuara nel sen piedade a combinación letal de irresponsabilidade,
ambición, desleixo e ignorancia que campa impunemente polo país adiante. Desta volta, a feliz
noticia de poucos meses antes estoupaba na descrición que Mariña Patrimonio realizaba da desfeita, provocada“pola maquinaria pesada utilizada nos labores de roza do bosque posterior
subsolado profundo para a realización dunha plantación de eucaliptos. Milleiros de anos de
historia e patrimonio público derramados a maior gloria do eucalipto, cuxo monocultivo non
parece ter límites”.
Xunto con ADEGA, denunciaron estes feitos “por canto poden ser constitutivos dun delito contra o patrimonio cultural tipificados no Código Penal nos artigos 321 a 324”, lamentando que
“teñamos que ser as asociacións non gobernamentais as que, perante a pasividade e o desleixo
da administración, teñamos que tutelar o noso patrimonio histórico arqueolóxico”. E concluía
que “o máis grave é que non se trata dun caso illado: son ducias os elementos
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patrimoniais, dende mámoas a castros ou restos romanos, danados mesmo de xeito irrecuperable, como é o caso, polos labores asociados ao monocultivo do eucalipto. E logo moitas destas plantacións son despois certificadas co selo FSC, que garante un aproveitamento forestal
‘sustentable’...”
Hai poucos días, tamén con ADEGA, fixeron público un informe coas últimas 40 denuncias
presentadas ante a Xunta por danos provocados por esa industria forestal en xacementos arqueolóxicos do norte de Lugo. As desfeitas afectan a mámoas, abrigos paleolíticos, castros e
restos medievais de 12 concellos (Abadín, Alfoz, Barreiros, Foz, Lourenzá, Mondoñedo, Trabada, Valadouro, O Vicedo, Viveiro, Xove e Friol). A reflexión derivada destes datos arrepía a
quen sinta un mínimo respecto pola nosa cultura: “Coidamos que estas 40 novas denuncias
son só unha pequena mostra do que pode estar a acontecer en moitos montes galegos sometidos á ditadura do eucalipto. Extrapolando os datos ao preto do medio millón de hectáreas dedicadas en Galicia ao seu monocultivo, a magnitude da afección patrimonial podería ser inmensa”. A responsabilidade destas desfeitas repártese, segundo ambas organizacións “entre a
industria do eucalipto e a Xunta. A primeira, por actuar irresponsabelmente e sen un mínimo
respecto por un patrimonio que é de toda a sociedade, só centrada na produción a toda costa
para satisfacer a cobiza de ENCE. No tocante á Xunta, a súa responsabilidade é quizais maior
por abandonar o seu labor de coidado, vixilancia e control dun valiosísimo patrimonio público”.
Como noutros moitos casos, e ante a inoperancia da administración, é xente voluntaria quen
durante moitos meses de traballo“está asumindo o papel de tutelar estes bens. Seguiremos a
documentar e a denunciar perante os servizos de Patrimonio e do SEPRONA todos aqueles
casos que poidamos constatar nos que se produzan danos ao noso patrimonio. Valéndonos da
listaxe dos xacementos e contando cos recursos que as novas tecnoloxías ofrecen, con actualizacións periódicas de imaxes de satélite, pódese facilmente comprobar se houbo cortas ou
plantacións sobre unha determinada zona. Como é que a Xunta non o fai contando con moitos máis recursos?” Por tal motivo anunciaron tamén que pedirán o amparo da UNESCO,
a Organización das Nacións Unidas para a Educación, a Ciencia e a Cultura, “para frear a
destrución masiva dos bens arqueolóxicos galegos”.
Non será hora de parar a desfeita da nosa Terra?
Se queredes botar unha man, podedes atopar Mariña Patrimonio e ADEGA en:
mr. patrimonio@gmail.com, adegalugo@adega.gal, e ademais en Facebook e Twitter.
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Somos un país vulnerable. Humildes, indecisas as súas clases populares. Desarraigadas e frías
as que teñen capacidade de decisión sobre o que é público. Deste xeito non é difícil que resolucións que nos afectan profundamente sexan tomadas sen termos nelas ningunha participación.
É o que se agarda de nós: que calemos e que outorguemos.
De non ser así, decisións como a do trazado da A8 nunca se terían producido sen máis. Nada hai
que xustifique o seu brutal impacto sobre o territorio, e máis aínda cando xa se demostrou tamén a súa inutilidade. Somos o país da néboa, certamente indefenso contra a ambición dos poderes económicos que deciden sen piedade sobre o noso presente e o noso futuro. E tamén sobre o noso pasado. Sobre a destrución da nosa identidade.

Coidar, protexer, conservar o patrimonio e o medio natural non é apostar pola miseria. Como
tampouco é apostar polo progreso cruzar o país de autovías; nin enchelo de eucaliptos arrasando, ademais, coa memoria física do que fomos; nin o é soñar con arrincarlle as súas entrañas
minerais, nin sementar o horizonte de parques eólicos ou os vales de encoros... O progreso é outra cousa. Convén aprender de experiencias economicamente rendibles que nacen precisamente
de poñer en valor a identidade, a natureza, a cultura. Moito temos que aprender!
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Haberá xente que cando hoxe pensa no Fiouco quizais lle veña á cabeza un cristiño medio abandonado no alto dun monte, rodeado polos aeroxeradores dun parque eólico e atravesado por
unha autovía. Como se pode supoñer, isto non foi sempre así, e parécenos moi importante difundir aqueloutro xeito que tiña ese lugar que moita xente leva no corazón. Cando os nosos avós eran
novos, o Cristo de Fiouco convocaba a xente ao seu redor; alí rezábase, pero tamén se facían merendas e se falaba e se ría. O aspecto do lugar nada tiña que ver co que hoxe azouta de varias maneiras a sensibilidade de calquera que ame a Terra. Nada queda xa da impresionante visión que
ofrecía aquela figura de pedra ao azoute do aire, apoio de camiñantes, gando e bestas. As malas
compañías invadiron o seu espazo sen pudor, para beneficio de poderosos que nunca O Fiouco
viron nin verán: as torres de alta tensión anulan a súa verticalidade, o asubío cortante dos muíños sega o vello son das chocas que guían as vacas do monte, unha infame autovía encarcerou a
súa liberdade. Toneladas de cemento soterradas e á vista fundiron en pouco tempo o noso pasado
para convertelo nun presente absurdo do que fuxiu todo signo de respecto e de amor polo que somos.
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Queremos protexer Carracedo e a Fraga de Rioseco. Queremos poñer en
valor o noso xeito de vivir e a nosa relación co territorio. Non queremos
que se degrade máis do que xa se fixo. Parque eólico e eucaliptos non
son a solución. Respectemos, aprendamos, conservemos. O futuro nace
aquí.

Así, si!

Así, non!
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A Xunta de Goberno do Concello de Mondoñedo acordou ter en conta as suxestións que
sobre dous aspectos concretos do territorio lle presentou o profesorado do IES San Rosendo que forma parte do programa Paisaxe e Sustentabilidade. Agardamos que este
principio se encha agora de contido poñendo os medios para exercer control sobre a expansión do eucalipto e para dotar da figura de protección adecuada o singular monte de
Carracedo, o modo de vida que se produce nel, a súa fauna, a súa auga, as súas turbeiras e
a marabillosa Fraga de Rioseco, evitando así a ameaza dun novo parque eólico. Desde
aquí nos ofrecemos para colaborar na conservación do patrimonio cultural e natural e para empuxar xeitos novos de entender o progreso.
Este é o documento que presentamos:
O profesorado do IES San Rosendo que participa e colabora no programa Paisaxe e Sustentabilidade integrado no Plan Proxecta da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria en colaboración coa Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, diríxese á corporación que vostede
preside coa intención de facerlle chegar a nosa preocupación por unha serie de acontecementos relacionados co medio natural da zona que consideramos deben ser motivo de debate e de reflexión social e, en
consecuencia, tamén do seu interese.
Convén talvez iniciar esta comunicación cun breve relatorio sobre o programa no que participamos. Trátase dunha iniciativa educativa que parte da idea de que a sociedade vive inmersa nun territorio e nunha
paisaxe que configura o escenario da nosa vida cotiá, de tal maneira que as nosas accións poden mellorar
ou empeorar o espazo onde habitamos.
Enmárcase este programa no Convenio Europeo da Paisaxe, que no artigo 6.B.c sinala medidas específicas de formación e de educación: “Cursos escolares e universitarios que, nas disciplinas correspondentes, aborden os valores relacionados coas paisaxes e as cuestións relativas a súa protección, xestión e
ordenación”. Tamén é acorde á Lei 7/2008 da paisaxe de Galicia, que no artigo 14º.2 de Formación, sensibilización, educación e concertación, recolle que “a Xunta de Galicia fomentará a incorporación da
materia da paisaxe nos distintos ciclos educativos, e promoverá a formación de especialistas en materia de intervención da paisaxe”, e tamén á Estratexia Galega da Paisaxe, que sinala diversas actividades
encamiñadas a sensibilización, formación e divulgación. Como obxectivo xeral, pretende “desenvolver a
capacidade de comprensión e interpretación das paisaxes e dos territorios próximos nos que habita o
alumnado. Para mellorar esta comprensión e fomentar a innovación educativa, os contidos curriculares deben fomentar os hábitos e as destrezas do alumnado, de todos os niveis, para desenvolver
ideas creativas e innovadoras a través da reflexión crítica, o traballo colaborativo e a comunicación. Así pois, o programa procurará proporcionarlle ao alumnado e ao profesorado recursos para comprender e interpretar as paisaxes próximas identificando os seus elementos constitutivos,
a diversidade, o valor cultural e simbólico, para desenvolver unha actitude responsable no marco da sustentabilidade”.
Como ben se pode comprender, a nosa participación neste programa non pode nin debe caer
nun simple teoricismo. Todo o contrario; tal e como se deduce do anteriormente exposto debe
ser a realidade próxima, a paisaxe que é escenario da nosa vida, o motivo principal do noso estudo, atendendo á apreciación que se ten da mesma así como á dimensión históricocultural e á físico-ecolóxica que a constitúen.
Unha simple observación do noso medio sobra para decatarse das consecuencias desastrosas
que nel ten a intervención humana desinformada, individualista, desordenada e caótica. Se a
observación se converte ademais en motivo de análise axiña nos levará a procurar as causas de tal situación, así como as medidas encamiñadas á súa corrección que se deberían tomar desde diversos ámbitos.
Moitos son os feitos concretos que motivan a nosa preocupación, que se repiten nos tres concellos de
procedencia do alumnado, e que constitúen evidentes casos do feísmo de discutible función social que
invade a paisaxe galega. Obra pública de enorme impacto ambiental como a autovía (para cando medidas de recuperación do Padornelo?), canteiras a ceo aberto, monocultivo de eucalipto a costa do arboredo autóctono ou instalacións eólicas en cada outeiro non deberían converterse en elementos
13

deturpadores da paisaxe; e máis aínda cando previamente non se ten producido en ningún caso un necesario debate a fondo sobre a súa necesidade e viabilidade, sen interferencias dos intereses privados que
fomentan estas intervencións altamente agresivas contra o medio.
Máis dramática se representa esta percepción da paisaxe cando se evidencia a degradación e a tráxica
decadencia que padece o espazo rural. O contraste entre o abandono das aldeas con todo o que supón
(perda constante de poboación, desaparición de sectores primarios e tradicionais da nosa economía) e a
proliferación de intervencións no medio como as antes citadas debería ser xa suficiente motivo para
unha análise profunda e crítica coas medidas políticas que provocaron as dolorosas consecuencias actuais.
Neste contexto e sabendo que o deterioro da paisaxe e do medio natural e patrimonial da zona non só
non se paraliza senón que vai en aumento, queremos chamar a súa atención sobre dous aspectos concretos: a instalación dun parque eólico no monte de Carracedo e o continuado abuso de plantacións de eucalipto, atentando en moitos casos contra bens patrimoniais catalogados. Desde a nosa
perspectiva ambas cuestións merecen unha profunda reflexión porque, de se levar a cabo nun caso e de
continuar o seu avance noutro, acabarían por provocar a curto prazo unha degradación de irreversibles
consecuencias. Habería que pararse a pensar se interesa (e a quen) facer de Galicia un enorme parque
eólico rodeado dunha xigantesca masa de eucalipto, pois difícil é xa atopar un monte que ofreza un perfil
libre de aeroxeradores e dese tipo de frondosas.
Consideramos que decisións de tanto calado, que ademais teñen graves repercusións no medio, como é a
instalación dun parque eólico nunha das poucas zonas que aínda mantén moitas das características propias do uso humano da montaña galega, e que é socialmente activa e economicamente produtiva, deben
ir precedidas dun serio debate sobre o noso papel como país produtor de enerxía, sobre o necesario consumo racional por parte da sociedade, sobre a adopción de medidas integrais que non castiguen o medio
rural para producir o que non consome, así como da urxente necesidade dunha ordenación do territorio
equilibrada.
Pensamos que se con razón queremos a Terra que nos criou, hai que adoptar medidas de protección e de
conservación decididas e valentes que poñan o ben común por derriba de intereses particulares que consideran medio natural e paisaxe simples liñas de negocio. Non se comprende como esta marabillosa baixada ao Cantábrico desde as chairas que se deitan ao sur de Carracedo, coa fértil biodiversidade da Fraga
de Rioseco no fondo, non teñan sido xa obxecto de estudo nin gocen de protección real que defenda con
todas as consecuencias este medio natural de impresionante beleza. A conservación non é unha idea romántica ou pastoril da paisaxe, senón que pode ser a base para asentar proxectos de economía sustentable que corrixan o desastre demográfico.
A nosa actividade docente en relación co medio non é manifesto dun día senón que se trata dun traballo
continuo co alumnado levado a cabo dentro e fóra da aula, e que ten como obxectivo fomentar nel conciencia crítica sobre a realidade que vive a través
da observación, do estudo, do debate e da reflexión. Feitos como os que sinalamos contradín as
ensinanzas que impartimos e abren un abismo
entre teoría e práctica que condiciona enormemente o noso labor.
Pedímoslles que tomen en consideración as observacións que lles facemos sobre os dous aspectos sinalados e que, na medida do posible, exerzan un control sobre a plantación de eucalipto no concello e aproveiten todos os recursos legais que impidan a instalación
dun parque eólico en Carracedo, procurando ao mesmo tempo os medios necesarios que permitan dotar esa zona da figura de protección máis axeitada que preserve o seu interese cultural, ambiental e
paisaxístico de calquera actuación que
poida poñer en perigo eses valores. Esa
loable intervención sería a mellor pedagoxía que
se pode agardar sobre a protección do medio e da
paisaxe, tanto para a sociedade de hoxe como
para a de mañá.
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Queremos ser paisaxe, integrar nela o noso paso pola Terra. Non queremos perderlle o respecto,
como fai moita xente. Aprender a selo é un longo camiño, e non sempre é doado dar con quen
axude a andalo. Nós tivemos a sorte de falar con Olalla Camaño, licenciada en Ecoloxía e Paisaxismo e máster en Arquitectura da Paisaxe, que se prestou a aclararnos as ideas. Moitas cousas lle preguntamos e moitas máis nos dixo!
-Somos o que vivimos, o que pensamos... ata o que comemos. Somos tamén o que
vemos, Olalla?
-A paisaxe está definida no dicionario da RAG como a “extensión de terreo que se alcanza coa
vista, xeralmente considerada no seu aspecto artístico” ou no noso caso “aspecto característico
dun determinado espazo xeográfico”... A paisaxe é o lugar no que somos, o espazo no que nos
movemos, e dá igual onde esteas, sempre hai paisaxe ao redor. Ao contrario do que pensamos, a
paisaxe non é só natural, tamén pode ser urbana, industrial, incluso protexida, reconstruída ou
rehabilitada. Eu creo que si, que como organismo modificador, construímos onde vivimos, ao
igual que a paisaxe na que habitamos nos transforma.
-Entender a paisaxe como un ben común fundamental ou priorizar a súa privatización… Cal é o modelo galego?
-Falar de modelo galego é complexo. Digamos que as políticas da Xunta en materia de paisaxe
para min non son nada claras. Hai figuras de protección, documentos de xestión pero que só
funcionan no papel, despois non se aplican ou se manipulan como se quere. Fanse proxectos
puntuais que son integradores ou respectuosos co medio, pero eu creo que non temos unha política clara neste aspecto, non sabemos que modelo de país queremos; ou se o sabemos, non o
queremos dicir ás claras... Motivo este máis que suficiente para que nos manipulen ou se faga co
territorio calquera cousa en beneficio do máis avispado.
-Autovías atravesando montes habitados desde antigo por bestas e gando, separando casas veciñas, canteiras abertas nese mesmo medio; carballeiras e fragas
destruídas ou sometidas á presión do eucalipto… Estamos en venda? Paréceche
Galicia un país fácil á hora de consentir intervencións agresivas co medio?
-Á venda estamos, sempre estivemos; e máis estaremos cos tempos da crise… Moita xente mira
polo propio beneficio, por riba do resto se pode ser... Tampouco creo que sexamos moi permisivos cando se sabe o tamaño da agresión do medio; o problema nestes casos é ter a información
suficiente para poder ser obxectivo e ver claramente a agresión. Houbo, hai e haberá oposición á
algunhas claras agresións que se pretendían levar a cabo por parte da administración ou por
particulares, pero son as menos. O problema dos exemplos polos que me preguntades, é que son
infraestruturas moi grandes, lineais, e basicamente non se estuda a fondo o territorio que atravesan nin os efectos que terán no día a día da xente... Estas estruturas lineais son moi caras de
por si, e os estudos fanse lonxe, con descoñecemento do territorio, da paisaxe, da orografía, da
edafoloxía ou dos impactos que van ter. Pero repito,todo vai como nunha superestrutura: debemos definir que país queremos.
-Como se logra que unha sociedade se identifique co territorio, que o respecte e
que esixa ademais respecto por parte de quen busca nel beneficio económico?
Pregunta difícil... Mirade, eu tamén me criei en Galicia e non digo que teña máis sensibilidade
ca o resto, pero non me importaría nada terme educado máis ao norte, por Europa, onde as
árbores habitan as cidades... E digo árbores e non bonsais, en perfecta harmonía co ser humano
e coas edificacións... Todo ten outra escala, outra naturalidade. Se abandonásemos un espazo
habitado, a natureza ha colonizalo outra vez; vémolo en cada muro que non se encinta habitualmente, en cada beirarrúa que escacha… Así que a miña pregunta para vós é: por que non convivir en harmonía? Por que non facer máis verdes as cidades? E non me refiro a m2 de céspede,
senón á verdadeira natureza. De seguro que a solución radica en mostrar que os
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beneficios económicos son máis elevados sendo respectuosos co medio, que asociacións de cultivos son compatibles e moito máis rendibles... Ás veces cremos que é certo o que sempre escoitamos, iso de que o eucalipto é o máis rendible... Non sempre é certo.
-Aínda que ben poucas veces se fala disto, sabemos que preto de nós hai outros
xeitos moi diferentes de entender e valorar a paisaxe e o patrimonio… Cóntanos
que pasa polo mundo.
-Podo falarvos dalgún proxecto puntual, de actuacións moito máis respectuosas co medio. Eu
estudei en Portugal unha carreira que en España aínda non está regulada polo Ministerio. En
cambio, Europa pide que cada concello teña na súa estrutura técnica unha persoa graduada en
paisaxismo... A que é incongruente? Pero as cousas están mudando... Hai exemplos de xestións
alternativas e os modelos de cidade van mudando tamén pouco a pouco. Por exemplo, aí temos
a cidade de Pontevedra, que leva recollidos unha chea de premios de moitas entidades mundiais que recoñecen o seu modelo de cidade. Hai que mirar fóra, pero tamén hai que aprender
do bo que se fai aquí ao lado.

Xaquín Marín. La Voz de Galicia

-Paréceche que ten solución o caos urbanístico que afea aldeas, vilas e cidades?
-O caos urbanístico en Galicia vén provocado pola ausencia de plans urbanísticos, PXOM e outras figuras máis amplas que regulan estes aspectos noutros países. Que se consiga paliar todo
o mal que se fixo nestas décadas… xa é outro cantar. Elaborar un plan leva moitos anos e implica moitos actores distintos. Pero o cerne é sempre o mesmo: que modelo de cidade, vila ou
país queremos? Un con boa calidade de vida ou un no que o vehículo sexa a única forma de
desprazamento? A quen non lle gustaría poder ir camiñando ao traballo ou en bici e atravesar
un chisco de verde? Ou ter un parque infantil para poder levar as criaturas xogar, ou sacar o
can… Pero humanizar non é só retirar o tráfico rodado, hai moitos outros factores que contemplar e que hai que tratar de compracer, ou polo menos a maioría.
-Hai maneira de minimizar o impacto unha vez que se consuman intervencións
tan agresivas co territorio como unha autovía...?
-Claro que hai. A máis básica: o estudo pormenorizado dos antecedentes e dos resultados, e
aínda así sempre hai impredicibles… Unha vez feito o dano, as medidas “reparadoras” son
máis complexas; e o que se fan son reparacións da obra, non o que vos dixen. O impacto dunha
autovía das características da A-8, que seccionou toda a ladeira do Padornelo, é moi complicado de emendar, quilómetros de lonxitude e con altura. Falo da altura, porque a canta máis altura se produza, desde máis puntos é visible e máis inalcanzable para calquera medida de ocultación (pantallas vexetais, revexetación de noiros ou taludes... As recuperacións de territorios
son complexas, pero non imposibles; depende das agresións, normalmente a natureza ten moito fondo e moita máis volta... Iso si, a mellor prevención é un bo estudo e un mellor proxecto, e
unha obra na que se solucionen os imprevistos co beneficio xeral no punto de mira.
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Coñecer como se entende a relación co medio noutras sociedades diferentes á nosa é fundamental para decidir que paisaxe queremos ser. As reflexións do arquitecto Paul van der Mel axudan
a ver o camiño.

Por Paul van der Mel

Vouvos falar de Holanda, que é o país do que proveño e que mellor coñezo. Alí hai moito respecto
pola paisaxe e mais pola natureza e polo pasado. Son valores que nos inculcan desde a infancia,
desde a escola. Para min, ese respecto por tres valores tan relevantes produce una gran harmonía
visual. Talvez ese proceso de concienciación se pode deber a que se trata dun país con moita poboación, no que escasean os espazos naturais, e igual por iso somos conscientes de que debemos
coidalos e mimalos. Holanda conta cunha longa tradición de planificación territorial, tanto urbanística como paisaxística. Antes de levar a cabo calquera intervención a nivel paisaxístico (unha
autovía, un parque eólico….) sempre se abre un debate público. Ademais, existen moitos grupos
ecoloxistas, grupos de presión que actúan como vixiantes do noso espazo natural. Tamén quero
recalcar que no meu país se lle dá moita importancia á relación entre arquitectura e paisaxe. Para
que teñamos unha idea: Holanda ten aproximadamente a mesma superficie que Galicia e conta
con más de 16 millóns de habitantes...
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Manuel
María
entre

nós
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Manuel María acompañou a nosa actividade ao longo do curso. Non
nos chegaba co Día das Letras, como debe ser para un grande coma el!
As palabras de Manuel abríronnos as portas do instituto. Moita xente coñeceu
este poema de Os soños na gaiola, que tamén aprendemos a cantar coa música
que lle puxo Suso Vaamonde.

Galicia docemente
está ollando o mar:
ten vales e montañas
e terras pra labrar!

Galicia é o que vemos:
a terra, o mar, o vento…
Pro hai outra Galicia
que vai no sentimento!

Ten portos, mariñeiros,
cidades e labregos
cargados de traballos
cargados de trafegos!

Galicia somos nós:
a xente e mais a fala
Se buscas a Galicia
en ti tes que atopala!

Galicia é unha nai
velliña, soñadora:
na voz da gaita rise,
na voz da gaita chora!
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En novembro recreamos as palabras do poeta participando nunha obra
colectiva promovida pola Deputación de Lugo.
PRANTO POR MONDOÑEDO
Eu son mindoniense e mindonienses son parte dos meus.

Pero… agora Mondoñedo moi raro está,

Mindonienses Leiras, Noriega e Cunqueiro!

con pouca xente, sen ter con quen falar.

Antes en Mondoñedo reinaba a xente
e eu tiña, en Mondoñedo, o meu querer.

Sen traballo e sen traballar.

¡Agora non podo recoñecer a terra miña!
¡Non podo identificar lugares que tripei!
Eu amo a Mondoñedo cantareira
con amor doce, aberto e de todo corazón.

Mondoñedo chegou ao seu final.

Aínda así esta cidade sempre o meu fogar será.
Loitarei con insistencia e con orgullo,
aquí hai moita historia sen lembrar
e Mondoñedo sempre será o meu espertar.

Xogaba por Mondoñedo moi contenta,
saltando polas rúas no medio da xente,
bailando, feireando nas San Lucas,

Gustaríame volver ao pasado,
e comezar de novo a cantar…

escoitando os amores dos adolescentes.

Lucía Muíña Ramil
1º ESO

Carmen Pavón Souto
4º ESO
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Ainara Rodríguez Ares
1º ESO

IDIOMA DE MEU
O idioma é o amor,
o latexo, a verdade.
Grazas, idioma meu, por lograr que sinta orgullo de falar como falo, sen vergoña de que me escoiten
en calquera recuncho do mundo.
Grazas, idioma meu, por seres moito máis ca o meu idioma, porque es eu e comigo vas a todos os sitios.
Aí estás cando falo, e cando penso, cando sinto, cando quero, cando me namoro, cando canto.
Estás na vida que teño. Estás na vida que temos. Es a forza que nos sostén, o lazo que nos une.
Sei que quen aínda non te quere perde o tempo co seu desprezo mentres eu canto e digo as palabras
máis fermosas do mundo, e gozo co orballo no medio do verán, e vexo pasar centos de bolboretas de
miles de cores, e soño con voar nun vagalume pola noite pecha, e con quentarme ao lume cando chega
novembro, e quedo namorada se me chaman ruliña.
Se algún día me levan da Terra, meu idioma, non hei sentir morriña por ti.
Porque ti es eu e andamos xuntos todos os camiños.
Natalia Novo Fernández
2º BAC
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Elena Ying Cabo García
1º ESO
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O idioma é a chave
coa que abrimos o mundo.
O galego é o idioma
que nos guía
no camiño
de cada día.
Andamos con el
da noite ao amencer:
non hai unha bala
que nos poida deter.
O idioma está ferido
e somos nós
quen o temos que curar:
Galicia é a nosa Terra
e o galego
a nosa columna vertebral.
Mara Gato Vilaseca
3º ESO

GALICIA É...
Galicia é o que vemos:
a terra, o mar, o vento...
Galicia é un homiño no campo.
Un labrego
que xa non está.
Deixou a Terra. Os recordos
si están.
Galicia é o grilo que escoitamos
pola mañás.
O asubío do vento, o son do mar.
Galicia é isto e é máis.
É un mundo enteiro.
É o meu fogar.

Están todas as carpazas
co lilailo da súa flor.
Marta Muíña Bermúdez
1º ESO

María Díaz Pardo
1º BAC
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Forraxe. Axóuxere. Morriña. Paixón. Val.
Que ben che me soa a nosa lingua!
Sempre dixen que a palabra vergoña non cabía
nos nosos dicionarios.
Non.
O canto dun paxaro. O amencer. O cheiro a polbo.
A caldiño.
Ai, miña Terra! Que bonita me es.
E logo aínda din:
"Un futuro mejor", en Santiago de Compostela.
“Porque como nuestro idioma no hay nada",
na Coruña.
E... Por que?
Repito esa pregunta todos os días.
Quero viaxar por Galicia e ver carteis en galego.
Entrar nunha tenda e escoitar:
"Ola. Bo día. Que desexa?".
Entrar nun centro comercial
e non ver nel só tendas de homes ricos.
Quero poder ver queixos, leitugas,verzas, mel.
Un cheirume a castaña, que sempre se agradece.
As feiras, os cabalos, as vacas. Que boa compañía!
Coñecer, viaxar, explorar Galicia.
Descoñecida Terra nosa!
Saír da casa e coñecer.
Falar o idioma noso.

O idioma é a chave
coa que abrimos o mundo.

Sentir. Querer. Dicir:

Xemma Muíña Bermúdez

" ¡Ti tés que rexurdir puro,

1º BAC

poderoso enteiro
pra erguer noso futuro
de povo ausoluto e verdadeiro"!

Xana Rodríguez García
4º ESO
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Por decembro, o Apalpador e a súa xente repartiron versos do poeta e outras
mensaxes para lembrar; entre elas unhas palabras de homenaxe a Xosé Neira
Vilas, que nos deixara o 27 de novembro. Co Apalpador aprendemos a cantar O
carro, con música de Baldomero Iglesias, Mero.
Discurso do Apalpador:
Ola
miñas amiguiñas, meus amiguiños!
Outro ano por acó... Ides medrando e eu vou empequenando!
Aquí vimos, o Apalpador, que son eu, e a miña xente, veciños e veciñas de aló enriba onde vivimos, no
alto, na terra do toxo e da queiroga, das xestas, uces, e carqueixas, onde o vento nos revira as ideas e a
auguiña nos clarea os ollos e as palabras pra dicirvos catro cousas cada ano.
A primeira deste:
A barriguiña sempre chea dos bos alimentos de noso, que aquí aínda sabemos comer e beber e sentir a
calor da xente e do falar… Non queirades ser bandullos de hamburguesa nin xente apurada que non
come, nin bebe, nin pensa, nin soña… Prás barriguiñas baleiras, castañas maiolas pra enchelas!
A segunda:
Sentide a Terra. O noso. Os carballos. Os castiñeiros, as bidueiras, os amieiros, as pradias, os freixos, os
teixos, as faias, o acivro, as folgueiras… Amade a Terra. Sentide os ríos, os regos, o mar. O son marabilloso da xente e dos animais, do traballo en harmonía coa Terra. Protexédea da cobiza de quen non ve
nela máis valor ca o do diñeiro, protexédea do eucalipto, do cemento, de herbicidas, de pesticidas. Axudádelle a respirar!
A terceira:
Buscade na memoria: “Eu son Balbino, un rapaz da aldea. Coma quen di, un ninguén”. Nós, que somos da familia de Balbino, queremos que pra sempre levedes no voso corazón a Xosé Neira Vilas e que
non deixedes nunca nin de falar galego nin de ler Memorias dun neno labrego!
E a cuarta:
Escoitade o poeta Manuel María, tamén parente noso. De lle deixardes, moitas cousiñas vos ha dicir:
cousiñas de amor e de loita, de señardade e de esperanza, de fe en nós. Escoitade:
A vella, fermosa carballeira,
pon en nós un inquedo
tremor respectuoso:
cada carballo é un ser vivo
que canta, sofre e ama.
A súa sombra é un enigma
no que non podemos penetrar
doadamente. E a súa voz,
rouca e cambiante, ten
un tremor escuro de salmodia.
que mensaxe nos quere transmitir
o seu canto humano e vexetal?
Ritual para unha tribo capital de Concello (1986)
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O idioma é a chave
coa que abrimos o mundo:
o salouco máis feble,
o pesar máis profundo.

O idioma é a patria,
a esencia máis nosa,
a creación común
meirande e poderosa.

O idioma é a vida,
o coitelo da dor,
o murmurio do vento,
a palabra de amor.

O idioma é a forza
que nos xungue e sostén.
¡Se perdemos a fala
non seremos ninguén!

O idioma é o tempo,
é a voz dos avós
e ese breve ronsel
que deixaremos nós.

O idioma é o amor,
o latexo, a verdade,
a fonte da que agroma
a máis forte irmandade.

O idioma é un herdo,
patrimonio do pobo,
maxicamente vello,
eternamente novo.

Renunciar ao idioma
é ser mudo e morrer.
¡Precisamos a lingua
se queremos vencer!
As rúas do vento ceibe (1979)

O CARRO
Non canta na Chá ninguén.
Por eso o meu carro canta.
Canta o seu eixo tan ben
que a señardade me espanta.
Non hai canto tan fermoso:
fino como un asubío.
Anque é, ás vegadas, saudoso,
faise, no ar, rechouchío.
O meu carro é cerna dura:
sábese carballo e freixo.
¡Que fermosa a súa feitura!
¡Que lixeireza a do eixo!
As cousas vanse aledando
por onde o meu carro pasa.
¡Carrétame herba pró gando!
¡Traime a colleita prá casa!
Terra Chá (1954)
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O 1 de febreiro o departamento de Lingua Galega e Literatura organizou unha visita á súa
casa, en Outeiro de Rei. Alí foi o alumnado de 2º e 4º de ESO e de 2º de Bac. Entramos en
tres grupos; e mentres un realizaba a visita, o resto rendíalle homenaxe ao poeta ante a súa
sepultura cunha ofrenda de flores e lectura de poemas. Mentres a xente ía e viña, entraba,
recitaba, escoitaba, paseaba, falaba, comía ás 12 por alí adiante os bocadillos, Manuel
María entraba na súa memoria para sempre. Boa xente, o alumnado do San Rosendo.

27

O día en que se despedía a escasiña neve deste ano, tamén en febreiro,
Xemma Muíña, Rocío Rego, Mara Gato e Xana Rodríguez volveron a
Outeiro de Rei para participar na lectura e recitado de poemas de seu e
de Rosalía. De Rosalía lemos Castellanos de Castilla, Pra A Habana e A
xustiza pola man. De Manuel, estoutros dous:
Canto ao idioma galego
Idioma meu, humilde, nidio, popular,
labrego suburbial e mariñeiro
que fas avergoñar
o burgués, o señorito e o tendeiro:
levas sangue do pobo
e raigañas escuras
que anuncian un día novo
sen mágoas nin tristuras.
Idioma proscrito,

Os soños
Na miña intimidade naceron moitos,
moitos soños.
Unhos floreceron
e fóronse murchando pouco a pouco.
Outros deron un escuro froito
chamado soidade que fai que un
se poda topar consigo mesmo.
Teño cantidades de soños que son
melancolías douradas e lonxanas.
Ollei morrer soños tristemente.

asoballado,

Pero a colleita foi tan abondosa

soterrado,

que sempre tiven soños para ofrecer

refugado,

a aqueles pobriños que non soñan.

negado

Algunhos dos meus soños déronlles

como a pobreza e o delito,
fala do emigrante e do maldito:
tan só resoas nos lares
das xentes populares.
Ti tes que rexurdir puro,
poderoso, enteiro
para erguer o noso futuro

as súas azas lixeiras aos paxaros:
o que deles quedou, enraizou
e hoxe son carballos poderosos
nos que o vento enfebrecido pulsa
as cordas das súas ponlas cantadoras.
Manuel María, Oráculos para cavaliños do demo
(1986)

de pobo absoluto e verdadeiro.
Manuel María, Cantos rodados para alleados e colonizados
(1976)
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En maio decidimos celebrar ao grande o Día das Letras con dous vellos amigos do
poeta, os músicos Mini e Mero, que nos encantaron. Dixemos na presentación
que levou a cabo Antonio Cendán:
Parécenos que o mellor xeito de coñecer a Manuel María é a través da súa obra
feita voz viva. As destes dous xigantes da nosa música fanse unha de novo para
traernos o querido poeta da Terra Chá, enorme e múltiple. Estes seus amigos
hannos deixar hoxe aquí o seu amor pola Terra, pola xente, polo idioma; a súa
dozura, a súa rebeldía, os seus soños. Que son tamén os nosos.
Señoras e señores, con vostedes Mini e Mero e Manuel María, a voz do país que
queremos ser!
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Rematamos a homenaxe o 20 de maio
con Roberto Varela, Pablo Maseda, Silvia
García, Mara Gato, María Bouso, Rocío
Rego e María Díaz lendo poemas á sombra do violín de Belén Ramos. Mentres,
tras do pano do escenario, Cristina Ares,
Diogo Barbosa, Jessica Fernández, Javier
Díaz, Mohcin Hammouch, Arián Leivas,
Manuel Muíños e Eugenio Pérez, de FP
Básica, morrían coas ganas de interpretar
A Berenguela, unha doce e vibrante obriña dramática de Manuel María, que ensaiaron coa súa titora, profesora e desde
agora para o grupo tamén directora, Yolanda López. Que ben lle prestaron a tanto esforzo os nosos aplausos e a nosa
emoción!

Bos e xenerosos activistas da fe en nós, Mini e Mero ou Mero e Mini, sementadores de emocións puras, representan para moita xente
de varias xeracións compromiso real coas causas xustas, porta sempre aberta á esperanza, traballo ben feito. Expertos en espantar o
desalento, acoden sempre cando os chaman sen nunca saír do lugar
da humildade no que se construíron como persoas e como músicos.
Coa guitarra e coa palabra desarman ruíns e poderosos, difunden
memoria, loita e alegría. Falamos con Baldomero Iglesias Dobarrio,
o noso amigo Mero.
-Sodes dous ou sodes un, Mero?
-Somos dous nun mesmo proxecto. Mesmo me atrevería a dicir que
dous e moi distintos un do outro. A maior regalía xorde sempre da
aceptación da diversidade, extraordinaria calidade humana que sementa sempre moita luz.
-Ao vervos e ao escoitarvos, deseguida se sente que o que
hai entre vós é máis que música... Desde cando andades xuntos por Galicia adiante?
-Desde os tempos do bacharelato no instituto, en Lugo. Sería polos 11 ou 12 anos… Compartindo camiños, moitos deles empedrados, e soños, anceios. Moitos deles aínda por descubrir.
-Que fomos que xa non somos? Como é hoxe a Terra que vos escoita?
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-A Terra que nos escoita é unha Patria á que lle roubaron a vontade de ser. Quitáronnos a memoria, e a
consecuencia foi esta que estamos a ver. Semella que non somos, ou que non nos temos porque deciden
por nós e mesmo ousan autorizarnos, ao 30%, a ser quen verdadeiramente somos, e de vez en cando. En
festas gastronómicas e cando toca a banda nas festas… Temos que recuperar a dignidade, a liberdade e a
vontade de rexer os nosos destinos, non deixar que nolos impoñan ou rouben.
-Primeiro Fuxan os Ventos, despois A Quenlla; miles de actuacións, compromiso co país,
co idioma, co patrimonio, coa memoria... Sentides hoxe compensada a vosa xenerosidade?
-A maior compensación é saber que a xente que nos escoita, ademais de escoitar, sente canda nós. A nós,
hoxe desde A Quenlla, a tele e moitos medios de comunicación que son lacaios do poder non nos chaman,
e tampouco nos ofende o seu silencio, aínda que nos prexudique. O importante son os concertos nas distancias curtas. Sentir xuntos é unha gratificación que nos devolve a todos a ilusión, a forza necesaria para,
unha vez máis, rexurdir das nosas propias cinzas.
-Contribuístes de maneira determinante á difusión masiva da obra de poetas moi importantes da nosa literatura, de poemas que vós convertestes en emblemáticos… Como foi poñerlle música a Manuel María? Que relación vos uniu ao poeta da Terra Chá?
-Partimos de poetas de auga limpa, de verba enteira. Sobre todo de quen tivemos máis a man e que foron
cómplices nesta loita pola dignidade. Celso Emilio, Neira Vilas, Rosalía, Díaz Castro, Curros, Pondal, Fiz
Vergara, Darío Xohán, Marica Campo, Anisia Miranda, e un longo etcétera. Un deles, o máis próximo e
máis partícipe foi sempre o Manuel María. Compañeiro de moitas corredoiras camiño de horizontes máis
amplos… Por riba, a Terra Chá é tamén a orixe que nos trazou e que nos deu a dimensión exacta dos
amenceres. Desde a súa poesía e, desde a de moita xente coma el, pola súa ansia infinita, pola súa honestidade, pola súa enteireza, pola súa amizade a fondo perdido, pola tanta aprendizaxe transmitida, nós
podemos facer realidade moitos soños e continuar nesa loita de abrir camiños de esperanza, aínda que
sempre pisando a terra, a realidade que nos envolve.
-Tamén se vos debe a recuperación de miles de pezas populares que hoxe estarían perdidas de non ser polo voso interese por gravalas e conservalas. Onde se garda tan marabilloso patrimonio?
-O traballo de recolla vén de lonxe. Desde a mocidade, tiven a teima de recoller ese Todo Cultural que nos
dá a esencia do que somos. Non só lingua, non só cancións, non só costumes, ritos, refráns, contos, lendas, ditos, arquitecturas, fontes, pontes, cruceiros, menciñas e menciñeiros, curacións e encantamentos,
filosofías, mitos, crenzas, descricións de persoas do mundo rural ou académico, historias nunca contadas,
memorias perdidas, os e as do monte, guerras e resistencias ao poder, intrahistorias non contadas... É un
Todo enorme, algo que semellaba perderse a grande velocidade, que se ía de diante os ollos e sen que puideramos ou souberamos estimar debidamente… Moitas veces rexeitado pola única razón que pode existir:
a ignorancia. De aí ese interese en recoller, en gravar, en gardar, en interpretar, en divulgar, poñer en valor. É un tesouro que hoxe está en posesión do Museo do Pobo Galego, nun proxecto que se chama Arquivo do Patrimonio Oral da Identidade (APOI) e que camiña pouco a pouco na súa dixitalización.
-O outro día houbo xente no IES San Rosendo que se emocionou moito coas vosas palabras
e coa vosa música, aínda que cantar cantamos ben pouquiño... Haberá que poñerlle remedio traéndovos máis veces! Como nos vistes vós desde o escenario?
-Para nós, como dixemos alí, foi unha experiencia moi gratificante. De verdade, foi bonito saber que mentres cantabamos había orellas e corazóns que escoitaban e sentían canda nós, nesa confluencia feliz do
entendemento cando se deixa ir polos eidos das emocións compartidas. A aprendizaxe emocional é a máis
firme e decisiva. Cando queirades, voltaremos xuntos a cantar!
-Dixéstesnos que a amizade que nace ao redor dunha guitarra é unha amizade fonda e especial. Saberemos a xente nova apearnos do mundo virtual e mergullarnos no real, ou xa
non temos remedio...?
-Nunca o virtual poderá obviar o real, nin sequera arremedalo. O auténtico, o natural, o que é tanxible e
concreto faise efectivo sen necesidade de enchufalo ou medialo de conexións que modifican e converten
en aparente aquelas vibracións afectivas que nacen ao expresar o que levamos dentro, ao cantar, ao premer nun instrumento que lle dá tempero ás notas que condicionan inmaterialidades como as que sentimos e soñamos, as que nos fan vibrar de emoción coa voz, coa mensaxe, cun latexo emocionado cando
evoca unha lembranza, unha ilusión ou tan só unha bágoa. Desde a lembranza agradecida, mándovos a
todas e todos unha forte aperta de buxo e moitos bicos de chuchamel. Ata sempre!
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Durante este curso desde o Equipo de Biblioteca quixemos centrar o noso
traballo na fotografía como fonte de coñecemento das orixes da nosa contorna. Por iso, propuxémoslle ao alumnado un traballo de investigación
que supoñía a recollida de fotografías antigas que retratasen a vida social
(oficios, festas…) e que permitía tamén poñelo en contacto coa tradición
oral, xa que debía obter información acerca de quen fixo a foto, en que
época e con que motivo. A finalidade era, ademais, poñer en valor o traballo da xente que noutros tempos fixo oficio da fotografía, averiguando
como levaban a cabo a súa profesión e comparándoa coa daos actuais.
Froito deste traballo, no que participaron as familias aportando material
e información, fíxose nos corredores do instituto unha exposición titulada
Unha imaxe, mil palabras. Tamén se desenvolveron outras actividades,
como un obradoiro de Historia da fotografía a cargo de Carmen Granxeiro, e vinculáronse as actividades e efemérides ao tema (no Magosto houbo un photocall, no Entroido o xurado e as presentadoras simularon ser
fotógrafas e o alumnado posou para unha foto conxunta; no Día de Rosalía, Cunqueiro e nas Letras Galegas houbo imaxes dos autores homenaxeados; durante o Día do Libro convocouse un concurso de microrrelatos
que versaban sobre a fotografía; e o alumnado creou traballos partindo de
imaxes tomadas no seu medio, xa fosen relatos ou poemas).
Ademais, varios departamentos traballaron o tema, como é o caso de Relixión, que espuxo imaxes do Camiño facendo roteiros que partían das
distintas localidades de orixe do alumnado. No mesmo sentido traballou
Plástica, que buscou describir a través das imaxes e a palabra as sensacións experimentadas durante o percorrido cara a Santiago pola nosa
zona .
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Celebramos o Magosto cunha feira chea de alegría, na que houbo castañas, gaitiñas e fotos! Tamén creamos conciencia:

Halloween ou Samahaim?
Manuel Mandianes, antropólogo e sociólogo
La Voz de Galicia, 28 de outubro de 2015
Halloween (do inglés antigo All hallow’s eve, ou véspera santa) non é máis ca a actualización do
Samahaim, unha das catro festas celtas que os colonos escoceses e irlandeses levaron a Estados
Unidos alá polo século XVIII. Os celtas celebraban a primeiros de novembro o ritual da morte do
rei, que simbolizaba a morte de toda a comunidade. As outras tres serían o Imbolc, a primeiros
de febreiro; Beltene, a primeiros de maio; e Lugnasad, a primeiros de agosto. O calendario celta
rexíase polas fases da Lúa; era diferente do romano, que se rexía polo Sol.
Gregorio IV, no século IX, cristianizou o Samahaim dos celtas co nome de Festa de Todos os Santos; e San Odilo, abade do mosteiro de Cluny, engadiulle ao calendario litúrxico católico, un século máis tarde, a celebración dos Fieis Defuntos o 2 de novembro. A separación entre Todos os
Santos e os Fieis Defuntos débese a que o calendario debía de respectar a xerarquización das almas no outro mundo, reflexo do tratado teolóxico das Postrimerías. Os santos son as almas que
morreron en graza de Deus e que pasaron deste ao outro mundo para gozaren directamente da
visión beatífica, ou morreron en pecado venial e xa se purificaron no Purgatorio e gozan da visión
beatífica. A dos Fieis Defuntos é unha celebración para pedir a purificación das almas que morreron en pecado venial e que, no momento actual, están no Purgatorio para a súa purificación e
posterior gozo da visión beatífica.
A tradición celta chegou ata nós, na súa prístina orixinalidade, na Castanyada de Cataluña, na
Mauraca das Alpujarras o ou o Magosto de Galicia. Estes ritos celebrábanse a noite do 31 de outubro ao 1 de novembro. Esa noite asábanse castañas, rezábase polos antepasados e tamén, ás veces, se ía á igrexa parroquial ás doce da noite. As tres modalidades eran un memorial dos antepasados, como así o era o Samahaim para os celtas. Na actualidade, en Cataluña é tradición comer
os panellets, que antigamente se chamaban «castañas de morto», segundo me dixeron os pasteleiros de Olot (Xirona).
O Magosto é o Entroido ao revés. Os días do Entroido, os enmascarados, os mortos -toda máscara, por definición, é alguén que volve do outro mundo- invaden o espazo urbano, habitado polos
vivos; o día do Magosto son os vivos os que van ao monte, lugar de habitación dos
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antepasados. En Galicia, o día 1 pola tarde, grupos de todas as idades facían o Magosto no monte.
Magosto é o nome que, co paso dos anos, se lle deu en Galicia ao Samahaim dos celtas. Nalgúns
sitios de noso púñanse cabazas ao pé dos cruceiros cunha vela prendida dentro.
Halloween non se diferencia esencialmente da Festa do Marisco ou da Empanada, inventos dos
grandes almacéns ou dos produtores de materias de consumo. Halloween é o nome que lle dan ao
Samahaim ou ao Magosto os que ignoran a historia e baleiran os ritos do seu contido para convertelos, talvez contra a súa vontade, en puros eventos comerciais sen significado, en cascas baleiras.
O Magosto é a celebración que os celtas chamaban Samahaim. Dito doutro xeito: o Samahaim, en
Galicia, chámase Magosto.
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A feira que nos regalou o marabilloso talento de Elena Ying
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Inmersión lingüística nos Peares
Ir durante unha semana de novembro aos Peares (Ourense) foi unha experiencia marabillosa. Alí
tivo lugar unha actividade de inmersión lingüística en inglés organizada pola Xunta. Do noso centro participamos vinte e dúas persoas de 2º de ESO.
Resultou moi interesante ver como día a día o noso inglés melloraba de xeito notable debido ás
horas de estudo e ás actividades realizadas exclusivamente nese idioma. Mais, adiviñades cal foi a
parte máis interesante e importante de toda a semana? Pois coñecer e establecer contacto e amizades con compañeiros e compañeiras de Muros (A Coruña). Ao principio, nós diciamos “que raro falan estes”
porque vimos que tiñan un xeito peculiar de usar o galego. Falaban con gheada, con seseo, con cheísmo. Cando
nos fomos coñecendo, soubemos que tamén a eles lles
parecera estraña a nosa variedade lingüística. Cada zona
ten a súa propia maneira de falar o idioma e ningunha se
debe perder.
Realizamos moitas actividades, tanto dentro das instalacións como tamén ao aire libre. Tiñamos preto o río Sil que, por certo, cheiraba que metía medo!
Gustábanos comer en grupo, toda a xente xunta, e durmir catro en habitacións grandes e cómodas. A semana pasou voando e o último día houbo moitas bágoas: évos o que teñen as despedidas.
Non foi doado deixar atrás as novas amizades (pero mantemos o contacto, eh!) nin tampouco as
persoas que nos atenderon. Por unha parte non queriamos marchar, pero por outra tiñamos ganas ver a familia. Aprender está ben sempre, pero compartindo está mellor!

Premios Camiño de Santiago 2015
Un traballo elaborado no curso 2014-2015 por un grupo de alumnos e alumnas de 2º de Bacharelato foi galardoado co 1º Premio na categoría de traballos de carácter educativo sobre o Camiño
de Santiago convocado pola Axencia de Turismo de
Galicia. O premio, dotado con 5.000 euros, foi compartido co Colexio de Infantil e Primaria Belesar de
Baiona. O 16 de decembro tivo lugar o acto de entrega na Cidade da Cultura.
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Visitounos o Apalpador
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Tomamos conciencia do cambio climático
O alumnado de 1º de ESO elaboramos con papel reciclado
uns preciosos corazóns que logo repartirmos por todo o centro. Motivo: o cumio sobre o cambio climático que tivo lugar
en París. Quixemos difundir a súa importancia e as consecuencias que traería o aumento do quecemento global.

Polo Día da Paz o alumnado de Relixión colocou na entrada do centro un mural con frases de persoas coñecidas e outro no que a xente foi deixando as súas achegas. Máis avanzado o ano convidounos a elaborar debuxos inspirados no Comercio Xusto e tamén, de paso, a unha marabillosa chocolatada solidaria.

Fomos a Asturias
O alumnado de Historia de 1º e 2º Bacharelato viaxamos a Oviedo, visitamos o Museo da Minería, Santa
María do Naranco, a Catedral e as rúas no casco antigo
da cidade.

Viaxe a Andorra
En xaneiro fomos a Andorra con Modesto e con Mariajo. Durante unha semana esquiamos, relaxámonos e rimos un
montón (algunha xente máis ca outra…). Na estación de Vallnord quen xa sabía esquiar aprendeu a facelo mellor, e quen
non sabía aprendeu pouco a pouco cunha monitora. Fomos
ao balneario de Caldea, e percorremos a cidade de EscaldesEngordany no noso tempo libre. A actividade tamén serviu
para facer novas amizades, algunhas do noso centro e outras
de San Cibrao. Aproveitamos o tempo ao máximo e pasámolo
máis que ben, a pesar de volver con xentiña ferida… É unha
experiencia moi recomendable!

Visitamos Santiago de Compostela
O alumnado de 1º de ESO visitamos en xaneiro Santiago de
Compostela. Alí acudimos ao teatro para ver a obra “Keep
Calm”. Aproveitamos tamén para visitar a catedral, o Museo
das Peregrinacións e o Museo Pedagóxico de Galicia.
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Por febreiro organizamos un marabilloso Entroido, que tivo como idea central a fotografía.
Houbo gran variedade de disfraces, cada un co seu tema, e unhas cancións espectaculares.
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Celebramos o Día de Rosalía
Celebramos o Día de Rosalía. Veu un día de auga e celebramos o acto no
salón do instituto. Iniciámolo coa lectura de Adiós ríos, adios fontes, que
deu paso ás traducións das tres primeiras estrofas ao catalán, aranés, éuscaro, inglés e francés. Contamos coa colaboración de amigos e familiares
cataláns e vascos para aprender a ler os textos nas respectivas linguas.
O entusiasmo e a intelixencia da xente nova pode con todo. Gratitude e
admiración para o traballo de Xana Rodríguez, que leu en éuscaro; de Mara Gato, que leu en aranés; de María Bouso, que leu en catalán; de Xemma
Muíña, que leu en inglés; de Antonio Cendán, que leu en francés; de Rocío
Rego e de Silvia García, que leron en galego, e de María Díaz Pardo, que
guiou este acto de homenaxe. Igual mérito ten a participación de Cristian
Piñeiro e de Paula Moirón, que emocionaron coas súas gaitas.
Tamén trouxemos de novo flores para Rosalía: cestiños con flores de noso
para ela e con poemas dela para nós, que se foron repartindo ao final do
acto. E como este é o curso de Unha imaxe, mil palabras, decidimos expoñer fotografías da poeta para axudar a vela mellor e así mellor sentila.

… E o Día de Cunqueiro
O venres 26 participamos na homenaxe a Álvaro Cunqueiro que se celebrou no Auditorio de
Mondoñedo. Silvia García, Cristian Piñeiro, Mara Gato, Xana Rodríguez, Rocío Rego, Xemma
Muíña e Antonio Cendán crearon un ambiente teatral para os textos escollidos do poeta e narrador mindoniense combinando xestos simbólicos con lectura e música que partían deste inicio: no escenario hai nove cadeiras e un atril cunha fotografía de Álvaro Cunqueiro en branco e
negro. Apoiado nel, un cestiño petelo de vimbio. Máis adiante, un micrófono e outro atril para
pousar o libro que toque ler. A luz irá enfocando o punto de lectura, segundo se indique. Silencio. Nace una luz suaviña que se vai concentrando no atril de lectura e no micro. Soa un violín...
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O día 27 participamos no certame Rosalía sempre viva que se celebrou na casa museo Manuel
María en Outeiro de Rei, que este ano se converteu tamén nunha homenaxe ao propio poeta da
Terra Chá. Rocío, Xana, Mara e Xemma leron Canto ao idioma galego, Os soños, Para Habana e A xustiza pola man.

O 8 de marzo inventamos unha flor, que acabou por parecerse á flor do azafrán, superchula!
Dun día para outro xa Modesto nos buscou papel de seda violeta e mareliño; Sonia, o fío de bramante... Abrimos a fábrica Carmen, Sabela, Ana, Esther, Macamen, Ana Belén, Cris, o alumnado de Valores Éticos, o Club de Lectura de 4º, que por aqueles días lían a Historia das mulleres
galegas de Pepe Carreiro; alumnado de 2º e de 1º de ESO... En nada tiñamos centos de marabillosas flores! Como todo anda mellor con poesía, buscamos textos en galego, francés, inglés e
castelán escritos por mulleres. Seleccionamos versiños soltos e fixemos copias en papel de cor
lavanda. Tróuxonos Carmen imperdibles pequeniños para poder lucir a nosa flor e así asegurar
tamén que non quedaba tirada en calquera sitio. A penúltima hora xuntouse o alumnado do
Club de 4º e moi axiña realizamos a entrega polas clases: todo o mundo soubo que o 8 de marzo
se celebra o Día da Muller Traballadora e todo o mundo saíu do instituto coa floriña na solapa e
cuns versos na mochila... Sabemos que houbo quen regalou a flor na casa. Parécenos xa prendeu
para o ano que vén.
Como non delirar?
ouveo
Algo como un desgarrado
mil avoas silenciosas
r
po
unha rabia alimentada
estertor e furia.
María Xosé Queizán

Them back into her body as petals
Of a rose close when the garden
Stiffens and odours bleed
From the sweet, deep throats of the night flower.

Je n’ai su qu’hésiter ; il fallait accourir ;
Il fallait appeler ; je n’ai su que me taire.
J’ai suivi trop longtemps mon chemin solitaire…
Marguerite Yourcenar

Alguna
s palab
ras cre
que se
cieron
llenaro
de tal
n de si
y abar
modo
misma
caron
s
el mun
Así la li
d
bertad
o.
.
Monts
errat C
ano

Sylvia Plath
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Visitamos Salamanca e Mérida
Alumnado de 1º e 2º de Bacharelato fomos a Salamanca, Cáceres e Mérida.

Viaxe a Lugo e a Narla (Friol)
O alumnado de Francés de 4º de ESO e 1º e 2º de BAC fomos de viaxe a Lugo para asistir a nada máis e nada menos
que á representación de “L’Avare” de Molière, un clásico
que é patrimonio e referente da arte dramática universal.
Aproveitamos tamén, en colaboración co departamento de
Ciencias Sociais, para coñecer algúns aspectos culturais e
arquitectónicos desta cidade bimilenaria.
Ao remate da obra, e antes de comer e descansar un pouco,
acudimos ao Museo Provincial que, ademais do permanente
reclamo dos fondos propios, sempre ofrece ás visitas outras
exposicións extraordinarias caracterizadas por un altísimo
nivel artístico e cultural.
Xa pola tardiña subimos ao bus con destino ao pasado, ás
lendas, aos señores, aos servos, ás revoltas irmandiñas…
pois tal é o ambiente que nos transmite o Museo-Fortaleza
de san Paio de Narla, no concello de Friol. Despois, de novo
volta ao presente. Regresamos ao noso Mondoñedo de cada
día con orgullo e satisfacción polos parabéns que recibimos
en relación á nosa actitude e comportamento, que nos foron
recoñecendo, explicitamente e sen excepción, ao longo de
toda a xornada.

Viaxamos a Londres

O alumnado de 4º de ESO
fomos cinco días coñecer
Londres.
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Obradoiro de regueifas
Con Josinho da Teixeira aprendemos a regueifar, cantamos e, sobre todo, creamos. O alumnado de 4º estivo moi atento, xa que o asunto é ben interesante.

Mondoñedo é poesía
A poesía envolveu as rúas
de Mondoñedo polas Quendas. Que ben abrirlle así a
porta a maio! Este ano emocionámonos co xeito de dicir de Silvia García, Antía
Lillo e Itziar Verdes.
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Onte vin como caían mares
polos teus ollos.
Hoxe un neno chora
porque non haberá
máis arcos da vella.
As cores volvéronse grises
como estiveron onte os teus ollos
como están hoxe os meus.
As follas do teu outono
chegaron ata a miña primavera
deixándoa chea da morte
que xa pasou.
Cuberta da dor constante
que hoxe ri
por este desacougo que deixou
o teu inverno en min.
Itziar Verdes

Escollinte a ti por escollerme a min.
Escollinte a ti
porque no medio da confusión
eras a tenue luz
que alumaba o meu camiño.
Cando te mirei
estaloume o corazón.
Amor frío calor.
Non sei.
Si sei
que sen ti
sería unha alma perdida.
Silvia García

O día en que morreu meu avó
miña avoa quedou
soa.
Querer marcar un punto final.
Querer ir á nube na que está.
Ser un espello de azucre
que rompe ao cantar
por el.
Odiar voar chorar.
Un toxo no que pintar
o noso amor.
Antía Lillo

Mini e Mero cantando a Manuel María

O salón de actos do IES San Rosendo acolleu un emotivo
recital de Mini e Mero, co que abrimos a celebración das
nosas Letras.

Lectura de poemas e representación da obra A Berenguela

Tasca tradicional do liño

A Asociación de Mulleres de San Bartolomeu de Insua espuxeron o seu amplo
coñecemento sobre esta actividade, vital para a economía galega ata hai medio século.
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Lourdes Otero Mato gardaba coma un tesouro na memoria as historias do liño que tantas veces
lles escoitara aos seus desde pequena. Depositaria de tan completo saber, tamén sentía que o era
dunha débeda xeracional coas persoas que ata non había tanto enchían as aldeas de vida e de
coñecemento. Igual daquela xa sabía Lourdes que a grandeza e a decadencia do liño eran tamén
a metáfora dun país e da súa historia. Cando fala convoca para nós a emoción en estado puro.

-Que é para ti o liño, Lourdes? Como chegas ao seu mundo?
- Para min o liño é un eixe ou motor da cultura galega, porque ao seu carón desenvólvense distintas manifestacións culturais, como a música nas foliadas, os refráns, as regueifas, as cantigas, a vestimenta... E
algo moi importante, como é o noso idioma, o galego, cos distintos xeitos de falalo en cada pobo ou aldea, que non deberiamos deixar perder porque perderiamos a nosa esencia. Eu cheguei ao mundo do
liño debido ao interese que sempre despertaron en min as historias que me contaban meus avós sobre o
seu traballo, vendo aqueles aparellos que se empregaban no proceso e os recordos das mulleres da asociación máis maiores... Estes feitos foron os que me impulsaron a matinar na recuperación do proceso
tradicional do cultivo do liño, unha boa oportunidade para desenterrar unhas tarefas xa esquecidas e
que precisaban unha posta en valor como é debido.
- Como nace a Asociación de Mulleres de San Bartolomeu de Insua?
- Nace no ano 2008 coa intención de crear un punto de encontro de formación e de información á muller do rural, un lugar onde poder compartir penas, alegrías e sabedoría, sobre todo das máis maiores; e
sobre todo, facernos compaña neste rural que están deixando despoboado.
- Cando vos introducides nesta tradición artesá había aínda alguén ao voso redor que o
cultivase ou que tecese? De onde vos veu a liñaza para sementar?
- Cando nós empezamos non había ninguén ao redor que o sementase, así que conseguimos a primeira
liñaza en Extensión Agraria. Tecer só tecía o cura de Oleiros e súa irmá... Todo estaba esquecido. Podemos dicir con orgullo que foi a partir de nós iniciar o cultivo do liño, e despois xa tecer, que a xente comezou a mostrar interese no tema, iniciando traballos relacionados e coidando apeiros e pezas téxtiles
que tiñan abandonadas e infravaloradas.
- Cóntanos en que consiste o proceso de elaboración desde que se sementa.
- Para sementar, primeiro enciñamos a terra quitando os coios, cotillóns e terróns. Logo sementamos e
enciñamos outra vez para tapar a liñaza. Despois de nado, e cunha cuarta de alto, mondámolo para sacarlle as malas herbas e gramámolo para que a raíz se agarre ben á terra. Despois do mondado a planta
segue medrando, florea e cría a baga ou bagaña, que é onde está a liñaza (semente). Cando se pon de cor
mareliña, máis ou menos polo mes de xullo, arrincámolo, poñémolo en pequenos feixes, chamados ripeiros, e ripámolos na ripa para sacarlles a baga. Esta baga gárdase e ponse ao sol, de xeito que acabe de
madurecer e poidamos extraer do seu interior a liñaza para sementar ao ano seguinte. O liño unha vez
ripado ponse de novo en feixes, lagueiros, para somerxelos nove días no río, tapados con pedras para
que non os leve a auga. Transcorrido ese tempo, sacámolo do río, lavándoo para sacarlle a parte que podreceu, e poñémolo a secar nun prado limpiño.
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Unha vez seco mázase para abrandarlle a aresta e gárdase ata o inverno, que é cando se fai a tasca. A
véspera da Tasca, despois de cocer unha fornada de pan, metemos o liño no forno para secar a posible
humidade adquirida e parta mellor a aresta, que é a codia exterior. O día da tasca póñense os mazotes a
carón do forno e vaise amazotando para partir ben a aresta, pasándollelo logo ás mulleres que están no
banco tascón, que o tascarán para limpalo de aresta e que o poñerán en estrigas, que son pequenas restras, para o posterior fiado. Antes de fiar teremos que separar o cerro da estopa pasándoo polo restrelo,
fiando posteriormente ambas cousas coa roca e o fuso. Unha vez obtido o fío fanse as meas ou madeixas
no sarillo, que se branquearán cocéndoas con couselos, lestas e cinza de carballo, lavándoas e poñéndoas
a clareo. Neste clareo teremos que lavar e enxaboar todos os días ata que branqueen, a poder ser no mes e
marzo. Xa clareadas, metémolas na debadoira onde se debanan para facer os novelos que se meten no
caixal do tear, para poder urdir e embeñalo, primeiro paso para comezar a facer as fermosas teas de liño.
-Como destes cos aparellos necesarios para poñer a andar este soño?
-Buscando en casas de particulares da parroquia e parroquias veciñas... A xente que aínda conservaba
algún apeiro, a maioría deles visiblemente danados, permitiunos recuperar aqueles mellor conservados e
copiar de forma rigorosa os máis deteriorados.
-Que intelixencia a da nosa xente, Lourdes! O voso traballo é tamén unha homenaxe ao seu
marabilloso xeito de crear, anónimo e fundamental?
-Por suposto, eran persoas moi intelixentes e hábiles, que sabían aproveitar o que a natureza lles daba,
respectándoa e coidándoa. Carecían da tecnoloxía de hoxe, pero sabían moitísimas máis cousas do medio
no que vivían, como aproveitalo e sobrevivir, aspectos que a maioría de nós descoñecemos. Paga a pena
que lles fagamos esta homenaxe e moito máis.
-Cantas mulleres sodes traballando? Que prendas facedes?
-No proceso do liño traballamos sobre unhas vinte, cada unha desempeñando o papel que mellor se lle dá
e aprendendo as demais. Facemos prendas de todo tipo: colchas, chales, bufandas, sabas, tapetes, faixiñas, tea para confección de traxes... Empregamos distintas técnicas e debuxos tradicionais: gurullo ou felpado, repaso vello, sarga, candil ou picote... combinados con distintos materiais como a la.
-E que din os homes?
-Haivos de todo na viña do Señor! Hai a quen lle gusta e mostra interese por aprender. A outros gústalles
velo pero non se implican, e tamén os hai que pensan que nos serve de nada ou que son cousas de mulleres. En boa medida vai no xeito de ser de cada persoa, na súa educación e interese no tema. Tradicionalmente foi un proceso levado a cabo maioritariamente por mulleres, pero moitos aínda lembran axudarlles
nalgunha ocasión ou mirar como facían, mostra de que dalgún xeito non lles era unha cousa allea, e máis
aínda cando lles estaban a facer a propia roupa que vestirían. Nós animámolos a que participen e se esquezan de estereotipos e roles impostos, pois o traballo e a creación non entenden de xénero.
-Andades moitos colexios e institutos explicando o voso labor?
-Si, levamos xa uns aniños percorrendo diferentes institutos e colexios da contorna, cunha resposta moi
boa por parte da xente nova. A educación é o piar fundamental para conservar e transmitir o noso patrimonio inmaterial, patrimonio etnográfico no noso caso, permitindo que as novas xeracións coñezan todos
eses procesos fundamentais que formaron e forman parte da cultura e do xeito de vida das nosas xentes
do rural, berce do que hoxe somos.
-Hai novos proxectos á vista?
-Si, sempre andamos argallando cousas novas que complementen a nosa actividade. Un proxecto polo que
levamos loitando moito tempo é a creación dun Centro de Interpretación do Liño na nosa parroquia, San
Bartolomeu de Insua... Un centro a partir do cal espallar os coñecementos adquiridos nestes oito anos de
andaina e que permita ao mesmo tempo gardar e conservar todo o material recuperado.
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O Tendal das Letras
Marabilloso o Tendal deste ano no Auditorio de Mondoñedo! Nós colaboramos creando textos
poéticos sobre follas de árbores elaboradas en cartolina, en homenaxe ao bosque autóctono.
Xemma Muíña, Pablo Maseda, Tania Cabanas e María Bouso lograron construír un tendal como
é debido, pequeniño pero xeitoso, que foi visitado por moita xente durante as Quendas. Despois
tamén o instalamos no instituto, deixando os poemas baixiños para que nos revolvan o cabelo
cando pasamos por debaixo…
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Correlingua
Este ano corremos cinco quilómetros bordeando o mar en Burela afirmando que o galego está
en nós. O noso centro demostrou que conta con alumnado olímpico! Logramos premios nas dúas categorías. Na de 3º e 4º de ESO o primeiro feminino foi para Xana Rodríguez, e o primeiro
masculino para Eugenio Pérez. As mulleres varreron para a casa na categoría correspondente a
1º e 2º: o primeiro premio logrouno Ana Vallines, o segundo Ainara Rodríguez e o terceiro Ainhoa López. Corremos moi ben e falamos galego mellor!

Visita á Catedral
O alumnado de Relixión de 1º de Bacharelato visitou a Catedral de Mondoñedo.
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En Plástica traballamos a banda deseñada
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En Tecnoloxía, este curso introducímonos
na robótica. Por fin!
O alumnado de Tecnoloxía de 4º ESO e 4º PDC construíu un robot baseado nos Escornabots. Para iso as profesoras contactaron co centro de recursos do profesorado
de Ferrol, onde había un grupo de docentes da zona que
compartían os seus coñecementos e recursos para adquirir ou imprimir as pezas nas impresoras 3D. Despois dunhas cantas reunións nas que se perfilaron todas as dificultades que o alumnado puidese atopar conseguiron rematar unha nova versión, o noso K-kuribot. O alumnado
de 4º A, 4ºPDC e 4º B tamén fixo o seu.
En 3º ESO empezaron a montar e programar pequenos proxectos con Arduino.
Para o alumnado de Tecnoloxía Industrial e de TIC de 1º de
bacharelato o centro adquiriu un robot de lego para que o
alumnado practicase coa programación por bloques.
Parece que por fin nos estamos a introducir nas STEM; é dicir,
no futuro, para así adquirir e mellorar as capacidades e habilidades do alumnado que ao parecer van ser as máis demandadas no mundo laboral.
O alumnado de 2º ESO está adquirindo os fundamentos para
chegar á robótica; de momento fixeron un coche totalmente
analóxico. Bo adestramento para os retos do futuro.
O ano que vén, máis!
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Traballamos en varias linguas
LIENZO AZUL

Atardecer es fuego,
pintar con carboncillos el cielo,
dibujar trazos rojos, convertir las nubes en sombras.
Hacer aparecer siluetas increíbles.
Atardecer es dibujar formas y palabras a tu gusto
convirtiendo el cielo en lienzo
para que todo el mundo pueda ver que el momento anterior al silencio es el grito,
y que hay gritos que son preciosos.
Atardecer es que se te haga la boca agua,
al ver el cielo con nuestras pinceladas sobre algodón de azúcar azul.
Iria Rivas, 4ºB

La alameda
Uno de los lugares más significativos en mi vida es la alameda que hay en Mondoñedo. Normalmente todos los mindonienses se identifican con la
catedral o con la Fuente Vieja, pero yo creo que este sitio es igualmente representativo al tener también la iglesia de los Remedios y el hospital de San Pablo.
Allí solía ir a jugar con mis amigas todos los lunes al salir del colegio, lo hacíamos desde muy pequeñas. Los primeros años jugábamos a ser
cocineras y usábamos la tierra y las plantas como comida. Unos años después empezamos a jugar al escondite, este juego me encantaba porque hay un
montón de enormes árboles en los que esconderse.
Como es un lugar llano y muy amplio, allí pude aprender distintos deportes, entre ellos estaba andar en bici y patinar. Tuve suerte de que cuando
empecé ya habían arreglado la calle central, lo que ayudó a que resultara más fácil.
Para terminar, allí se celebran la mayor parte de las fiestas que hay en Mondoñedo, por ejemplo, los Remedios, las San Lucas o las Quendas.
Ana Rubal, 3ºB

Non máis lágrimas
Por Noelia Rodríguez Barrio, 2º ESO

Non me parece normal que haxa xente que siga pensando que os homes son
superiores ás mulleres. E que siga crendo que a maneira de demostralo é
agredíndoas e insultándoas. E matándoas. Rapaces e rapazas: freemos isto,
que non siga así, que estas condutas non sigan así, que se acaben as agresións
machistas. Miles de lágrimas se derraman cada día por este motivo. E non,
non me parece xusto. Eu quero que esas lágrimas se convertan en sorrisos.

Nin golpes que doian
nin palabras que firan
Tania Cabanas Méndez
2º ESO
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Ser Carmen
Por Xana Rodríguez

Silencios. Sorrisos atrapados. Bágoas. Sufrimento.
Palabras que moitas mulleres coñecen nesta vida.
Nesta puta vida.
IGUALDADE, palabra descoñecida nesta sociedade.
Unha muller, un home, unha persoa. Uns dereitos.
Unha vida.
Quero mostrar esta persoa. Unha muller traballadora,
loitadora. Sacando adiante a súa familia: erguerse ás
oito da mañá e ir traballar. Volver para facer a comida. Volver á terra. Volver para facer a cea. Carmen,
miña Carmen. Loitar. Pelexar. Nunca renderse.
Esa é a definición de traballadora. De loitadora.
Pero sempre con ilusión. Un soño. Un sentimento.
Ofrecer cariño.
Por que nesta sociedade non mostramos as persoas
que realmente o merecen? Persoas que loitaron, que
sufriron, que souberon vivir. Mulleres con corazón.
Con sangue. Con sentimento.
Debemos agradecerlles a nosa vida a persoas así. E
converternos en persoas soñadoras. Ser mulleres fortes. Non deixar que nos fagan débiles, que nos desprecen. Xamais. Ser únicas. Ser loitadoras. Ser coma
Carmen.
ENGLISH BOOK CLUB
Another year attending the English Book Club in
our high school with our teacher Ana Belén was awesome.
Students from 4th ESO and 1st BAC took part in the English
Book Club this year reading the books our teacher suggested.
In the first term, we read Trash by Andy Mulligan.
We did some projects about this fascinating book as a
video about the narrators of the story, a timeline, a sketch
about how people in Behala live and a video about Mulligan’s biography. We also contacted the author, searched
for similar books related with this and watched and commented on the film based on the book!
In the second term we read a classic, Animal
Farm by George Orwell. We really enjoyed this book and
we recommend it. We did a common project. We had the
idea of making a sketch inspired in the ‘Big Brother’ program that we all know. We worked at it for two days and
we were together, laughing and enjoying what we were
doing. Finally, it was a fantastic and funny sketch!
In the third term we read eight short stories by
different authors. This time, our project was common
again and we made sketches from the different short stories. Everything was plenty of fun!
To sum up, I strongly recommend everyone interested on English taking part on the English Book Club because I think it’s a nice way to learn English and have fun
at the same time!
You can see the projects in this link: http://
anasbookclub.blogspot.com.es/
Gemma Muíña, 1º BAC
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Esther Otero González, fotógrafa
Ana García, Fátima Moirón, Carmen Pavón, Uxía Paz e Inés Polo

Esther Otero González é fotógrafa e traballa na Casa da Xuventude de
Mondoñedo.
Primeiro estudou Historia, pero cando acabou comezou a facer Fotografía
Artística na Escola de Artes e Oficios Mestre Mateo de Santiago, xa que
sempre lle gustara e tiña curiosidade por probar a ser fotógrafa e revelar
manualmente as fotos. Cando o probou quedou enganchada.
Unha anécdota sobre o seu traballo é que, nunha ocasión, chegou tarde a
unha conferencia política na que tiña que sacar fotos, e tivo que pedirlle ao
político que volvese a poñerse no sitio para que parecese que estaba dando
o mitin, aínda que estaban os dous sós. El entón comezou a falar outra vez
e ela pensou que ía volver empezar co discurso.
O que máis lle gusta fotografar é xente sendo espontánea, e non posando.
Ata que consegue a fotografía adecuada pode chegar a sacar cincuenta da
mesma persoa. Nas súas palabras, “O que máis me gusta é captar as
expresións da xente, o que nos transmiten. Pretendo que unha fotografía
nos mostre algo, que ao mirala nos conmova.”
Esther González Otero is a photographer and works in the Youth House in
Mondoñedo .
She first studied history, but when she finished she started doing Art Photography at the School of Arts and Crafts Mestre Mateo of Santiago. She had
always liked it and she was curious to try to be a photographer, develop the
photos manually, etc. When she tried it, she was hooked.
One anecdote about her job is that, once, she was late to a politician’s speech
where she had to take photos, and she had to ask the politician to go back to
the place where he was supposed to speak from, so it would look as if he
were still holding the rally and she could take the photo. They were alone, he
started his speech again and she thought he would repeat it all again. But he
didn’t.
The thing that she most likes is taking photographs of people being natural,
and not posing. Until she gets the suitable photography she can take fifty
pics of the same person. In her own words, "The thing that I most like is to
capture people´s expressions, the things that happen to us. I expect that a
photograph shows us something, and that when we look at the photo, it
moves us."
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Xerardo Novo, fotógrafo
Armando González, María Rivas, Iván Seco e Ángela van der Mel

Xerardo Novo traballa no IES San Rosendo. Comezou a facer fotografías cando mercou unha cámara
Nikon Reflex co seu primeiro salario, que é a protagonista desta anécdota que nos conta:
Un inverno foi cun grupo de amigos a Camelle (Camariñas). Visitaron unha praia preto desa localidade, onde vivía un alemán que se dedicaba á artesanía. Unha vez alí, cando se dispoñían a facer unha
foto de grupo, a súa cámara caeu ao mar. Tiráronse na auga para intentar recuperala, pero non conseguiron facer nada.
Retrata sobre todo persoas, en actos celebrados no instituto, en festas... De feito, cando viaxa, sácalles
máis fotos ás persoas que o acompañan que aos monumentos, xa que el valora os lugares que visita polas súas amizades. Tamén nos confesa que nunca ve as fotos en dixital porque non as considera fotografías ata que non están impresas, o que fai que a súa afección resulte bastante cara.

Gerardo Novo works as a Biology teacher at the IES San Rosendo High School. He began to take photographs 25 years ago and it is his way to escape from daily routine. He bought his first camera with
his first salary. Among anecdotes with this hobby, he told us one related to this camera. One winter he
went with some friends to Camariñas, in Camelle. They visited a beach where a German craftsman
lived modestly. When they were taking a photo with Gerardo’s camera, it fell into the sea. Quickly, he
jumped into the water to rescue the camera, but he couldn’t do anything to repair it.
Gerardo takes photos of people at certain events, for example at high school or at parties. He also takes pictures of his friends. In fact, when he travels, he takes more photos of people than of monuments.
Finally, Gerardo told us that he never sees digital photos because he thinks they aren’t real photos until they are printed.

Máis entrevistas
Neste enlace https://twinspace.etwinning.net/11848/home podedes ver máis entrevistas que
lles fixemos a outros fotógrafos, xa que foron parte do traballo para o proxecto do eTwinning.
Moitas grazas a todos polo seu tempo e a súa amabilidade.
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UK culture class with Luke Roberts
Last October, Burlington Books provided our Bacharelato students with a different way of approaching UK culture in the
classroom.
Luke Roberts, the amusing trainer, offered a fun and interactive
way for us to learn about different aspects of British culture and
history. Everyone could laugh, speak or participate and, in the
end, he asked some questions about the topics that we used in
the special class and some lucky winners got very nice prizes.
By Rocío Rego 1º BAC

Trip to London
In April 16 students of 4th ESO went on a trip to London. Before the
trip we got funding from the different shops and stores in Mondoñedo,
Abadín and Lourenzá to make a huge hamper and get some money. We
are really grateful to all of them for their help!!
We also saw some films set in London and found out information about
the city to have an idea of what we were going to see there. And we
weren’t deceived!
For some of us this was the first time we flew on a plane. The trip was
very pleasant and … there we were… London at last!
But we hadn’t expected that the first thing we had to do was to take
some ID photos in Liverpool station! And we found it really difficult to
use the photo machines. Well, after an hour of trying hard, we got it!
And so we got our underground pass for the five days!
Our very first trip in the underground train… and we were in Russell
Square. It was pouring with rain! We got soaked to the skin! But at last
we were in the County Hotel. Well, we had been told that it was not a
five star hotel. And it wasn’t!
The days that followed were full of activities and places: trips in the underground, a tour of London on the top of a touristic bus (it was so
cold!), a ride on a boat along the River Thames, activities in the British
Museum, the National Gallery, the Natural History Museum, the Science Museum or the Tate Modern. Some of us cried with emotion in
the Wembley Stadium, others in The Lion King musical. We couldn’t
stop staring at the variety of people in Leicester Square (where we had
dinner almost every evening) or in Candem Market where, by the way,
the naughty teachers sent us to a special shop (the Cyberdog). We could
feel the luxury of Harrods, so much that it is even a bit tacky. We could
be in contact with literature by crossing the wall in King’s Cross station
to go to Hogwart’s school of Witchcraft and Wizardry, in a tour to the
Shakespeare Globe Theatre with a guide who spoke with a cockney accent we could hardly understand, and a short visit to the British Library. The last day we said goodbye to London in a royal way! We saw
a special Change of the Guards at Buckingham Palace. The next day
was the Queen’s birthday.
Back home, we recorded our experiences in our diaries where we also
glued our tickets, leaflets and other things that will help us remember
this trip.
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My life in the US. By Sara Muíña
10 months ago I arrived at the New York airport, accompanied by my two
favorite travelers, Roque and Ánxela. I remember the confusion, the enthusiasm and the excitement that we were feeling, New York was everything
we were expecting and more. I remember how our flight to Indianapolis had
a layover in North Carolina and the first thing we did when we got there was
having pizza for breakfast. I remember our faces when we were landing and
we knew our host families were in the airport waiting for us. I remember the
fear, the expectation, would they like us? Would we be happy here?
Today, 10 months later, I can tell you that this has been the greatest year of my life. The memories I’ve made and the people
I’ve met will be with me forever and will never go away.
My high school here is called Lawrence North, and right now has a population of 2319 students. That was a huge change, my
first days I would go around carrying a map and asking people for help to find my classes when Erin could not go with me.
Here it doesn’t matter in which grade you are in, you can choose any level you want, that’s why you can find seniors in the
same class as a freshman. My schedule is divided in two days, green days and red days, our school colors. In total I have eight
classes and each one of them lasts an hour and a half. I’ve taken AP English Language and Composition, AP US History, Anatomy, Pre Calculus, Newspaper, Band, Photography, Piano and Study Hall. I took Photography in the first semester and piano in the second. In my high school every year they have a bunch of exchange students, this year we were 10, so I was nothing new for them. Erin’s friends have become my friends and every time Andrew, Donovan, Cameron and Lorenzo scream
Spain Sara (the other Sara is IU Sara) when they see me, it just makes my day.
I joined Pep Band, Full Orchestra, Tri hi y, Chess Club… but the best decisions I’ve made here were joining Band and Newspaper. In both of them I met my best friends here and they have made my year memorable. I’ve been Flute Section Leader during all this year and I’ve taken lessons with a private teacher, which has showed me how good I can be practicing every two
days and having an actual flute teacher. The last semester of the year our high school bands go to contest and in my band
we needed a piccolo, but none of the 11 flute players played it, so I started taking lessons and playing. We got a gold medal
in contest and I discovered my love for another instrument. In both Pep Band and Full Orchestra I shared experiences and
rehearsals with Lexi and Annie, my two favorite flute players and two of my best friends, with Jordan, Taylor, Bobby, Hannah, Bailey… Newspaper has been home, room 141 a.k.a. the coolest place in the world is where I’ve been the happiest in
high school. Being a photographer for The North Star, going to the National Journalism Convention in Florida and to different
colleges with them and getting recognized as one of the best school newspapers in the country has been a huge adventure
that we’ve lived together. In the middle of that adventure I found some of my best friends; Cheyenne, Mork, Elliot, Claire,
Josh and Erik. Each one of them would always have a little bit of my heart and I know that my memories with them; Elliot
being the cutest speaking Spanish to me, Claire and her “Oh Gosh”, Cheyenne and me in our Starbucks dates, Josh and his
selfies, Mork being my veggie buddy and Erik just telling me everything he did in Spain; will help me to don’t miss them that
much.
However, if my life here has been this great it’s because of my family, my parents Brian and Lynn, my sisters Erin and Sara
and my grandparents. Without them this experience would not have been possible and I know I will always be a Hardman. I
love them so much and I would never be able to thank them enough everything they have done for me. I’m never going to
forget all the afternoons that Brian has made me watch all kind of movies because according to him they are an American
must watch. Every time that Lynn and I have gone grocery shopping together and ended up running around the shop to get
all the samples and then buy a burger and talk about whatever had happened that day. Every time Sara and I have been the
only ones able to understand something in Spanish and just glanced at each other. Every time that Erin and I have played
together, have watched soccer together or have hugged (even when she hates hugs). Every time that Meika has come to my
bed and has woken me up liking my face. With them I’ve enjoyed Thanksgiving and all its food, Black Friday and Christmas,
West Virginia, Washington DC and this summer we’ll go to Colorado.
While I write this, I’m in Finals Week, the last week of school. I’ve started saying goodbye. Even when I know that my family
and I already have plans of visiting each other and some of my friends like Elliot and Cheyenne will take years abroad in Spain
and I know we’ll see each other again, it doesn’t make it easier. This has been the best experience of my life and I will never
regret doing this, but there are things they never tell you before you leave your home country. They never tell you that once
you leave home you never go back. I left Spain 10 months ago, and now I’m leaving home again.
Take a year abroad, it will open your mind and make you rediscover yourself, it will change you. It did it with me.
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A Trip to Santiago
On April 6th the departments of History of Art and English
went on a trip to Santiago with the 1st BAC students.
In the morning we went on a tour guided by the teacher
José Ramón Pavón who showed the students some highlights of the city and explained the main artistic characteristics of the monuments.
Then we went to see Pygmalion, a play in English at the
Teatro Principal. Apart from the play, we could enjoy the
beauty of this theatre.
In the afternoon we went to the Cidade da Cultura in Monte
Gaiás and we followed the explanations of a guide in relation to the Cidade and then we went to see the exhibition
Con-fío en Galicia. Vestir Galicia. Vestir o mundo. We
could see the evolution of clothes in Galicia from prehistoric
times and we could appreciate different artistic forms related to fashion.

eTwinning

Before...

After...
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Lemos poemas en francés

Je suis né moineau
Sur le bord d’un toit.
Je suis comme il faut
Que le moineau soit.
Allègre, narquois,
Tout en petits sauts,
Je suis né moineau,
En mai sur le toit.
Je ne suis pas beau
Et j’ai peur des chats.
Oui, mais quelle joie
Quand je crie là-haut
Sur le bord du toit
Maurice Carême

Reto semanal
Este ano tivo lugar a cuarta edición do Reto semanal. Os tres primeiros
clasificados foron: Lucía Muíña (1º de ESO), Martiño Carracedo (3º de
ESO) e Carla Díaz (1º de Bacharelato).

Participación en Proxectos
Paisaxe e Sustentabilidade
Ao comezo do curso recibimos a boa nova de que gañamos o 1º Premio do
Programa Paisaxe e Sustentabilidade co proxecto que desenvolvemos durante o curso 2014-2015.
Nestes meses, continuamos con este traballo centrándonos no valor estético e simbólico da paisaxe, analizando de que xeito os cambios producidos nela reflicten a evolución dos nosos pobos. Ademais, tratamos de
consolidar o noso compromiso co consumo responsable e a reciclaxe.
Proxecto Terra
Os días 3 e 4 de maio 4º da ESO participou nun intercambio territorial
con Porto dentro do marco do Proxecto Terra.
Fitofaladoiro
Aínda que somos parte do rural, o coñecemento do medio vinculado á
tradición oral está en perigo de extinción. Durante este curso, o alumnado de 1º e 2º de ESO e o Ciclo Superior da Agraria traballou para recoller
información sobre as plantas da nosa zona (nomes, utilidades, refráns...)
Todos eses datos quedarán rexistrados xunto coas mostras das plantas ás
que se refiren, que foron recollidas, identificadas, prensadas e conservadas.
Xermolón
O alumnado de 3º de ESO participou durante este curso no Proxecto
Xermolón, encamiñado a mellorar os nosos hábitos alimentarios e fomentar o consumo responsable.
O Plan de consumo de froita nas escolas foi un complemento perfecto e conseguiu que, polo menos durante tres semanas, tomásemos froita cada día.
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Cousiñas
18 de maio de 1916: nacen as Irmandades da Fala
Por iniciativa do viveirense Antón Vilar Ponte, o 18 de maio de 1916 nacía na Coruña a primeira
Irmandade dos Amigos da Fala, que tiña como obxectivo a defensa, exaltación e fomento da lingua de Galicia. Despois dela, moi axiña se foron constituíndo outras agrupacións locais por todo o
país, tanto nas cidades como no rural. Intégranse no Partido Galeguista en 1931, cando xa son 46
as Irmandades repartidas polo noso territorio e tamén por comunidades galegas de emigrantes.
Antón e Ramón Vilar Ponte, Manuel Lugrís Freire, Uxío Carré Aldao ou Lois Porteiro Garea; e
tamén María Miramontes, Amparo López Jean, Elvira Bao
ou Corona González asumen a enorme responsabilidade de poñer
Galicia no seu tempo. A intensidade que lle imprimen ao activismo
que a prol do país e do idioma se viña desenvolvendo desde o
século XIX adquire unha dimensión extraordinaria.
As Irmandades da Fala definen e afirman Galicia como unha nación, e en torno a ese eixe central do seu ideario poñen en marcha
un país ancorado na submisión e na carencia. Demostrando a súa enorme capacidade de traballo
e o seu entusiasmo crean medios de comunicación en galego, como A Nosa Terra, en 1916; o Seminario de Estudos Galegos, en 1923, que inicia no noso idioma o estudo e a investigación da realidade galega; e tamén fomentan en 1924 as primeiras experiencias relacionadas co ensino na
nosa lingua coas Escolas do Insiño Galego. Formaron parte das Irmandades figuras tan
importantes como Castelao, Otero Pedrayo, Vicente Risco ou Florentino López Cuevillas.

TCX 2016
Por Xana Rodríguez, 4º ESO B.

A Toxiza Classic Xtreme é unha carreira de montaña que transcorre polo máis alto de Mondoñedo. Na primeira edición só se
realizou unha única carreira de 40 km, mais este ano o equipo e
a organización decidiron incluír outra nova. Deste xeito, á de
40 km con desnivel 2038m+ e 2038-, sumouse a de 19 km, con
1182 m+ e 1182 m-.
A saída tivo lugar ás 8 da mañá na Praza da Catedral. A partir
de aí, as dúas carreiras farían os seus primeiros 10 km de forma igualitaria, en dirección a Valiño. Alí iniciouse a subida cara ao Chao da Braña e a Monteagudo, onde se situara o primeiro
avituallamento (km 8). Na Toxiza, no km 10, xa se separaban as dúas carreiras. A xente que
correu a de 19 km baixou cara a Mondoñedo, pasando polo último avituallamento, sólido. Remataron na Praza da Catedral.
A outra parte, que corría a carreira maior, seguiu cara á Fraga Vella, no km 16, pasando posteriormente por puntos coma Estelo e Cabana de Vella, situada
no km 27. Un punto moi coñecido por onde pasou é a Pena da
Roca, no km 31, desde onde xa se descende cara ao Bosque de
Silva, para rematar tamén na Praza da Catedral. Así se percorrían 40 fermosos km.
Nesta 2ª edición, impúxose nos 40 km Fernando Arca Casal,
do club Xesteiras e veciño de Caldas de Rei, cun tempo de
3:50:06. Desta maneira, o gran Arca, coñecido polas súas numerosas vitorias nos distintos trails galegos, revalidaría o título de campión, que tamén lograra o ano pasado. En segundo lugar chegou Borja Varela, do
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mesmo club, cun tempo de 03:53:23. O podio completaríao Rubén Seco
(04:01:01). Por parte feminina, Esther Hernández logrou o primeiro
posto cun tempo de 05:17:34, por diante de Ana María Martín
(06:21:44).
Na carreira de 19 km resultou gañador Alex Villalba, do club ED Lourenzá Atletismo, cun tempo de 01:59:51. Seguírono Jesús Álvarez e Henrique Telo, cuns tempos de 02:00:26 e 2:01:48 respectivamente. Da
mesma maneira, Patricia Rojas proclamábase campioa cun tempo de
02:32:24, por diante de Sandra Fernández (02:38:37) e Virginia Jiménez (02:58:17).
Unha vez pechado o paso de corte e finalizada así a carreira, xa cos premios entregados, tivo lugar unha comida no Seminario de Santa Catalina de Mondoñedo para recuperar as forzas e darlle un remate ben merecido á TCX 2016. Para premiar tanto esforzo houbo tamén camisolas e
produtos da zona: mel, cervexa, fabas de Lourenzá e unha pequena torta de Mondoñedo...
Eu vivín o día paso a paso, feliz, realizando a carreira dos 19 km. Penso que é de admirar o traballo realizado polo equipo directivo, pola organización e por toda a xente que voluntariamente se
entregou para que isto se levase a cabo. Pagou ben a pena todo o traballo das semanas anteriores. As carreiras de montaña, a paisaxe que as rodea, a suor e a teima por superarse forman algo
tan bonito que se debe valorar e fomentar sempre.

Canto aprendemos en FP!

Premio extraordinario FP
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Chegamos e marchamos
Non o cambiaría por nada
Por Lucía Muíña Ramil, 1º ESO

Dende pequeniña sempre me gustou ir á escola. Gozaba aprendendo, e así sigo. Por nada do mundo quería faltar a clase. Pasaron os anos, remataba a Primaria. Chegaba o instituto.
Instituto? Hai uns meses horrorizábame esta palabra. Co ben que estaba eu na escola, por que tiña que
vir para aquí? Nese momento a miña mente só pensaba en todo o que perdía e en nada do que eu gañaba.
Agora xa levo aquí un curso, o meu primeiro curso, e non o cambiaría por nada. Aprendín moitas cousas,
ademais da aprendizaxe das materias en si. Fixen amizades que xa o son para toda a vida; outras marcharon. Descubrín o que me gustaría ser e o que odio profundamente. Souben encarar as adversidades,
pero sobre todo encontrei o que quero facer na vida e co que quero achegar o meu gran de area a este
mundo.
Agora acaba este ano, volven as vacacións: o verán, a praia, a piscina, os amigos, os xeados… Pero xamais
esquecerei este primeiro curso dunha nova etapa da miña vida.

Alegría e peniña de dúas que parecen unha...
Por Natalia Novo, 2º de Bacharelato.

Logo de seis anos no instituto chegou o momento de marchar, e a verdade é que sinto pena. Recordo o
día en que cheguei, morta de medo e sen saber que había pasar... Non podo crer que desde aquela pasase
xa tanto tempo. Deixo atrás unha gran etapa, os mellores anos dos case 18 que teño; unha etapa na que
aprendían miles de cousas, e non só letras e números. Aprendín a organizarme, a coñecer xente nova, a
enfrontarme a moitos problemas e a tratar con moitas persoas que non mo puxeron nada doado, pero
sobre todo, madurei.
Voume triste por deixar moitas amizades e tamén pofesorado do que aprendín moitas cousas, que me
deu confianza... Por outra parte sinto tamén moita alegría. Cheguei aquí cun propósito que logrei con
moito traballo e axuda. Agora é moi fonda a sensación de liberdade e de satisfacción que sinto. Pero o
mellor e o máis bonito desta etapa e da forma de marchar é saber que non defraudei a xente que confiaba
en min: papá, mamá, o profesorado esixente que me pedía máis esforzo... Non podía marchar de mellor
xeito, feliz e orgullosa!
Por Noelia Novo, 2º Bacharelato.

Lembro que cando entrei no instituto me invadía o medo de iniciar unha nova etapa e de non saber onde
me ía meter. Todo o mundo me dicía que pasar do colexio ao instituto non era tan malo, e que habiamos
pasalo ben. Hoxe, seis anos despois, podo dicir que a experiencia foi boa. Marcho do San Rosendo con
moito aprendido, tanto a nivel académico como persoal e sei que, aínda tendo pasado por cousas mellores e peores, botarei de menos todo isto. Agora sinto felicidade por ter logrado unha pequena parte do
meu obxectivo, pero tamén pena por deixar atrás tantas cousas e un medo parecido ao de hai seis anos:
nervios, angustia, inseguridade e incerteza porque non sei que é o que me agarda o ano que vén...
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Seis anos aquí
Por Pedro Rodríguez Barro, 2º Bacharelato

Resumir o vivido durante estes seis anos no San Rosendo resúltame unha tarefa difícil polo feito de ter
que facer unha criba de tantas e tantas vivencias e emocións. O certo é que hai momentos e sentimentos
nas nosas vidas que se repiten, eses déjà vu… E en determinados casos o feito de ter vivido ou sentido
algo idéntico con anterioridade, non te libra de volver reaccionar do mesmo xeito.
Con isto refírome ao día en que os profes do CEIP Aquilino Iglesia Alvariño trouxeron o alumnado de
sexto a Mondoñedo para visitar o instituto. A tal visita deixoume abraiado: os edificios, as clases repletas, a cafetería, a morea de xente que pasaba dun lado para outro continuamente... Todo aquilo era novo
para min; pero gustábame, con certo reparo… Mais estaba desexando formar parte daquilo xa!
Seis anos despois atópome ante a mesma situación, aínda que desta volta foi o San Rosendo quen nos
levou de visita á Universidade. E si, a mesma reacción: edificios enormes, moitísima xente e unha cidade
nova. E outra vez, con certo reparo, estou desexando formar parte diso.
A pesar de aínda actuar en certo modo como o neno que era cando cheguei aquí, todo o tempo que pasei
serviume para madurar e aprender non só sobre historia ou inglés senón tamén sobre o que a vida me
vai deparar. Desde o primeiro ata o último curso, todos me achegaron matices que me converteron pouco a pouco no que vedes hoxe. Isto é, en gran medida, grazas ao traballo do profesorado, pero tamén á
complicidade de compañeiros e compañeiras. Tantas horas nunha aula forxan relacións especiais entre
as persoas. Logo están, ademais, as horas de actividades que se realizan no centro case acotío e que considero o elemento diferenciador do instituto. A actuación de Mini e Mero foi probablemente a que máis
me gustou deste ano.
Volvendo ao tema do traballo dos profes, quen non ten predilección por alguén? Para servos sincero, eu
non podería falar só dunha persoa, pero as clases que sempre recordarei serán as de Pavón e as de Xerardo, e as de Galego con Inés e Luz, docentes que conseguiron espertar en min o gusto polas súas materias debido á súa capacidade para empatizar co alumnado. No relativo aos compañeiros e compañeiras,
tan só podo dicir que agora teño a sorte de chamarlles tamén amigos e amigas…
No IES San Rosendo deixei de ser un neno para ser un neno grande.

Propósitos e obxectivos
Por Javier Fernández Iglesia, 4º curso de Enxeñería

Mentres escribo estas liñas bótolles unha ollada a catro exemplares de O son da Paula -os que gardo do
tempo no que estiven no centro- e véñenme moitos recordos ao ver as páxinas da revista que nacía ao
acabar cada curso. O que agora segue é tan só unha breve reflexión sobre parte do que aprendín nestes
anos de formación no instituto.
Hai catro anos, en maio de 2012, estaba sentado nunha aula do IES San Rosendo rematando o segundo curso do bacharelato e coa selectividade aí mesmo. Daquela non tiña idea de que ía estar onde
hoxe estou. Non tiña claro que quería estudar, e menos aínda a que me quería dedicar. Hoxe, con todo
máis claro e cando estou a unhas semanas de rematar a carreira que decidín estudar, recoñezo que volvo
a ter dúbidas sobre o meu futuro profesional, pero sen medo ao que me poida deparar, pois sei que debo
esforzarme para chegar a onde quero, igual que o fixen durante estes anos estudando Enxeñería en Deseño Industrial.
No tempo que botei no instituto adquirín bastantes coñecementos; da utilidade dalgúns deles souben tempo despois. Daquela, ás veces, pensaba e preguntábame: Pero para que quero saber isto? En serio isto valerame para algo o día de mañá? Hoxe doume conta que de todo se saca algo bo. E de que existe unha etapa para cada momento, e para formarse a idónea é a xuventude. É certo que non recordo moitas cousas das que me examinei hai anos, pero doutras moitas si, e teñen unha gran utilidade sempre e
cando as saibamos levar á práctica correctamente. E en parte niso consiste chegar a ser un gran profesional.
Nunca saquei as mellores notas da clase. Nin as peores. As notas son un reflexo dunha parte do que
estudamos, pero non o din todo. É difícil avaliar todas as capacidades que temos cun exame ou cun traballo. A mellor avaliación sae de cadaquén cando se fai autocrítica. Se nos queda a sensación de que fomos capaces de facer máis do que fixemos, debemos facelo. E non só nos estudos. Máis aínda se esa sensación se repite con frecuencia.
Durante a miña carreira suspendín algunha materia unha, dúas e ata cinco veces. Desanimarse cando
pasa algo así é habitual, pero non tirar a toalla e aplicarse a fondo de novo é a clave para chegar ao éxito.
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Hoxe teño na cabeza proxectos dos que hai tempo non me sentía capaz de ter, e agora sei que os vou
conseguir. Traballo e constancia son as claves para lograr realizalos. O medo a fracasar supérase fracasando e aprendendo dos erros.
Uns estudarán unha carreira, igual ata dúas; outros decantaranse por un ciclo, un máster? Calquera
titulación nos levará polo bo camiño se reúne dúas condicións ligadas entre si: que nos guíe a paixón e que
saibamos aplicar na vida real os coñecementos que aprendamos nela.
Cada vez estuda máis xente. Cada vez hai persoas máis formadas. Cada vez a competencia é maior.
Pero o éxito só se alcanza se poñemos todo o noso empeño naquilo ao que nos queiramos dedicar, sen importar o que sexa. Hai centos de persoas loitando a cada momento polo mesmo que nós queremos lograr,
pero cada esforzo terá a súa recompensa se nos marcamos un obxectivo e damos o 100 % da nosa capacidade para chegar a el.
Todas as persoas temos capacidade para ser moi boas en algo. Encontrar ese algo e potencialo debe
ser o obxectivo de calquera estudante. Ou de calquera que non o sexa e desexe un traballo que o satisfaga
plenamente. Nada supera a satisfacción persoal de conseguir unha meta que desexamos, e esta é maior
canto máis duro e difícil é o camiño para chegar a ela, porque só así somos conscientes do esforzo que foi
necesario facer.
Nun mundo onde algunhas opinións se converten en doutrina, onde cada vez se volve máis difícil dar
cun traballo óptimo, e onde a tecnoloxía avanza aceleradamente e tende a controlarnos, cada vez é máis
importante fomentar o criterio e o xuízo propio, adaptarse aos cambios da sociedade, aprender o máximo e
emprender camiño para chegar ás nosas metas.

Ata sempre Amparo, Mila, Esther!

Por Rocío Rego e Víctor López

Amparo:
Sabemos que este foi o teu último ano con nós e dános moita mágoa. As clases de Plástica
eran un descanso desexado despois de tanto estudo: que ben estar entre fotografías, plastilina, pintura, debuxos... Es unha profesora esixente, pero sabes facer as clases moi divertidas.
Botarémoste moito de menos, a ti e ás túas ganas de participar en todo canto che propoñen, e
de axudar no que faga falta.
Moita sorte no teu novo centro. E non esquezas estes anos!
Por Enrique Montero, Zolikha Hammouch e Marta Paz

Mila:
Graciñas por todo o que levas feito por nós, por axudarnos a aprender todo o que non
sabiamos, por darnos consellos, por preocuparte por nós. Graciñas tamén por nos ter
soportado todas as nosas cousiñas... Sempre te recordaremos como a mellor profesora
de apoio da nosa vida. Nunca te esqueceremos, e agardamos que ti a nós tampouco!
Por Lucía Van der Mel e María Díaz

Esther:
Graciñas por un curso cheo de aprendizaxe e de bos momentos, de risas e tamén dalgún agobio polos
exames... Non só aprendemos conceptos de bioloxía; tamén nos deches leccións que levaremos con
nós. Que che vaia todo ben... Sabemos que nunca terás unha clase tan pequena nun espazo tan grande!

E con igual cariño despedimos a toda a xente que nos deixa...
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Queda Ollomao tristeiro sen estes dous que se van!

O mellor para eles. E para nós sempre a lembranza da
alegría compartida nesta aula, entre clase e clase,
alentando historias para darlle vida á nosa lingua. Saúde e Terra, compañeiros!

Esta vai por despedida,
esta vai por derradeira:
acabouse o chiculate
rompeu a chiculateira!
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De Ollomao para O Son da Paula traballamos...
En documentación e redacción:
Xana Rodríguez
María Díaz
Rocío Rego
Silvia García
Lucía Muíña
Marta Muíña
Andrea Teijeiro
Claudia Mangas
Lucía van der Mel
Ángela van der Mel
Víctor López
Carmen Picoaga
Tania Cabanas
Noelia Rodríguez
Xemma Muíña
L. Galocha
En fotografía:
María Díaz
Silvia García
Xana Rodríguez
Antonio Cendán
Iago Barreira
Xerardo Novo
L. Galocha
Arquivo
En edición:
Xemma Muíña
Macamen Cerviño

Graciñas a toda a xente, profesorado, alumnado e persoal non docente que fixo posible un ano
máis O Son da Paula.

Agradecemento especial para Xemma Muíña.
Esta revista non sairía sen o teu esforzo!
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1º ESO A

1º ESO B
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2º ESO A

2º ESO B
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3º ESO A

3º ESO B
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3º ESO - PMAR

4º ESO A
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4º ESO B

4º ESO - PDC
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1º Bacharelato

2º Bacharelato
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2º de Bacharelato co seu profesorado

Ciclo Medio da Agraria

FP Básica
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Marchamos este ano voando coa laverca
E marchamos como entramos, porque lavercas, cotovías, cotovías pequenas e calandriñas tamén son paisaxe. Como nos di a Sociedade Galega de Ornitoloxía “este grupo pódese considerar como un indicador do estado de conservación das paisaxes tradicionais, onde os espazos
agrarios e áreas abertas conviven harmoniosamente con zonas boscosas e de vexetación natural. O mantemento destas paisaxes é indispensable para asegurar a conservación dos nosos
aláudidos e de toda a rica diversidade de especies dos hábitats abertos”.

A laverca tamén é poesía. Escoitade a Manuel:
As lavercas e lavercos
no monte andais a berrar.
E como sodes tan tercos
non deprendeis a cantar.
Cando teñais laverquiños
levaillos ao reiseñor:
pra deprender aos noviños
non hai un mestre mellor.
O monte estará moi ledo
e non terá soedade.
¡O monte non terá medo
anque teña inmensidade!
E da cotovía dixo:
Cando canta a cotovía
racha a lumbrigar o día
e oise un tremor na campía…

Despedímonos ao xeito das Irmandades da Fala:
Saúde e Terra!
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