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Necesitamos un pacto pola educación. Necesitamos unha lei educativa baseada no consenso e que lle aporte estabili-
dade ao sistema educativo. Unha lei que non cambie con cada goberno, que garanta os dereitos e escoite todos os 
sectores da comunidade educativa, facéndonos partícipes dun sistema que contribúa a formar unha sociedade mellor, 
máis culta e menos manipulable. Unha lei que favoreza as boas prácticas para tomalas como referente no canto de 
afogarnos nun mar de normativas. Xa temos demasiados problemas no mundo de hoxe (migracións, desigualdades, 
ambientais, de perda de valores...) como para non tomar en serio a educación dun país. O reto de facer un mundo 
mellor por medio da educación debería ser unha aspiración constante da sociedade e da política educativa. Penso que 
deberían escoitarnos, pois a sociedade esixe que sexamos quen de xerar a transformación necesaria para a constru-
ción dese mundo mellor. E nós, o profesorado, estamos aquí co propósito de mellorar as nosas accións diarias. Te-
mos bos e claros exemplos no centro. Non nos cansamos de admirar os logros conseguidos polo alumnado de FP 
Básica en Florería. Grazas ao esforzo do profesorado, e especialmente de Yolanda López, a implicación, o seu bo 
facer e continua formación leváronnos por primeira vez e desempeñando un magnífico papel ás GaliciaSkills primei-
ro e ás SpainSkills despois, as olimpíadas da Formación Profesional. Oxalá sexa este o primeiro paso doutros a se-
guir nos vindeiros anos e chegue a formar parte da filosofía do departamento. Outro exemplo de profesionais inacce-
sibles ao desalento en relación á formación continua son as compañeiras de Tecnoloxía, tamén xenerosas co seu tem-
po, que lograron incentivar e motivar o alumnado para participar e gañar nos concursos de Robótica. Sempre o me-
llor premio é ver o alumnado interesado polo que fai, aprendendo, mellorando, madurando. Nestes casos tivemos a 
opción de exhibir o noso traballo fóra da aula e comprobar que podemos estar entre os mellores centros; pero tamén 

dentro deste microcosmos, no que intentamos mellorar nós para transformar o que nos rodea grazas ao noso proxecto 
común, toda a comunidade educativa remando na mesma dirección... Claro exemplo disto é o equipo da biblioteca, 
con profesorado de distintos departamentos coordinados, implicados, colaborando en múltiples actividades durante 
todo o curso ademais de promover clubs de lectura en varias linguas, defendendo firmemente que ler aporta bagaxe 
cultural. Ese camiño é tamén o compartido por Ollomao, o noso ENDL, coa súa titánica loita contra o esquecemento 
e o esmorecemento da nosa lingua e da nosa cultura, das nosas aldeas, lugares e xentes; de poñer en valor e dar a 
coñecer a esencia do noso, do currulliño do mundo no que habitamos.  Non quero deixar de mencionar aquí a xene-
rosidade e o magnífico labor realizado  este curso en Ollomao por Xosé Manuel Merino de Castro, alumno de 2º de 
BAC.  

E coma sempre, tamén este ano despedimos xente. Foise Alberto, que goza xa dunha excelente e merecida xubila-
ción; gran profesor e gran compañeiro... Botamos de menos a súa sabedoría, tanto nas aulas como fóra delas. Botare-

mos de menos tamén as compañeiras que se trasladan e que levaban anos con nós. Desexámoslle a Inés moita sorte 
na súa nova etapa; foron moitos os anos e moitas as vivencias que compartimos. Os cambios son duros, pero o des-
canso da estrada redunda en saúde. Sorte que tamén lle desexamos a Macamen, grandísima profesional, discreta, res-
ponsable, seria como docente e alegre con profesorado e alumnado, magnífica profesora que fixo entender e amar a 
bioloxía a toda a xente que pasou polas súas aulas.  

Tampouco quero deixar de mencionar o valor que ten o profesorado que organiza e acompaña o alumnado nas activi-
dades extraescolares. Nestes tempos nos que se nos responsabiliza de todo e nos que non se nos valora nada, hai que 
ter moito ánimo e amar moito a profesión para levar un grupo de adolescentes polo mundo adiante. Pero que gran 
lección para a vida son esas actividades! 

Pois de todo isto e máis habedes atopar na revista deste curso, reflexo do moito que se traballa no centro ademais de 
cumprir co currículo e adaptarnos cada ano á nova normativa... Confiemos en que ese próximo pacto educativo nos 
deixe seguir traballando no que nos gusta e como queremos, sacando adiante o enorme potencial de todo o alumna-
do, facendo brillar a cada persoa coas súas inquietudes, o seu talento e o seu afán de aprender e de saber. 

O coñecemento é o aliado da liberdade. 

 

EDITORIAL 
María José Cuesta 

Directora do IES Plurilingüe San Rosendo 



4 

 



 5 

“A  lingua dos galegos é o galego e eu, dende o meu oficio de escritor, estou a defender esa lingua con 
todas as miñas forzas e todos os meus coñecementos.” Así nos deixou dito Carlos Casares, autor a 
quen este ano lle foi dedicado o Día das Letras Galegas.  

Como contribuír desde un ENDL, humildemente, “con todas as nosas forzas” tamén, á defensa da nosa lingua, á 
toma de conciencia de quen somos, do que nos distingue e nos significa entre todos os pobos do mundo?  

Observando o que nos rodea chegamos facilmente a unha triste conclusión: somos un pobo que apenas sabe que 
é tal. En xeral, reina entre nós a máis absoluta desinformación de todo canto nos singulariza e nos fai relevantes: 
a nosa historia, a xeografía, a lingua, os costumes; incluso a música. Non hai tanto chegaba a xente ao instituto 

sabendo algunha canción en galego. Hoxe, cantar máis de unha completa é xa cousa rara. 

“Recóllote da HISTORIA… estás borrosa”, deixounos dito Uxío Novoneyra no seu poema A letanía de Galicia 
do ano 1968. Moito nos leva roldado este verso! Borrosa. Borrosa para nós a nosa propia historia: a máis gran-
de, a máis pequena. Borroso tamén o noso futuro, porque un pobo que non se ve no seu pasado dificilmente po-
de crer no seu futuro nin asumir o seu presente. Pareceunos que furar na memoria, indagar en quen fomos e en 
quen somos, era a mellor maneira de lle dar algo de luz á nebulosa que nos cobre. 

Así que este ano pensamos: non se pode pretender que a conciencia de ser quen se é aflore e se canalice na de-
fensa da nosa lingua se antes non hai información e coñecemento do camiño que nos foi traendo ata aquí. Enor-
me tarefa esta, que non pode ser asumida en exclusiva por un grupo pequeno como o noso, ben se sabe. Pero, 
aínda así puxemos todas as nosas forzas e todos os nosos coñecementos na procura de, cando menos, achegarlle 
á comunidade educativa do IES San Rosendo 
retallos escollidos do noso pasado histórico e 
da cultura que nos abalou para axudar a des-
pexar unha miguiña a ignorancia de nós que 
tan feramente nos ataca.  

O noso idioma e a nosa cultura viven tempos 
de incerteza ben pouco optimistas nesta nova 
idade da historia humana que parece iniciarse 
nos días de hoxe. Neles vemos como aumenta a presión abafadiza das culturas dominantes sobre outras minori-
zadas coma a nosa, que resisten con grandes dificultades, sempre ameazadas con seren varridas do mapa. Será 
posible resistir o seu embate? Terá o futuro un sitio para nós? Da nosa vontade depende unha parte dese futuro. 
Outra, da vontade política que pode facerlle xirar á historia para un lado ou para outro. Axudar no posible a que 
a intención colectiva se torne en defensora da nosa identidade, e entón tamén da nosa lingua, é sempre o eixe do 
noso traballo. E este curso, ademais, de maneira explícita mediante campañas moi concretas nas que habemos 
afondar en anos vindeiros dada a complexidade da tarefa, difícil ademais de levar a cabo por estar sometida ao 
ruído e á presión do ambiente e da oficialidade. 

Quixemos que a nosa pequena contribución a esta lideira partise do coñecemento da realidade máis próxima: 
que fomos por aquí, que pasou por aquí, que nos construíu como somos para ben e para mal. Así que decidimos 
localizar o referente da nosa actividade nunha idea que chamamos Mondoñedo como punto de partida: saber 
quen somos, entendido o topónimo como elemento de cohesión do amplo territorio que conformou noutro tempo 
unha provincia, e concentrando loxicamente o interese nos lugares de procedencia do alumnado.  

Con esta base pretendemos poñer en valor a riqueza cultural e patrimonial desta parte do país desde diferentes 
perspectivas, fomentando a investigación e a divulgación de diferentes aspectos da nosa idiosincrasia co obxec-
tivo de mellorar o nivel de autoestima e de favorecer a apreciación da diversidade como riqueza e contribución 
necesaria ao acervo común que é a cultura galega.  
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O magosto deste ano foi, efectivamente, unha 

exaltación do noso medio máis próximo. Co 

seu traballo, o alumnado facilitou a presenza 

no instituto de persoas, costumes, historias, 

montes, vales, camiños… que poucas veces 

atopan acollida nos centros educativos. Foi 

linda e emocionante a experiencia de abrirlle 

as portas á nosa realidade. 

  

Aquí van algunhas mostras de como se foi concretando esta iniciativa: 

Esa foi tamén a vía que seguiu o Apalpador este ano. Insistindo e insistindo, turra que turra… Este foi o seu 
discurso: 
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Sabemos que o noso ben máis prezado é a lingua. O idioma é 

quen nos sostén como pobo. Partindo deste principio,          

quixemos este ano iniciar a recompilación de palabras e de 

expresións propias da zona, en sintonía co fundamento xeral 

da nosa actividade.  

Como é un pícaro garatuxeiro? Onde comían as vacas cando o 

facían na cambeleira? Que se facía cando se amedeiraba o tri-

go, o centeo, a avea? Para que utilizamos un bortel? Por onde 

camiñas se vas por unha carrilleira? E que pasa se che dan manteiga da fraga? Seguiremos aprendendo, 

coñecendo e coñecéndonos. Graciñas a todas as persoas que nos prestan o 

seu saber e a súa memoria.  

 

Tamén petamos na sensibilidade do alumnado para observar o medio que o 

rodea e para comprometerse con el.  
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Impresiona a visita ao mosteiro de Celanova 
(Ourense), vila coa que compartimos fortes ligazóns 
culturais e tamén un grande persoeiro: San Rosendo, 
nobre moi interesante e figura destacada na a historia 
de Galicia. Pareceunos necesario divulgar algúns reta-
llos da súa figura, aínda que en gran medida permane-
za cuberta polo neboeiro do século X. 

San Rosendo foi fillo do conde Guterre Mendes, xefe 
do Condado Portucalense que máis tarde había ser o 
Reino de Portugal; e de Santa Ilduara, dama nobre de 
gran fe cristiá que logo foi canonizada ao igual que o 
seu fillo. Xa o seu nacemento é confuso, e provocou  
disputas entre varias localidades ao afirmar seren cada 
unha delas o lugar onde Rosendo viu a luz por vez 
primeira. A día de hoxe, cítase como 
máis probable Santo Tirso, no norte de 
Portugal.  

Con poucos anos, trasladouse Rosendo 
a Mondoñedo con seu tío Sabarico, bis-
po ao que máis tarde el mesmo substi-
tuiría. Sabarico exerceu de titor e super-
visou  a súa instrución na fe cristiá e nos 
latíns, como desexaba súa nai. Esta pai-
xón pola cultura e polo coñecemento 
marcaría toda a súa vida. Recibiu ordes 
sagradas moi cedo. Din del os seus 
haxiógrafos que non era igual que os 
outros nenos; que non estaba afeito a 
xogar, por exemplo. Con pouca idade 
para a época, 18 anos, sucede a seu tío 
Sabarico na cátedra dumio-
mindoniense: de Dumio, lugar do norte 
de Portugal que fora arrasado polos mu-
sulmáns e onde asentara a súa influencia 
o célebre bispo Martiño no tempo dos suevos; e de 
Mondoñedo, a onde foran parar tras o paso dos árabes 
por Galicia. Aquí destacará como impartidor de boa 
xustiza e con dotes para a resolución de conflitos, 
mais desexando sempre retornar ao seu punto de par-
tida: o monacato.  

Entre os monxes galegos comeza a expandirse a regra 
de San Bieito, de recente creación,  e que San Rosen-
do espallará por toda Galicia coa fundación de igrexas 
e de mosteiros, e coa intervención noutros como no de 
Samos, en Lugo, nunha Galicia que sangraba polos 
catro costados por mor das loitas feudais e dos balei-

ros de poder no Reino. Nunhas terras dun seu irmán 
mandará construír un novo mosteiro no lugar de Vilar, 
ao que chamarán Celanova. Despois de oito anos de 
obras chegou a consagración do novo mosteiro, á que 
acudiu o máis sobranceiro da vida política e eclesiás-
tica galega do século X: 11 bispos, 24 condes e unha 
inmensa lista de nobres e cargos relixiosos. Alí enco-
mendará a abadía a Frankila, da súa confianza. Tempo 
despois será nese lugar onde reciba a misiva do rei 
Ordoño II informando do seu nomeamento como vi-
rrei galego, na que se lle encomenda a tarefa de recon-
ciliar as faccións feudais e de loitar contra os musul-
máns e os normandos: cos primeiros no Miño, e cos 
segundos nas aldeas da Mariña lucense que saquearan 
durante un ano ata que foron expulsados polos gue-

rreiros baixo as ordes de San 
Rosendo. A riqueza da súa fa-
milia permitiulle dotar de novo 
as igrexas saqueadas e retornar 
ao seu retiro en Celanova.  

Polo ano 970 queda vacante a 
sede de Iria Flavia.  A nobreza 
ve en Rosendo a figura apro-
piada para o cargo; e el, a pesar 
das súas reticencias, acepta. 
Como bispo de Iria Flavia e 
Compostela vai dotar máis 
igrexas e vai espallar a norma 
de San Bieito por todo o terri-
torio galego. Catro anos des-
pois toma a decisión definitiva 
de trasladarse ao mosteiro de 
Celanova onde pasará                                                
o resto da súa vida, finándose            

no ano 977. 

A figura de Rosendo é a acaída a un nobre do seu 
tempo e reúne as condicións de home de letras e de 
armas, protagonista dunha etapa da historia onde se 
vai debuxando e desdebuxando o perfil do vello 
Reino de Galicia. 

San Rosendo, bispo e virrei de Galicia 

Obra de Juan Puchades 

A nosa galeguidade provén da fortaleza do espírito, e aínda que carecemos 

de vontade ofensiva somos inexpugnables na resistencia.         

Castelao 
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A provincia de Mondoñedo  
Mondoñedo foi durante moito tempo centro económico e cultural do norte de Lugo e foi, ademais, capital da provin-
cia que levaba o seu nome.  

Que sabemos daquela provincia de Mondoñedo? 

Convén non esquecer que Mondoñedo foi desde o século XII unha das sete cidades máis importantes de Galicia,   
declarada como tal en 1156 polo rei Afonso Raimúndez, logo VII de Galicia, León e Castela. O poder eclesiástico 
situouna nun lugar de preferencia con respecto ás cidades e vilas do arredor ao asentar aquí, daquela co nome de  
Vallibria, unha das cinco sedes episcopais galegas.   

Esta predominancia da cidade vai converter a zona nunha área de influencia; xa que só Mondoñedo, con Coruña, 
Santiago, Tui, Betanzos, Lugo e Ourense tiñan dereito a escano na Xunta Suprema do Reino de Galicia, unha       
institución que trataba de administrar o territorio galego sen moito máis poder que o de organizar a recollida de    
impostos, pois non tiña sitio nas Cortes Xerais do Reino e os intereses galegos estaban supeditados aos da cidade de 
Zamora.  

A área de influencia de Mondoñedo medrou e chegou a abranguer desde A Estaca de Bares e Mañón ata Ribadeo, 
Ourol, Abadín, Riotorto, parroquias da actual Pastoriza e o que hoxe chamamos A Pontenova. Desta área, o único 
representante era o da cidade de Mondoñedo, gobernada por un débil concello civil e polo bispo, señor temporal da 
cidade. Máis adiante, ao transformarse xa Mondoñedo nunha capital de provincia oficial destinaron acó un           
rexemento militar que debía prestar servizo a toda a Mariña lucense e territorios anexos. Este rexemento tiña o seu 
cuartel na actual Casa do Concello, un pazo do ano 1747. En 1809 entra en combate na guerra contra a tropa        
napoleónica, no que destaca un dos seus integrantes fidalgos, que foi escalando ata chegar a ser alcalde en varias 
ocasións e logo nomeado Conde de Fontao, moi vinculado á Casa Real ata o día de hoxe. 

Pouco a pouco, a provincia inicia o seu ocaso. Aínda que o Conde de Fontao ha loitar nas Cortes de Madrid pola  
permanencia da capitalidade en Mondoñedo, na reforma liberal do ministro Javier de Burgos xa non hai sitio para 
ela. Nesta reforma créanse órganos de administración local que as dota dunha limitada autonomía. Os principios ra-
cionais da Ilustración impiden a creación de provincias pequenas, sen 
un número determinado de xente ou sen apoios liberais nas capitais, xa 
que é esta unha época de grandes  tensións entre carlistas e isabelinos, 
faccións que se enfrontarán en tres guerras durante o século XIX. Os 
isabelinos liberais van  preferir as cidades con apoios liberais ás cidades 
con apoios    carlistas, e por iso en Galicia vemos a desaparición das 
provincias episcopais de Santiago e Tui en favor da Coruña e de Ponte-
vedra, que chegou a combater con Vigo pola capitalidade. 

No caso mindoniense houbo o proxecto de crear un ente provincial den-
de Cabo Ortegal  ata a desembocadura do río Navia, en Asturias, abar-
cando os actuais concellos de Cariño, Ortigueira, Mañón, O Vicedo, 
Viveiro, Ourol, Muras, Xove, O Valadouro, Abadín, Cervo, Alfoz, Bu-
rela, Foz, Mondoñedo, A Pastoriza, Barreiros, Lourenzá, Riotorto, Mei-
ra, Ribadeo, Trabada, A Pontenova, Ribeira de Piquín, A Fonsagrada e 
Negueira de Muñiz en Galicia; e os actuais concellos de Castropol, A 

Veiga, San Tirso de Abres, Taramundi, Vilanova de Oscos, Sta. Eulalia 
de Oscos, San Martiño de Oscos, Grandas de Salime, Tapia de Casarie-
go, O Franco, Boal, Illano, Pesoz, Coaña, Vilayón e Navia en Asturias. 
Unha ampla provincia que non puido ser pola ausencia de apoios libe-
rais na nosa cidade e pola oposición dun grupo de Procuradores, contra-
rios a cederlles poder aos carlistas. 
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A muralla de Mondoñedo, patrimonio a coñecer 

Xosé M. Merino 

É  ben coñecido o pasado medieval da cidade de Mondoñedo, pero pouco se sabe dun dos compoñentes máis 
importante dese pasado: a muralla ou cerca. Para referirse a ela hai que mencionar un traballo publicado en 
castelán no ano 1950  polo noso primeiro cronis-

ta oficial, Eduardo Lence-Santar. 

O meu interese pola historia, e en especial pola     
historia mindoniense, levoume a investigar sobre este 
asunto da man do arqueólogo municipal, Abel Vigo, e 
doutro historiador moi interesado no urbanismo     
medieval, Roberto Reigosa. Do resultado destas    
investigacións preparamos unhas rutas que Ollomao, 
o noso ENDL, aproveitou este ano para achegar o 
noso pasado ao alumnado do IES San Rosendo.  

O itinerario comeza nun espazo museístico por des-
graza descoñecido entre moita xente: o Centro Cultu-
ral da Alcántara. Xoán Pacios, que está ao seu cargo, 
achega alí información moi interesante e moi amena 
sobre o Camiño Norte, Lourenzá e o noso pasado me-
dieval. A seguinte parada, tras pasar pola estatua de 
Leiras Pulpeiro e explicar a súa relevancia cultural e 
social no século XIX,  é xa no lugar onde houbo unha 
porta da muralla, a de Batitales, que se situaba onde hoxe está o convento das monxas concepcionistas.  A  mu-
ralla de Mondoñedo en escasas ocasións serviu de defensa militar, e a súa función principal era a de servir de 
punto de cobro de impostos e xuros varios. Esta primeira porta da muralla desapareceu no século XVII. As con-
cepcionistas, que tiñan o seu convento noutro lugar, pediron o traslado ao centro da cidade, e foilles ofrecido o 
terreo onde se sitúa actualmente o convento, construído en parte coa pedra que conformaba o arco da porta de 
Batitales.  

Baixamos cara á Fonte Vella pola rúa Febrero, dedicada a un letrado mindoniense de recoñecida fama en Ma-
drid, e paramos nesa encrucillada de camiños. Observando a fonte, debaixo da columna esquerda que suxeita o 
escudo imperial vemos unha pequena pedra. Nela aparece unha inscrición que, segundo investigacións recentes,  
apunta a un pasado romano, ao que tamén contribúen varias moedas localizadas na finca da Granxa e cataloga-

das por Fernando Mayán, que foi un gran historiador e tamén o 
primeiro director do noso instituto.  Aínda na Fonte Vella, vira-
mos a vista cara á fiestra simulada que figura na fachada dun 
edificio. Debaixo dela pódense ver uns perpiaños que sobre-
saen do muro: son os restos da Porta da Vila, a máis importante 
da cidade mindoniense, xa que proporcionaba acceso á praza 
maior, coa catedral, co pazo episcopal, coa vella alfándega e 
con servizos como o hospital de peregrinos, situado antigamen-
te na casa do medio do quinteiro da farmacia da Praza da Cate-
dral. Por esta porta entraba tamén a A-8 da época, unha calzada 
romana que comunicaba Mondoñedo con Castela, vía Meira, 
Baralla e Pedrafita; e pola que probablemente marchou Isabel 

de Castro camiño de Valladolid na procura do perdón real para 
o seu marido, o mariscal Pardo de Cela. 
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Baixando pola rúa da Fonte atopamos evidentes cambios no pavimento, onde se pode distinguir unha forma semi-
circular no chan feita en cachotería. Son os cimentos dunha torre da antiga muralla que facía esquina alí e que conti-
nuaba logo todo recto pola traseira da catedral ata chegar á rúa da Imprenta. Alí damos coa Porta do Pomar, barrio 
exterior onde varios cóengos pediran traslado coas mesmas leis vixentes dentro da cidade, e que hoxe abarcaría a 
zona de Viñas da Veiga. Andando en dirección a esa porta temos hoxe á esquerda o Seminario, unha institución sen 
a cal non se comprende a relación entre Mondoñedo e as letras, pois foi berce de grandes autores. 

Seguindo o trazado da muralla avanzamos pola rúa da Ponte e chegamos á antiga Porta do Perexe, no barrio de Ca-
sas Novas, chamado así por teren sido as primeiras 
construídas fóra da muralla. Subindo pola travesía che-
gamos ao último dos cinco arcos: o dos Ferreiros. Este 
arco, tamén chamado das Angustias, estaba apoiado na 
zona encalada da actual Casa do Concello, daquela se-
de do Rexemento Provincial. Foi derruído polo temor 
dos militares liberais a seren atacados polas tropas car-
listas nas guerras civís do século XIX, xa que tiñan ao 
carón a sala de xuntas. Por causa dese temor, solicitá-
ronlle ao concello que a botase abaixo; e así se fixo, 
xunto cunha pequena capela da Nosa Señora das An-
gustias. Remata a ruta coa visita ao vestíbulo da Casa 

Consistorial, onde fai presenza o barroco no escudo do bispo do mal da pedra, Frei Sarmiento. 

É moi importante poñer en valor o que nos rodea, tanto desde o punto de vista cultural como natural, pois é o piar 
da nosa identidade. De nós deben saír o interese e o respecto, e tamén a  investigación e a difusión do noso patrimo-
nio, que só achega beneficios. Para o alumnado do IES San Rosendo debería ser, ademais, o punto de partida de 
futuras iniciativas que nos conecten coa nosa historia e coa nosa realidade. Así o agardamos. 
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Mondoñedo no papel 

Os enigmas forman parte do Mondoñedo escrito con letras de chumbo e madeira, tipografías que, sobre o papel, nos legaron 
incunables, salmos, poemas, xornais, relatos e ata himnos nacionais. A conquista da transmisión do coñecemento e perpetuación 
da cultura no soporte físico do papel chega a Galicia tres décadas despois da súa invención no ano 1454. O Misal Auriense de 
Monterrey, en 1491, sería o título que inauguraría a historia da impresión galega para, só un ano despois, ver a luz o Misal 
Compostelán e o Incunable Confesional de Mondoñedo. 
 

O incunable de Mondoñedo 
O Incunable de Mondoñedo, actualmente na 
Biblioteca Pública de Évora, foi escrito por Alonso 
de Madrigal, O Tostado, que deixou para a 
posterioridade unha extensa obra, maioritariamente 
composta por comentarios en latín a Libros da 
Biblia. Antes de chegar a bispo en 1454, o autor 
asinaba as súas publicacións como bacharel en Artes 
e Teoloxía. Así consta tamén no Confesional 
mindoniense. 

Cincuenta anos de silencio 
Co salto no tempo de medio século preséntasenos na 
cidade a figura do impresor ambulante Agustín de 
Paz. O tipógrafo procede de Zamora, onde en 1541 e 
asociado con Juan Picardo, se fai cargo dos tipos e 
imprenta de Pierre Tovans. En 1546 pasa dous anos en Andorra exercendo xa en solitario. Chega a Galicia en 1548, e xa en 
Mondoñedo recibe o encargo do Bispo D. Diego de Soto para a impresión dos libros litúrxicos diocesanos, Misal e Breviario. 
Abandona a cidade tres anos despois con destino Compostela, deixando oito obras impresas. A súa edición máis célebre será do 
ano 1550, a Descripción del Reyno de Galicia, do Licenciado Molina, que supón a primeira guía do noso país. 

Talleres de esplendor no século XIX 
Cando Agustín de Paz abandona Mondoñedo en 1553 parece que 
con el desaparece calquera pegada da imprenta. Non sucede o 
mesmo coa vigorosa ebulición cultural destas terras, que semellan 
hibernar para o papel impreso tres séculos enclaustradas no 
interior da muralla medieval aínda en pé. Este período  aparece 
recollido nas publicacións de carácter eclesiástico, Sínodos 
Mindonienses. 

Ao tempo que esmorece o baluarte defensivo da cidade, a quietude 
editorial escorrenta o sopor de trescentos anos. O 
perfeccionamento da maquinaria de Gutenberg e a popularización 
do invento facilitan a ampliación do perfil de clientes, 
maioritariamente do mundo eclesiástico ata ese momento, e a 
evolución da imprenta ambulante a talleres estables. 

Tras a discreta e exclusiva obra do século XV, os obradoiros da 
cultura e do saber tiveron en Mondoñedo o seu momento de 
expansión a mediados do século XIX cando se traslada á cidade 
parte da imprenta lucense Viuda de Riesgo e Fillos. En 1851, o 
neto da saga, José Mon, instala na mindoniense rúa Padilla a 
Imprenta de Mon. Un ano despois emigra a América e vende a 
empresa a D. Manuel Perrote, que se asocia con Pedro Romero de 
Ferrol, chamándolle ao negocio Perrote y  Romero. Publican obras 
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relixiosas e didácticas, entre elas o Boletín 
Eclesiástico de Mondoñedo desde 1856 ata 
1878. Á morte de Pedro Romero en 1856, 
asume a xerencia e posteriormente a 
propiedade Joaquín Candia. En 1881 
imprime o xornal El Eco Mindoniense; e en 

1884 La Juventud, ademais de publicacións 
de carácter relixioso. 

A Imprenta González Redondo y cía, 
fundouse en 1885 para a publicación do 
semanario El Reparador. Mudou de nome 
en numerosas ocasións: Francisco Alonso y 
cía e finalmente Imprenta Católica. 

En 1870 Hermenegildo Mancebo funda na 
rúa Batitales o seu obradoiro con imprenta de ferro e tinteiro automático, investindo na compra tres mil reais. Dezasete 
anos despois toma o relevo o seu fillo, Edeso, quen diversifica a empresa a través da encadernación e venda de libros 

litúrxicos. No primeiro terzo so século XX merca este obradoiro Jesús López Díaz, bautizando a empresa como Sucesor de 
Mancebo. Desde a fundación inicial, imprimiría a maior parte dos xornais mindonienses. En febreiro de 1982 a empresa 
pasa a mans do seu fillo Fernando López González, que continúa á fronte deste emblemático establecemento. 

O xornalista, político e director do Orfeón Mindoniense César G. Seco Romero funda o seu propio taller  en 1906. No prelo 
imprime o xornal Mondoñedo, ademais da segunda edición de Montañesas, de Antonio Noriega Varela. 

Liberdade de imprenta  
Non resulta casual que as imprentas mindonienses fosen o destino e punto de encontro do pulso creativo e social de 
Mondoñedo. Nestes espazos atendíanse e resolvíanse as necesidades cotiás da xente e tamén alí fervían faladoiros de 
inquedanzas, corrixíanse os textos que posteriormente saían do prelo e dábase soporte e saída a novos rotativos. 

No ano 1856 a Imprenta Perrote y Romero edita o primeiro xornal de Mondoñedo, o Boletín Eclesiástico do Bispado, que 
nos inicios publica tres números ao mes para pasar logo a tirada quincenal. Esta publicación supón a primeira dunha longa 
serie de xornais, de diversas liñas editoriais e vocación temática. Entre os anos 1856 e 1921 chegaron a saír do prelo vinte e 
cinco publicacións periódicas. 

Na mítica imprenta Sucesor de Mancebo ven a luz as cabeceiras El Eco Mindoniense, El Hermandino (1882-1885), La Voz 
de Mondoñedo (1901-1925) Heraldo de Prisiones (1904-1905), De todo un poco (1904-1910), El cruzado (1912-1917), 
Heraldo de Villalba (1916), A Xusticia (1921), Río Navia (1921), Galicia Social Agraria (1927-1936), Boletín Socialista 
(1931), El Eco de Mura, Ecos Vegadenses, Luarca... 

Naceron tamén aí Cantares Gallegos de Manuel Leiras Pulpeiro. 
Na memoria de Mondoñedo gárdase a lembranza de que no prelo 
deste histórico obradoiro, Cunqueiro gustaba de modificar e 
corrixir os seus escritos. O escritor mantiña xa unha singular 
relación con esta imprenta. Os tres últimos números de Galiza, a 
primeira iniciativa editorial fundada por Álvaro Cunqueiro entre 
1930 e 1933, nacerían tamén en Sucesores de Mancebo, 

colaborando nesta iniciativa galeguista Xosé Díaz Jácome, Xosé 
Mª de la Fuente Bermúdez, Xosé Ramón Santeiro Faraldo, Xosé 
Cigarrán, Alejo Barja Prieto, César González Seco, Raimundo 
Aguiar Álvarez, Bernardino Vidarte e Aquilino Iglesia Alvariño. 

 

Cento Cultural da Alcántara de Mondoñedo 
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Visitar a imprenta Suc. de Mancebo é visitar a historia de 
Mondoñedo e de boa parte do norte de Lugo. A documenta-
ción e a maquinaria que alberga certifica fielmente o seu paso 
a través dos séculos. Mais son as dúas persoas que habitan 
este humilde recanto da palabra impresa quen logran que a 
visita comprenda que a súa importancia ten tamén unha di-
mensión inmaterial. A autoridade profesional de Fernando 
López González, propietario, e de Suso López Díaz, vocación 
en estado puro; o seu tempero, a súa paciencia, a afinada pre-

cisión que require este oficio e que caracteriza tamén a perso-
nalidade de ambos, fan que a conversa con eles pare por un 
pouco o tempo e nos instale nunha realidade próxima aos 
soños. Igual é que os 
discípulos de Gutenberg 
teñen ese don! 

-Fernando, desde can-
do anda pola impren-
ta? 

-Na casa eramos tres 
irmáns e eu fun o único 
que se dedicou á impren-
ta, os outros colleron 
outro camiño. Levo des-
de os dez anos... Vou 
facer agora 80, así que 
levo 70 anos, pouco 
falta. Funme criando 
aquí con meu pai e 
funlle tomando cariño a 
todo isto. A miña vida 
foi pasando aquí, cousa 
que me gusta moito. Eu, de volver a nacer, seguiría na im-
prenta. 

-E como se chega a collerlle ese cariño? 

-Pois mira... Na miña época os estudos non eran coma agora. 
Eu, por exemplo, non os tiven; fun a a unha escola á que ían 

cen ou cincuenta, os que colliamos. Sabía as catro regras e 
outras cousiñas: as provincias, os mapas... Pero despois disto, 
para min a imprenta foi escola, porque nela atopei moita xen-
te. Eu coñecín a Lence, a Álvaro Cunqueiro, a Díaz Jácome, a 
Gamallo Fierros... Unha cantidade enorme de escritores, e 
cando tiña problemas podía recorrer a eles. 

-Ao longo de tantos anos iría vendo a evolución das má-
quinas, diferentes xeitos de traballar… 

-Eu empecei na tipografía... Foi o que aprendín, pois daquela 
facíase moito periódico; seguramente a Imprenta Mancebo 

foi a imprenta que máis periódicos lanzou á rúa. Aquí hai 
unha chea de nomes: o Luarca, o Río Navia, o Ecos Vegaden-

ses, o Ribadense... Facíanse para Mondoñedo, para Vilalba… 
Era o que había cando empecei, era unha imprenta da época. 
Tampouco había motor, todo se facía a man. Pouco a pouco 
foi evolucionando. A unha máquina moi antiga puxóselle un 
motor, que non foi unha broma... Despois veu outra máquina 
que xa traía o motor preparado; logo tivemos unha semiauto-

mática, que traballaba soa e tamén á man; e máis adiante xa 

nos metemos noutra máis moderna, a de aspas; despois xa 

veu o offset... Sempre se foi progresando, tirando pola im-
prenta para arriba, e hoxe xa se traballa moito en dixital. 
Agora, cos ordenadores, é Suso o que vale moito. Eu en-
sineillle o que sabía pero agora xa quedei aí, e moi contento 

estou de que pasase. 
Eu fun facendo o 
que puiden e apren-
dendo. E aquí esta-
mos, que xa teño 
moitos anos.  

-A súa experiencia, 
Suso, iníciase   
nunha época dife-
rente á de Fernan-
do... 

-Fernando cando 
empezou traballaba 
a pedal.... Eu empe-
cei traballando na 
tipografía, e así 
botei tres anos. Pero 
lendo e mirando por 
aí souben que había 

un novo sistema ao que lle chamaban offset.  Fun dous días 
para unha imprenta que xa o tiña para ver como era a cousa… 
Pero claro, eu en dous días non aprendín; aprendín a base de 

pelexar coa máquina que lles compramos. Era totalmente 
distinta a impresión dunha cousa a outra. O offset era máis 
rápido. Por exemplo, un tríptico das San Lucas feito a man 
levaba moitísimo tempo; e se nos esquecía poñer algo había 

que recorrer todas as liñas a man, que daba moitísimo traba-
llo… Igual se acababa o mesmo día pola mañá. En cambio, 
hoxe, no ordenador...  xa o fai el só.  

-E a máquina que usan hoxe canto tempo ten, Fernando? 

-Terá uns 20 anos. 

-Sabemos que hai moito tempo que loitan para que Mon-
doñedo teña un museo da imprenta, e parece que o proxe-
cto se vai facer realidade. En que consistiría? 

-De momento temos cinco máquinas, e unha xa está alí. A 
imprenta fundouse en 1870 e esa máquina é de 1872. Xa está 

IMPRENTA SUC. DE MANCEBO:  

QUEREMOS UN MUSEO CHEO DE VIDA 

Carmen Pavón e María Bouso 
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na catedral e parece ser que se vai facer o museo alí, na Casa 
dos Cóengos. Á parte teño catro máquinas máis. 

-E de onde vén a idea do museo? 

-Hai xa moitos anos que veño traballando na idea do mu-
seo... Porque se Mondoñedo foi a segunda poboación de 
Galicia en ter imprenta e se eu teño moito material gardado e 
ben conservado: maquinaria e moita letra para composición, 
a máquina de cortar papel, a semiautomática e a linotipia, a 
minerva grande, tamén moitas fotografías… pois o lóxico 
sería que houbese un sitio para expoñelo. Ademais, podería 
conseguir moitas máis cousas para ese museo. Quen vén ver 
a imprenta non vén para ver os ordenadores, que vén para 
ver o antigo...  

-Contando con tanta xenerosida-
de da súa parte, como é que tarda 
tanto en concretarse o proxecto? 

-Por un lado, os cambios de go-
berno e os concelleiros, que cada un 
ten unha forma de traballar e quere 
darlle outro xeito á idea... Tamén é 
posible que non lle desen importan-
cia. Despois de que no seu momen-
to decidisen non facelo na catedral 
porque xa había o Museo Catedrali-
cio e Diocesano, o noso proxecto 
foise retrasando e retrasando...  

-E desde cando lle anda a idea do 
museo pola cabeza? 

-Desde hai moitos anos… Bótalle 
vinte e oito,  aproximadamente. 

-Alí onde a puido expoñer, sería 
ben recibida a idea… 

-Penso que non tiven ningún rexeitamento por parte de nin-
guén, que eu saiba... É que se trata dunha cousa que é boa 
para Mondoñedo, pois é unha forma de que a xente teña algo 
máis que ver, un museo máis, á parte do que hai por aí. É 
unha forma de visitar Mondoñedo: saes dun lado, entras 
noutro... E e así retés xente aquí.  

-E de que xeito lle gustaría que fose ese museo? 

-A min gustaríame que fose como era imprenta primitiva…
Sempre que estea por aquí, eu estarei disposto a explicarlle a 
quen veña ao museo como eran as cousas, sempre coa ilu-
sión de contar o que aprendín... A min non me fai ilusión o 
ordenador, que eu non lle toco... A min o que me fai ilusión 
é cando vén xente ver estas cousas. 

-E a vostede, Suso? 

-Eu penso que nos museos que hai agora o que tenden é a 
poñer unha máquina no medio e despois moito metacrilato e 
vinilos explicando de que se trata. A min gústanme os mu-
seos máis cheos de vida. Gustaríame que se visen periódicos 
ou vídeos... Paréceme que moitos museos da imprenta son 
demasiado sinxelos, que lles falta algo. Como aquí, en Mon-

doñedo, houbo tantos periódicos, poderíase aproveitar para 
non facer unicamente o Museo da Imprenta; igual se podería 

mostrar tamén algo disto. Non só poñer as máquinas; poñer, 

por exemplo, un compoñedor ou un molde. Todos os moldes 
que temos están feitos a man, que é un traballo moi duro. 
Temos todos estes recordatorios de defunción, os periódi-
cos… Todo isto que hai por aquí ten que ir ao museo, que xa 
non hai quen saiba facer destas cousas. Pero claro, estas son 
ideas que temos nosoutros; isto imaxino que llo encargarán a 

unha empresa que se dedique ao tema e farán eles o que 
vexan.  

-Desde logo, Fernando, hai que facer todo o posible para 
que todo este patrimonio non se perda… 

-Non penso que haxa im-
prentas xa tan antigas, que 
desde 1870 son moitos anos, 
e que conserven as máqui-
nas. E que se saiba a forma 
de traballar de antes... Hoxe 
hai algún tipo de traballo 
máis delicado que non se 
pode facer co offset. Co 
offset non se pode facer to-
do! Temos sorte de ter a 
máquina antiga, porque moi-
tas imprentas grandes teñen 
que depender de imprentas 
pequenas para facer certos 
traballos. Ademais, sabedes 
o que pasa? A tinta da tipo-
grafía vai quedar igual sem-
pre, non coma as que se usan 
agora co dixital, que co tem-

po perden, coma as fotografías. Se ti fas un libro en dixital, 
non sabes que vai ser del. En cambio, hai libros impresos de 
Agustín de Paz, incunables, que están aí con máis de catro-
centos anos. A tinta de antes, da tipografía, aguanta todo o 
tempo que faga falta; a de agora non perdura da mesma for-

ma. 
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Lucía Barro 

Eran escavacións paredadas nas que se gardaba a neve durante os meses de inverno. Cando se enchían, viñan 
con carros desde Ferrol buscala. Prensábana e levábana. Hai máis de 200 anos que se deixou de facer. Nesta 
zona había dúas destas construcións ou casas: unha en Labrada, que aínda se atopa aberta pero sen aquela 
finalidade; e outra no Regocavado, un barrio de Montouto, que foi pechada porque había perigo de que 
animais e persoas puidesen caer nela.  

 

Para transportar a neve seguíase o Camiño Real que enlazaba 
Mondoñedo con Ferrol, tamén coñecido como Camiño da 
Carba. Par>ndo de Mondoñedo pasaba por Romariz, Labrada 
e Montouto, en Abadín, para con>nuar por San Simón da 
Costa e Vilapedre, no termo de Vilalba; entraría logo en 
Xermade por Lousada e sairía por Roupar en dirección ás 
Pontes; despois atravesaría Espiñaredo e Ponte Xubia, para 
finalmente chegar a Ferrol. 

 

Afirman Yesmina Seijas e SoIa Paleo no seu estudo A neveira de Lousada no camiño Mondoñedo-Ferrol, 
publicado na Revista de Estudos Históricos Locais das Pontes, que a obtención de xeo a par>r da neve non foi 
un labor exclusivo desta zona senón que se tratou dunha prác>ca amplamente estendida na Península Ibérica 
desde o século XVI ao século XIX. En Galicia, parece que esta ac>vidade es>vo vinculada ao Císter, que a par>r 
do século XII promove gran parte das neveiras do país, alcanzando a súa máxima ac>vidade no século XVII. 
Almacenábase a neve que se producía durante o inverno e a con>nuación había que pisala ata convertela en 
xeo. Este traballo requiría un gran esforzo posto que o ideal era obter láminas duns 50 cm separadas por capas 
de palla, que servía para illar e facilitaba logo o traslado. 

 

Como indican as autoras antes citadas: “O 

descoñecemento é quizais a principal causa de 

que non se protexa e non se conserve este �po 

de bens”. Por iso é tan importante coñecer, 
protexer, conservar e tamén difundir o noso 
patrimonio.  

 

CASAS DA NEVE NO CONCELLO DE ABADÍN 
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Lidia Barreira 

 

Este muíño da parroquia de Viloalle ten unha gran historia que o acompaña dende o seu primeiro segundo, e moitas 
outras máis que se foron redactando ao longo dos anos. 

Era coñecido como o “Muíño de Mañas” porque se dicía que o seu dono era moi “mañoso”, xa que facía moitas 
obras na casa. Unha delas, unha canle feita exclusivamente en pedra que saca a auga do muíño, pasa por debaixo 
dos prados e divídese logo en dous brazos: un desemboca no río Valiñadares e o outro pasa por debaixo del. Vai 
subterráneo ata atravesar novamente outro río, o Tronceda, para levar subministro de auga a todos os prados cos 
que se atopa ao seu paso. Para levarlle a auga fíxose unha presa desde o Valiñadares que pasa por unhas canles de 
pedra, todo feito a man polo muiñeiro e o seu fillo.  

Aquí moían trigo e millo. Cada un no seu muíño independente e diferente aos outros dous. Este muíño abastecía 
gran parte do concello de Mondoñedo e de Lourenzá, e o custo por estes servizos era moi baixo e igual para todos: a 
“maeca” era o que se cobraba, que consistía en 
deixarlles aos muiñeiros unha mínima parte do que a 
xente levaba para moer. 

A xente que chegaba á hora de comer sempre era 
invitada a almorzar, xantar, merendar ou cear. Se isto 
ocorría no mes de setembro ou xaneiro, tamén 
aproveitaban para beber da “fonte dos ovos podres”, da 
cal aínda hoxe se pensa que ten poderes curadores. 

As pesoas que non podían ir a Viloalle non tiñan de que 
preocuparse, xa que unha vez á semana os muiñeiros ían  
polas parroquias recollendo e deixando encargos nun 
carro tirado por un cabalo. Como ao dono lle gustaba 
moito cantar, algunhas noites quedaba a xente ata tarde e 
organizábase unha festa improvisada na que se cantaba e 
se bailaba. 

O Muíño de Mañas 



18 

Lucía Muíña 

De seguro que moitas veces pasamos pola catedral e nos quedamos mirando para ela, observando o bonita que é, interesándo-
nos pola súa historia… Pero sobre todo agardamos para escoitar o son das campás, un dos sons máis característicos de Mondo-
ñedo, que che alegra o día tan só con percibilo. Pero non todo o mundo sabe a historia e o significado das campás. 

Para empezar imos coñecer os seus nomes. Primeiro o nome tradicional, logo o nome da campá e finalmente o nome              
de bendición: 

Agonía Menor. Santa Bárbara. Fructuosa Bárbara das Dores. 

Agonía Maior. Juan. Gonzala Juana da Expectación. 

Esquilón Novo. Sen nome. Martina Jesús, María e Xosé. 

Esquilón Vello. Anepígrafa. Feliciana, Aldeodata do Patrocinio. 

Prima. Santiago e Rosendo. Jacoba María Concepción. 

Ronda. María Rosenda. Ronda Rosenda María Natividad. 

Paula. Santa Paula. Paula Asunción. 

A máis característica de todas é a Paula, fundida no ano 1851 por Francisco Blanco Palacios e pesaba 110 arrobas. No ano 
1868 a Paula rompe e é refundida por Nicolás María Díez de León pesando 103 arrobas e 12 libras e media. Finalmente, no 
ano 1884, a Paula fracturouse outra vez e volveu fundila Esteban Echebaster de Vitoria, que é a campá actual. Como rompía 
moitas veces, cambióuselle a parte de abaixo por madeira.  

A Paula ten a seguinte inscrición. Na parte superior: “Año 1885, con mi voz alabo a Dios, Santa Paula ora pro nobis”. Na parte 
inferior: “Por Esteban / Echebaster / en Vitoria.” A Paula é a campá de maior tamaño da catedral. Antes, a Paula utilizábase 
para avisar os veciños de que collesen as armas e estivesen dispostos para cando tivesen que partir. Tamén foi utilizada moitas 
veces para avisar a xente dun incendio. 

Anos atrás o son da campá era tan forte que rompía os cristais das vivendas da praza da Catedral, polo que se tivo que cambiar 
a campá reducindo o volume e as vibracións do seu son. 

AS CAMPÁS DA CATEDRAL 

Inda se lle acorda o mundo 

no convento á campaneira, 

que, cando repica as campas, 

repica sempre muiñeiras! 

 

Manuel Leiras Pulpeiro 
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Valentín Ínsua, un dos últimos campaneiros do Estado, 
falou para nós das campás da catedral de Mondoñedo, 
dos seus nomes, da súa linguaxe e tamén das              
súas anécdotas. 

 

-Que se sente ao desenvolver un oficio que está hoxe 
en perigo de extinción como é o de campaneiro? 

-Un gran orgullo, por axudar a manter viva unha tradi-
ción antiquísima, que na actualidade está case desapare-
cida. E, á vez, unha satisfacción persoal, xa que se trata 
dunha tradición familiar, pois meus tíos e meu pai foron 
os últimos campaneiros que tivo a nosa catedral.  

-Cantas campás hai na catedral? 

-A catedral ten dez campás, e cada unha co seu nome. 
Como curiosidade, dicir 
que hai algunhas que se 
coñecen con tres nomes 
distintos: o nome actual, 
o nome co que foron 
rebautizadas en 1868, e 
o nome que a campá ten 
propiamente inscrito 
nela. Por exemplo, a 
campá coñecida como 
“Agonía Menor” ou 
“Campá do Sino”, en 
1868 foi nomeada Feli-
ciana Aldeodata de Pa-
trocinio, e Cunqueiro sempre lle chamou “Petra”, porque 
dicía que el fora un dos últimos polos que esa campá to-
cara a parto, toque que se perdeu sobre 1915. Petra é un-
ha das campás máis antigas de Galicia. A máis importan-
te de todas as da catedral é a Paula, nome polo que todo o 
mundo a coñece. A miña favorita, en cambio, é a Ronda. 

-E por que motivo? 

-Porque, para min, é a que ten o son máis bonito. Ade-
mais, é a que tocaba sempre meu pai... 

-Falando dos distintos toques das campás, que signifi-
ca cada un deles? 

-As campás, como adoito dicirlle á xente, eran os teléfo-
nos móbiles doutro tempo… A vida de todo o pobo guiá-
base por elas. Hai seis meses fixen unha demostración de 
todos os toques que eu coñezo, que son dezanove, aínda 
que é certo que había moitísimos máis, pero perdéronse. 
A min, o que máis me gusta é o toque de festa ou solem-

nidade, que consiste no repique de dúas campás peque-
nas, a Agonía Maior e a Menor, a Petra; seguido do vol-
teo das tres maiores campás da catedral: Paula, de 2500 
kg, Prima e Ronda. Outro toque moi especial para os 
mindonienses é o toque de esquilón, que se facía todos os 
días de 18:45 a 19:00 para que os sacerdotes acudisen á 
catedral a cantar o Gregoriano antes da misa. Os traballa-
dores da cidade rexíanse por este toque para poñer fin á 
súa xornada laboral. Actualmente só se fai os sábados. 

-Algunha anécdota coas campás que recordes con 
agarimo…  

-Unha moi graciosa de meu pai, que durmía dentro da 
catedral xunto a outra persoa, e tiña que tocar ás 6 da 
mañá; pero un día el saíra e chegara ás 2 da mañá. O 
compañeiro preguntáralle se xa era hora, e el dixéralle 
que si, polo que subiu tocar as campás a esa hora, armán-

dose un gran alboroto na 
cidade. Outra, agora miña, 
dun día que subín a tocar o 
esquilón, equivocado, e en 
lugar de tocalo ás 18:45 
fíxeno ás 17:45, cando reci-
bín unha chamada dun cura 
preguntándome “en que es-
taba pensando”… Por últi-
mo, teño que dicir que o to-
que de campás tamén é peri-
goso, e unha vez un ferro da 
Ronda, a miña campá prefe-

rida, colleume a manga da chaqueta e case caio para fóra, 
conseguindo no último momento desprenderme del… 
Vaia susto levei!  

-Ten cabida nos tempos de hoxe un oficio coma o teu?  

-A min, obviamente, gustaríame que tivese cabida. E non 
só por motivos relixiosos, tamén sociais; as campás teñen 
moitos toques e poderíanse crear moitos máis… Podería 
ser interesante, e sería tamén un modo de comunicación 
diferente e a ter en conta se tivésemos calquera proble-
ma. É triste que hoxe case todas as campás estea electrifi-
cadas. Sen ir máis lonxe, o outro día chegou un sacerdote 
de fóra e preguntoume se era o campaneiro. Díxenlle que 
si, e el sacou o teléfono móbil e díxome: “Pois eu vou 
tocar as miñas campás dende aquí". Así e todo, para min 
un toque mecánico é un toque morto, mentres que un 
toque de campaneiro leva consigo sentimento e          
tradición.  

VALENTÍN ÍNSUA, CAMPANEIRO 
Víctor López 
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Mariana Pérez Neira 
 

A maioría de nós coñece o pazo de Tovar, mais moita xente descoñece           
a súa historia. 
 
Os primeiros documentos que citan este emblemático edificio datan do século 
XII. Daquela aínda non era o Pazo de Tovar senón outra edificación que reci-
bía o nome de Torre de Canedo. Nos documentos descríbesenos a aldea lau-
rentina dese nome como unha pequena vila amurallada. A medida que o tem-
po foi avanzando, a Torre de Canedo foise estragando máis ata quedar nun 
nefasto e deplorable estado. 
 
Antonio de Tovar, que era parente de Pardo de Cela, comeza no século XVI a 
construción dunha fortaleza sobre as ruínas da torre, remodelándoa seguindo 
o estilo arquitectónico da época con ventás máis grandes para que permitise 
que a luz entrase no interior, e empregando tamén outros elementos decorati-
vos como os escudos. O edificio queda relegado á función defensiva. Despois 
deste século foron varias as familias que habitaron o pazo, convivindo       
algunha vez varias delas xuntas. 
 
Despois dun longo período de deterioro, o Pazo de Tovar 
foi restaurado. O propósito actual deste edificio é albergar 
o Centro de Interpretación dos Pazos Galegos. Tamén se 
realizan nel numerosas actividades. 

  O Pazo de Tovar 

O 27 de maio Lourenzá rendeulle homenaxe a                    

D. Francisco Ron Sánchez, sacerdote republicano      

que deixou no pobo exemplo constante                                 

de persoa boa e xenerosa. 

Nunca máis tempos de opresión e silencio  

para persoas xustas coma el! 
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A poesía serve para destaparnos, non para agocharnos 

Iria Rivas 

 

Igual ultimamente se está perdendo a arte dos versos, estamos deixando caer grandes 

mitos galegos coma Celso Emilio Ferreiro e a súa Moraima ou Rosalía coa súa Negra 

Sombra; e moita xente é a que ten morriña duns versos que se coñezan, incluída eu. 

Parece que pouco a pouco se foi apartando a poesía das nosas vidas, igual por crela 

irreal ou demasiado verdadeira; tanto que ata ás veces é capaz de facernos abrir os 

ollos. Quizais por iso agora é esa pelota abandonada no patio do recreo pola que sem-

pre chove. Aínda así, cada vez necesítanse máis uns versos que nos digan quen somos, 

porque a maioría aínda non o sabemos. 

Digo eu que deberiamos desenterrar os poemas de tantas persoas que tan ben nos fan 

abandonar a soidade, cada quen os que considere, e deixarnos levar unha tarde polos 

carreiros que as letras van facendo na nosa cabeza. Así é como nos enganchamos ver-

dadeiramente a isto, deixándonos levar ata o mundo que o poeta escribe para nós, para 

concienciarnos de que, sorprendentemente, máis alá das palabras hai algo, porque es-

tamos nós. Se, pola contra, se decide deixar enterrados uns versos que poderían ser es-

tudados coma os que estamos a estudar agora, eu quedaría pensando unha resposta 

para a maior pregunta que teño sobre a poesía. Por que a sociedade galega non lle dá 

un empuxón a tantos diamantes en bruto como ten a nosa poesía para ensinarnos? Se-

guro que non hai unha razón concreta, pero si moitas que igual son escusas para se-

guir botando terra sobre o asunto e non rematar nunca de despegar.  
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Para comprometernos co noso territorio organizamos o concurso Terriña que nos criou,  no que  Die-
go Rivas e María Bouso gañaron os primeiros premios nas súas respectivas categorías; e  María Vigo 

e Pablo Maseda, os segundos. 
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Un pau chantado no medio do carreiro 

ANTONIO REIGOSA 
 

Cronista oficial de Mondoñedo e escritor 
 
Os carreiros foron os máis humildes e desprendidos servidores do ser humano. De paso que os pisamos, ímolos fa-
cendo; se non os usamos, os carreiros ignorados, seguramente desmoralizados, camúflanse baixo a broza do esquece-

mento. A fráxil vida dun carreiro pende da pegada constante e amiga do pasar humano. 

Aínda que sexamos quen de construír grandes pontes e viadutos, veloces estradas ou camiños de ferro que tantas ve-
ce feren ao mesmo tempo a paisaxe e a nosa vista, deberamos, de cando en cando, reflexionar sobre a necesidade de 
manter en uso os modestos carreiros. As nosas aldeas, vilas e incluso cidades estaban ata non hai moito primorosa-
mente enfeitadas de carreiros, sendas de atallo abeiradas de arboredo e de frescor. Desde que se conta o tempo, os 
carreiros leváronnos á fonte de auga fresca, á terra onde se cultiva o alimento, ao forno onde se coce o pan que co-
memos, á casa, á festa, á igrexa na que rezamos, e tamén, cando a verea da vida se acaba, ao cemiterio no que, xa sen 
présa, descansamos. 

Mais, a diferenza dos carreiros, o rabaño humano volveuse soberbio e avaricioso. Abandonamos a humildade dos 
carreiros coa fachenda de quen abraza ideas colonizadoras, de quen dispón de máquinas que tripan e desmembran o 
que se lles pon por diante, de quen padece  a ansia de atesourar unha riqueza  sen reparar no custo. Sen sequera parar 
un minuto a pensar que hai, ou debera haber, un mañá para os que veñen detrás. 

Non se trata de volver aos tempos en que os carreiros eran propietarios en exclusiva do noso camiñar pola vida senón 
en imitar a súa respectuosa convivencia con todos os demais seres vivos. Reivindico o orgullo da facer sen destruír, 
de avanzar sen arrasar, de camiñar sen anchear a nosa senda máis do necesario.  

Abondaría plantar un eucalipto, só un, e hai milleiros usurpando o chan onde antes comían outros tantos carballos ou 
castiñeiros, na delicada pel dun carreiro para ferilo de morte. Ese mañá que lles prometemos e pretendemos asegurar 
aos nosos fillos non virá pois esa estupidez de chantar un pau no medio e medio do carreiro atráncanos o paso. 
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RICARDO POLÍN 

É escritor. Foi profesor no IES San Rosendo desde o 
ano 1997 ao 2000, e foi el quen lle deu o nome actual á 
nosa revista. 

-Escoitas tocar a Paula?, lembro terme preguntado en cer-
ta ocasión unha boa amiga que estaba ao outro lado do 
teléfono mentres traballaba arredor dos cantóns da cate-
dral, esa que alguén tiña por “virxe pudorosa”. 

A moita distanza, eu non só escoitaba: tamén sentía. Ela 
coñecía ben a saudade que esas badaladas inconfundíbeis 
me producían, reafirmándome no silencio como filosofía 
de vida. Aqueles golpes severos, suntuosos e cerimonio-
sos prolongaban o seu eco transportándome sobre a Terra 
de Miranda e eses montes bretóns de onde baixaba a 
“caballada brava” levada por xente céltica, deica repousar 
a miña alma nas doces brétemas de unha mañá calquera 
no corazón da Vilamaior, sobre o mercado, orgullo do 
Val de Brea. 

Igual que o poeta aseguraba que as chairas dormen con 
desgaña sen a curva feminina da montaña, o toque da 
Paula acentúa as constantes da vida mindoniense. Ese 
vivir na laboriosa rutina, esa conversa demorada, ese len-
to pasar das horas e das augas, ese silencio, esa calma, 
esa pedra, esas murallas...   

Aínda que con razón Leiras Pulpeiro botase de menos 
unha raiola de sol que apurase a entrada de aires novos 
polos estreitos rueiros que baixan do Padornelo e que se 
perden na Infesta; aínda así, Mondoñedo non sería xa o 
mesmo sen a Paula. Curros Enríquez, outra voz ben pro-
gresista e avanzada, compañeira do médico dos pobres, 
que ligou a Celanova con esta capital do noso Reino a 
través do abrazo de San Rosendo, advertía sobre os peri-
gos de extenuar a tradición pola fatiga a que a conduce a 
violenta marcha da civilización, compañeira incansábel 
da luz. 

Deixádeme, pois, así, en Mondoñedo, coa doce gravidade 
da Paula, volvendo a ollada ao pasado que esvaece cos 
últimos raios de sol a caer na Pena da Roca. O repenicar 
das campás mindonienses que  infortunadamente simpli-
ficou o bispo asturiano Juan José Solís, ese repicar con-
centraba toda a enerxía solidaria de unha intensa e secular 
vida comunitaria. A Petra que soou na agonía do Mare-
chal, o “cabalo de espadas da baralla militar galega”. A 
Prima logo dos partos. A Ronda. E sobre de elas gober-
nando, A Paula que fala latín.  

Como a crianza no val para Cunqueiro, a Paula imprime 
carácter, e sentila é ser de aí, mindoniense de unha ma-
neira irrefutábel. 

Por iso, cando a piques de rematar o século XX nos pro-
puxemos fundar unha revista que fose a expresión do his-
tórico Instituto de Mondoñedo, non había ningún outro 
titular tan digno de figurar na súa cabeceira: O Son da 
Paula. Ningún símbolo máis acaído que a música da cam-
pá maior de Mondoñedo, con ese nome propio saído das 
hortas onde os seminaristas recitaban os versos de Norie-
ga, ou do monte onde Don Álvaro agardaba polo canto do 
cuco. 

Os escolares de hoxe debedes saber que a maiores de ser 
herdeiros de unha identidade que tedes a obriga moral de 
defender, hai que aprender a ler no libro da tradición e a 
expurgar as malas herbas. Así, en cada badalada da Paula, 
en cada número da nosa revista, vai unha viaxe a esa ci-
dade grega a onde chega Ulises, a ese pobo da Bretaña 
onde recala o sochantre coas ánimas. Con cada golpe da 
Paula chega o boureo do San Cosme na Xesta, onde o 
santo lle concedeu a Cunqueiro coloreadas bolboretas. 
Con cada repique da vosa campá chamades aos pastores 
mindonienses que cantaron o Nadal, e invocades as cazo-
las saídas do obradoiro de Pascual Freire “O Vendaval”. 
Con esa Paula xuntades máis terra na cova de Leiras, o 
santo anticlerical. 

Porque O Son da Paula só podía nacer nunha cidade des-
de a que o mundo se ve amodo, engorde, paseniño e de-
vagar; tanto, que a súa badalada é quen produce esa 

“ondeante manteliña verde” con que un poeta nado na 
Fonte Vella definiu a vosa paisaxe. E cando chora, faino 
pola tala das árbores no Bosque de Silva o ano sesenta e 
cinco, un fondo que nos roubaron, esencial para as nosas 
fantasías. 

Crédeme que as páxinas da vosa revista se enchían de 
vida logo de cada visita literaria ao barrio xudeu, ao fala-
doiro do Pallarego onde a Paula interpreta o seu “Cantar 
das Curuxeiras”, sobre a pegada dos poldros que perco-
rren a Calzada, de Lindín ao Pasatempo. Unha ansia de 
liberdade que está na “Alborada” de Veiga e que vai con 
vós no sino da Paula.  

Porque como diría a voz máis universal do voso querido 
reino, “eu resucitarei, que soio volven os que recordan, 
compañeiros”. 

 

O primeiro Son da Paula 
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Coñecérmonos 
LSPMAR 

 

É neste tempo do instituto cando se forma a nosa 
identidade. Quen somos e quen seremos. E den-
tro desa procura, a cultura desempeña un papel 
importantísimo. A miña condición de neto de 
emigrantes, fillo de emigrante e emigrante eu 
mesmo propicioume unha experiencia bastante 
curiosa como consecuencia de ter vivido en xeo-
grafías distintas á propia. Por iso penso agora en 
alto sobre a importancia que ten nestes anos 
coñecer o que nos rodea, o que nos trouxo aquí e 
nos fixo quen agora somos. A importancia de 
saber, de coñecer. De coñecérmo-
nos. 

Porque seguramente sabemos máis 
das cidades de Estados Unidos que 
das vilas galegas, non si? Eviden-
temente, temos que coñecer mun-
do, temos que saír e ver que hai 
por aí fóra. Pero primeiro haberá 
que saber que cousas temos na ca-
sa. Seica os sachos de ferro e cos 
arados de madeira xa non son para 
nós…  Agora novos elementos mo-
dernizan a nosa vida; mais, e se a 

maneira que a nosa xente tiña de 
facer as cousas obedecía a algún motivo e non 
era produto da casualidade? No seu tempo tiñan 
unha razón de ser e unha utilidade, o que é un 
principio básico e indispensable para a prosperi-
dade de calquera proxecto. Entón,  por que ne-
garlle aos nosos devanceiros ese alento científico 
baseado na experiencia que desenvolveu a vida 
nas aldeas durante séculos? Por que non nos ha 
interesar como se vivía aquí ou como se desen-
volvía esa vida? 

A lingua é outro asunto que debe ocuparnos. 
Aínda o outro día atopei un pícaro que me dixo: 
“Es que el gallego no sirve para nada”. E veu-
mo dicir a min, un canario aprendiz de galego 
nun centro situado nun lugar galegofalante como 

é Mondoñedo. Pero non é só el, oxalá así fose. 
Vou a Foz e non me resulta doado pedir calquera 
cousa en galego porque o fala moi pouca xente. 
E é Foz! Non falemos xa de Lugo, Coruña ou 
Vigo. Non comprendo como pode perder falantes 
unha lingua tan doada de aprender e que nos abre 
a porta ao portugués ou a outras linguas roman-
ces, ademais do valor que xa ten protexer a nosa 
singularidade e participar coa propia experiencia  
na conservación da diversidade lingüística do 
mundo. Como é posible que non se entenda a 
importancia de ter unha lingua propia absoluta-
mente apta para todo o que vale calquera outra?  

Como trato sempre de varrer para a casa, quero 
comentar o caso canario. Canarias 
tiña un idioma propio, o tamazigh, 
pero perdeuno coa conquista cas-
telá no século XV. A día de hoxe, 
o arquipélago é unha marioneta 
política e social. Canarias é coma 
un neno pequeno que cómpre coi-
dar, logo de ter sido unha socieda-
de relevante cunha autoestima for-
te. Está mal visto falar en certos 
ámbitos co dialecto canario, por-
que se considera vulgar e incluso 
irrespectuoso co resto da xente… 

Non vos  resulta coñecido o argumento? Para 
unha parte da sociedade, reivindicar hoxe a cul-
tura canaria é cousa de tolos e de independentis-
tas… 

Non podemos nin debemos esquecer que a cultu-
ra e as tradicións dun pobo son básicas para com-
prender a súa sociedade e supón, ademais, unha 
achega orixinal e única ao patrimonio común da 
humanidade. Todo é produto dunha lenta forma-
ción, de elementos que quedaron obsoletos nal-
gúns casos e doutros que necesitamos todos os 
días. Se queremos saír polo mundo e se o quere-
mos entender primeiro teremos que coñecer quen 
somos, como viviron os nosos devanceiros e que 
podemos aprender da súa experiencia. Como 
dicía Castelao: “A tradición é a eternidade”.  
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BREOGÁN DORAMAS 

-Outra vez estou na esquina, só. Hoxe chamáronme outra vez de todo e estou farto. Vou coller e empezar a fostiar a todo o 
mundo ata que paren. Pero non van parar. Oio de todo: “fillo de puta”, “moromierda”, “negro, vaite para a selva”, 
“maricona”, “pasiva” e vinte mil cousas máis. Parece que queren mancar, seica, ata que un estoupe. Non me deixan xogar con 
eles porque veño de fóra, teño outra pel, un acento estraño ao falar ou me custa máis facer os deberes. “Paspán, que es un 
paspán” e así  todos os días. Ao primeiro aínda llelo deixaba pasar, pero agora é que xa é moito. E non paran,  que van a máis. E 
se a min me dese por  insultalos, por botarlles auga nas mochilas, por colgar fotos deles no Insta ou polo Snapchat cunha pirola 
feita a correr, gustaríalles? Creo que non moito. Pois igual o vou ter que facer para que me fagan caso e non me dean tanto a lata. 
Non os aturo. É demasiado. Case prefiro desaparecer, saír, marchar para sempre. Mandalos a todos ao carafio e desaparecer. Sen 
insultos, sen bromas pesadas, sen profesores que fan a vista gorda, sen… sen... 

A PRÓXIMA VEZ QUE VAIAS 
INSULTAR, PARA. GUSTARÍACHE 
QUE CHE CHAMASEN A TI “FILLO 
DE PUTA”, “GALEGO DE MERDA” 
OU “FATO”? NON O CREO. POIS 
NON INSULTES TI TAMPOUCO.  
Agora lede o final desta historia: 

“Quero desaparecer, saír, marchar. Pero é 
que non son o único. A aquel pícaro 
collérono polo pescozo hai unha semana; 

aínda se lle ven as marcas. A aqueloutro 
enchéronlle os apuntes de pegamento. A 
unha compañeira da miña clase 
sacáronlle fotos e mandáronllas a todo o 
instituto. Con outra moza berran porque 
non é capaz de correr como os demais en 
Educación Física… Por que non nos 
xuntamos e facemos algo? Non, ca, nin 
eles quererán verme. Déixao.” 

-Ei, que che pasa? 

-... 

-Non queres falar? Pois falo eu. Escoita 
esta canción a ver se che gusta... 

-Está ben. Gústame sobre todo cando 
fala de que hai outra forma de sentir, e como fala, e todo en xeral. Como se chama? 

-Otra forma de sentir, de Pedro Guerra. Un bo tipo. E logo, que che pasaba? 

-Nada, que os meus compañeiros están seguido con bromas e con burlas, e non me gusta. 

-Queres que falemos? 

-Vale, non teño nada mellor que facer. 

-Perfecto, coa condición de non facer toleadas. Paréceche ben? 

-Parece. Sen toleadas. 

-Vale. Agora explícame o das bromas e o das burlas, que quero que vaias á Xefatura de Estudos  comigo. 

-E logo? 

-Alí han saber como actuar. E de coñeceres algún outro caso parecido, dille á xente que vaia á Xefatura ou á Dirección. Hai 
cousas que non se poden consentir, que non hai que calar de ningunha maneira. Xa está ben. 

Se eu son coma o resto... 

Día tras día rapazada nova (e non tan nova) sofre acoso.  A nosa vida cotiá 
está chea de exemplos que mostran a inferioridade aplicada por parte de 

quen se cre superior: xente que non fala por medo, que non se atreve a dar 
un paso, que non sabe como vivir porque non é tida en conta polo grupo e 

queda soa, ou da que se rin ou burlan. Onde quedan a educación e a palabra 
respecto? A palabra compañeirismo? A palabra amizade? 

SILVIA GARCÍA 
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Amar galicia 
XOSÉ M. MERINO DE CASTRO 

Aquí estou:  un canario tratando de falar do seu amor por Galicia... 

Sabedes por que podo permitirme o luxo de amar Galicia? Porque sei que para ela, como dicía o poeta Cel-
so Emilio, “nunca virá de fóra remedio ou esperanza”; así que temos que ser nós quen decididamente a 

protexamos.  Hai unha cousa que me fai dicir coa cabeza ben alta que quero ser galego: aínda que ás veces 
custe crelo, Galicia ten futuro. Ten o seu futuro. Inde-
pendentemente de organizacións, institucións e demais 
trangalladas, Galicia ten un camiño de seu e debe ter 
un proxecto de seu, onde todos esteamos.  

A lingua, a cultura, as tradicións e as innovacións con-
forman ese proxecto galego, onde o idioma é parte de-
terminante, abríndose a pobos irmáns a un lado e a ou-
tro do Miño e dos Ancares. A cultura ha ser a nosa 
marca identitaria; as tradicións, a conexión co pasado e 

cos devanceiros;  as innovacións, o impulso intelixente 

que debe participar na transformación da nosa vida e 
moldear as novas tradicións.  

Pode parecer utópico. Mais eu sei que Galicia ten o 
poder impredicible de poñerse a andar, de xuntar es-
forzos cando non parece que os haxa para tirar cara 
adiante, como o vello boi que nunca parece canso... 
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O alumnado que formara parte dos clubs de lectura do curso 2015-2016 viviu unha xorna-
da de surf na praia de Penarronda (Asturias) e visitou Ribadeo. 

En setembro... 
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A visita real vivida por un republicano 

Unha noticia fixo tremer os cimentos do San Rosendo: a 
raíña Letizia, dende agora neste artigo a cidadá Letizia 
Ortiz, visitaba o noso centro educativo para inaugurar o 
curso de FP. Xa naquel momento escribín no meu Face-
book unha pequena columna falando do asunto que non 
vou introducir agora aquí. No canto diso, quero contar 
como vive un republicano unha visita real. 

Ao chegaren as primeiras noticias todo é ledicia e bos xes-
tos: píntanse as escaleiras, fanse reformas, arránxanse os 
chanzos, colócase o pavimento, cóidanse os xardíns… 
Despois, ao achegarse a data, comezan as restricións de 
seguridade: infórmasenos de que ese día teremos que pa-
sar sobre catro horas metidos nas aulas por causa da segu-
ridade da cidadá Letizia Ortiz; incluso hai quen di que non 

poderemos saír nin ao baño. Comeza logo o show da hipo-
crisía: aloxan o alumnado 
de FP nunha aula especial-
mente preparada para a 
visita e na que só permane-
cerá catro horas. Comeza o 
estrés, as visitas do persoal 
de seguridade e os plans 
dos un e mil supostos. 

Chegou o día e eu xa tiña clara a miña decisión: para se-
guirlle o xogo a un réxime herdado dunha ditadura e que a 
día de hoxe aporta pouco máis ca gastos, crebacabezas e 
enchufes de amiguetes, que vaian outros, que xa han ir. 
Coa miña mañá libre aproveitei para arranxar tarefas atra-
sadas e tomar unha bebida isotónica na praza do Concello 
á saúde da Terceira República. 

E aínda que Mondoñedo saíu en mil medios de comunica-
ción e conseguiu situarse no mapa por un día, convén re-
flexionar sobre o motivo da noticia. Temos outros mello-
res polos que destacar que pola visita dunha cidadá con 
cargos consortes, coa súa comitiva, a un centro de ensino 
transformado para a ocasión nunha versión actual de Bien-
venido, Mister Marshall.   

Xosé M. Merino de Castro 

En outubro... 

A VISITA DA RAÍÑA 

Entre os eventos que tiveron lugar este ano no IES San 
Rosendo destaca a visita da raíña Leticia. Para nós foi 
un privilexio recibila e guiala polas nosas instalacións, 
pois a figura da raíña representa a cidadanía española. 
Por iso foi un gran honor que ela elixise visitar este 
centro entre as numerosas alternativas que se lle brinda-
ban.  

Este acontecemento supuxo que por un instante os ollos 
dos medios de comunicación estivesen postos en Mon-
doñedo, o noso pobo, facéndolle recordar á xente que 
existimos e que somos un pobo igual de importante ca 
outros moitos aos que se lles presta máis atención e 
consideración. 

C. F. 

A raíña Letizia inaugurou o curso de FP no noso centro, asunto que  
motivou diversos pareceres coma estes dous que nos achegaron:  
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En novembro... 

Non á violencia de xénero 
Silvia García 

                    

As mulleres padeceron moito ao longo da historia. E o presente aínda non 
é unha excepción. Para mostra, a denominada violencia de xénero: cada día 
hai máis mulleres maltratadas e a cada pouco unha muller morta.  

O maltrato non é só físico, tamén é psicolóxico. Os golpes físicos curan 
pero os da alma poden ser irreversibles de non se trataren a tempo. Hai que 
mentalizarse dunha vez e denunciar. Hai que ser valentes, facer un alto e 
deixar o medo atrás, por moi difícil que sexa. Porque quen maltrata non ten 
corazón. Aliméntase do medo que a vítima lle ten e non para ata tela cohi-
bida, paralizada. Morta.  

Busca axuda de estares nese caso e esixe sempre respecto. Parece mentira 
que aínda non se entenda que un home non é superior a unha muller! 

 

 

O 25 de novembro, Día Internacional contra Violencia de Xénero, creamos un   
cadro colectivo no que fomos deixando a pegada do noso compromiso co principio 
de igualdade en dereitos e en deberes de todos os seres humanos do mundo. 
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En novembro... 

O alumnado de FPB visitou Vivergal e  Carbuxoflor. 

VIVERGAL E CARBUXOFLOR 

Juan Ledo 

Chegamos a unha empresa e pensamos que era unha casa particular, pero en realidade era un viveiro cuns 
invernadoiros. Foi toda unha sorpresa. 

No primeiro invernadoiro había unha exposición de ciclames. Unha señora francesa que andaba por alí 
mandounos escoller o ciclame que máis nos gustara e despois regalóunolos. Estaban facendo un estudo e 
quería saber o gusto da xente nova. 

Ao carón había outro con camas quentes, ou mesas que lles dan calor ás raíces, cheas de xeranios que ha-
bía uns días plantaran alí de chantón. Había máis de mil plantas en bandexas. 

Ao final do recorrido encontramos unhas má-
quinas sementadoras e chamoume a atención 
como traballaban. A seguinte parada foi en 
Narón, nunha nave de materiais de florería. Ti-

ñan abrillantadores, esponxas, cousas para de-
corar as plantas, lazos, bolas, flores artificiais… 
Nunca pensei que fixesen falta tantas cousas 
nunha florería! A unha alumna gustoulle moito 
un corazón e quería compralo pero o responsa-
ble explicoulle que non podía vender a particu-
lares, só a empresas. 

E agora, curiosamente, Carbuxoflor é o prove-
dor da nosa miniempresa Arte Floral IES San 
Rosendo. 
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Celebramos o Magosto cunha recollida de cogomelos na Fraga Vella e unha preciosa exposición 
sobre as nosas parroquias. 

2º ESO participou nun campamento de inmersión lingüística en inglés nos 
Peares. 

En novembro... 
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O alumnado de FP Básica participaron no certame GaliciaSkills, quedando en primeira     
posición na especialidade de Florería. 

En decembro... 

GALICIASKILLS 
Soraia Barbosa 

 
Trátase dun campeonato de FP, como unhas 
olimpíadas, onde cadaquén mostra as súas 
habilidades. Hai Skills a nivel autonómico, estatal, 
europeo e mundial. Quen gaña a medalla de ouro 
vai pasando de nivel. O gañador ou gañadora dunha 
skill en Galicia pasa a formar parte do equipo 
galego en España; o gañador ou gañadora en 

España pasa a formar parte do equipo español, e así 
sucesivamente. 

Nós fomos de exhibición na Skill de Florería, xa 

que en Galicia non había centros a competir. 
Fomos catro persoas do IES San Rosendo 
competindo entre nós; normalmente vai unha 

persoa por centro. 

Na exhibición realizáronse varias probas. A nosa 
titora era tamén a experta que nolas poñía. Empezamos 
facendo un ramo de man, logo unha coroíña de flores, un 
centro vertical, un traballo cunha bola de florería e outro 
con froita.    

Ao final fun eu quen pasou á SpainSkills. Alí non tiven 
sorte... Pero pagou moito a pena esta experiencia. 
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O alumnado de FPB non para de dar sorpresas. Se o ano pasado se consolidaron como grupo ao redor do teatro re-
presentando A Berenguela, de Manuel María, este ano deron un salto de xigante: formaron a miniempresa Arte Flo-
ral San Rosendo. A ilusión, a tenacidade e o esforzo de Yolanda López, a profesora de soños que sabe facer realida-
de a utopía, fixo o milagre. Falamos con ela e con Soraia Barbosa, que foi seleccionada na olimpíada de Formación 
Profesional para formar parte do equipo galego nas Spainskills na especialidade de Florería.  

-De onde che veu a idea de montar esta empresa co alumnado de FPB? 

-A min gústame moito traballar por proxectos, moito máis ca polo libro… Xa o ano pasado decidín montar unha em-
presa hortícola; e así traballamos, desde que empeza o proceso ata o final. E este ano, co tema da florería, pareceume 

unha boa idea explicar todo o que hai que explicar sobre arte floral por medio dunha empresa. E así naceu a idea. 

-E como se levou a cabo? 

-Cando estivemos en Silleda, nas Galiciaskills, souben que había un programa da Consellería que se chama Lanza-
deiras  que ofrecía axudas para levar a cabo este tipo de proxectos. E así foi como se concretou a idea… A verdade é 
que tivo moito éxito. Eu pretendía motivar o alumnado, e penso que o logrei. 

-Paréceche que ten futuro a FP?  

-É necesario que a xente se forme para traballar; en calquera ámbito é necesaria a formación. A FP é unha maneira 

marabillosa de facelo. Este ano coñecín profesorado que traballa moito e moi ben. Tamén para emprender é boa a 
FP, para que a xente teña esa iniciativa.  

-Cóntanos a túa experiencia nas olimpíadas de FP, Soraia. 

-Moi ben, aprendín moito. 

-E para ti, Yolanda, como resultou esa experiencia? 

-O ano pasado este era un grupo que estaba completamente desmotivado. Non querían saber nada de estudar… Co-
mo eu era a súa titora, empecei a darlle á cabeza para ver como lograr a súa atención. Así foi como formamos un 
grupo de teatro, e esa experiencia mellorou a súa autoestima porque viron que podían facer cousas… Por iso, cando 
ao inicio deste curso lles dixen que había este concurso, todo o mundo quería ir! Levaron a cabo unha selección e 
saíron Soraia, Mohcin, Cristina e Eugenio… Como foi todo moi rápido, de outubro a novembro, non deu moito tem-
po a concretar o traballo. Pero resulta que unha vez alí sabían facer as cousas!  

-Como te sentiches cando te seleccionaron, Soraia? 

-Non o cría, porque pensaba que habían gañar Eugenio ou Cristina, ata 
tiñamos unha aposta e todo… 

-E como foi a experiencia en Madrid? 

-Foi moi boa, aínda que non estaban os meus compañeiros e compañei-
ras… Vin que nós sabemos facer ben as cousas, sen trampas. Como di 
Yolanda, tiven mala sorte na última proba… Foi unha boa experiencia; 

vin cousas que se non vas, non podes ver; coñecín persoas interesan-
tes… Animo a xente a que participe, porque non é o mesmo estar na 
clase facendo o que che mandan a que poidas facer ti cousas libres… 

-Tamén vos seleccionaron para estar no Innova FP Galicia, Yolan-
da… 

-Pois si. Foi un éxito absoluto… O noso posto foi dos máis visitados. 

A FP QUE AVANZA 
Mariana Pérez Neira 
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En decembro... 
O noso Apalpador veu do monte para deixar a súa mensaxe en defensa do territorio, 
meténdose coa xente e regalando castañas. Lemos textos dos nosos poetas, cantamos 
pezas populares moi coñecidas entre nós e creamos letras novas 

MANUEL LEIRAS PULPEIRO 
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O alumnado de 3º ESO e 3º PMAR visitou a Central Térmica das Pontes. 
Tamén recollemos un premio en Santiago polo traballo O noso Camiño. 

En decembro... 

Da man de Brais percorremos o ano pasado 

o Camiño, deixando as nosas pegadas nas 

instantáneas e mostrando a fermosura da 

nosa paisaxe.  

A cidade cre que 

fóra dela non 

hai máis ca 

paisaxe, patacas, 

e leite; ignora 

que tamén existe 

unha cultura 

nobre, 

antiquísima e 

insubornable.  

 

Castelao 
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En xaneiro 

SEGUINDO A SAN ROSENDO 

Xosé M. Merino 

O sol aínda non tiña saído cando xa estabamos subindo ao bus. O destino era a provincia de Ourense. O amencer saudábanos no noso andar 

pola Terra Chá, onde Pedro nos lembraba as colonias agrícolas franquistas que deramos nos días anteriores en Xeografía. Pasamos Rozas, 

Lugo, Sarria e Monforte. Na cidade das Burgas encaramos a A-52 cara a Celanova. A autovía deixa ver a torre medieval de Vilanova dos 

Infantes e as primeiras trazas do mosteiro e centro da vila de Celanova. Impresionounos o impoñente convento, primeiro pola súa fachada 

exterior e máis tarde pola súa multifuncionalidade, sendo Casa do Concello, Instituto de Secundaria, Cuartel da Policía Local, Centro Social 

e Igrexa Parroquial ao mesmo tempo. 

No seu claustro barroco recibiunos Paula, a nosa guía no mosteiro. Paseando por el, as volutas que adornan as portas e ventás lembráronnos 

as da catedral e as do seminario da nosa cidade. A guía explicounos o uso do claustro como reloxo de sol, tendo catro deles, marcando dous a 

hora e dous os cuartos para guiarse de mañá e de tarde.  

A estadía na vila dun grupo tan relevante non pasou desapercibida para 

o alcalde de Celanova, quen nos saudou e falou un pouco connosco antes 

de visitarmos o punto central do noso interese: a Capela Prerrománica de 

San Miguel de Celanova. Esta capela foi mandada construír por San 

Rosendo en lembranza do seu irmán maior, Froila. É unha capela moi 

pequena, e nela resalta a súa bóveda gallonada. Xusto tras do altar hai 

un inmenso nacente pétreo, unha gran pedra cuns chanzos demasiado ben 

feitos como para seren naturais. Comentounos a guía que a maioría dos 

expertos coinciden en que debeu ser un lugar onde se realizaba algún rito 

solar, cristianizado máis tarde, porque a capela foi orientada de xeito que 

os primeiros catro minutos dos equinoccios un raio de sol cruzase directa-

mente polos dous vans da capela, facendo deles un espectáculo impresio-

nante. 

Visitamos despois a igrexa parroquial, cun coro no centro, tal e como estaba na nosa catedral antes da reforma de 1968. Tras a visita á san-

cristía e ao relicario, comezamos un ascenso que nos levou en primeira instancia ao coro superior. Logo fomos ata a Torre do Reloxo, hoxe 

transformada en sala de exposicións. Subindo por unha estreita escaleira de caracol chegamos ao campanario do mosteiro. A campá deu tres 

cuartos avisando da nosa tardanza ao profesorado, que reordenou o grupo cara ao bus no que subiamos para deixar Celanova, unha vila 

irmá de facto de Mondoñedo, xunguidas por San Rosendo, a boa literatura e o espírito da súa historia. 

As dúas paradas seguintes foron en plena serra do Xurés, no concello de Bande. A primeira, en Santa Comba, unha aldea con dúas igrexas; a 

primeira delas, máis nova, e a segunda coñecida pola súa antigüidade. Trátase dunha igrexa visigótica, xestionada polos veciños da aldea, 

que lla abren e lla pechan á xente que a visita. 

A chuvia foi a nosa compañía por aquelas terras. Por unha pista de árbores 

baixas, cos correspondentes golpes das pólas nas ventás e no teito do bus, 

chegamos a Aquis Querquennis, un campamento romano asolagado por un 

encoro. Resalta a súa arcada na porta principal superior, que aínda conser-

va un arco de medio punto. A visita a este xacemento foi efémera por mor 

da chuvia perenne; e tamén da fame, que xa facía estragos na moral da 

tropa. 

Despois do xantar fomos á fonte termal das Burgas, onde as augas quentes 

nos proporcionaron momentos de diversión coma o que nunca deixaremos de 

ser: criaturas nunha funda máis grande.  

Máis ou menos enteiros, chegamos a Mondoñedo sendo xa noite pecha cun 

pé no bus e outro na cama.  

Pagou ben a pena esta marabillosa viaxe! 

O alumnado de 2º BAC visitou Celanova, Bande e Ourense. 
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O alumnado de 1º ESO asistiu en Santiago de Compostela á 
representación en inglés da obra “Fair Play”. 

A viaxe a Andorra é unha das que con máis ansia agarda cada ano a maioría da xente. As catorce horas de viaxe 
de ida fanse pesadas polos nervios e a impaciencia, aínda que xa hai quen adormece antes de entrar no pequeno 
país pirenaico. A chegada ao hotel non foi moi emocionante porque, aínda que tiña catro estrelas, non era o 
mellor do mundo. Pero para o tempo que pasamos nel, pouco máis facía falta. O primeiro día na pista fixéronnos 
unha proba de nivel para saber en que grupo habiamos esquiar. Despois aproveitamos ao máximo as clases e 
fomos aplicando o aprendido despois de comer, cando nos deixaban sós na pista.  

O tempo que quedaba libre pasaba moi axiña, e cadaquén 
empregábao como quería: relaxándose na habitación, 
baixando á sala de xogos, visitando a cidade e comprando 
comida e agasallos ou pasando o tempo de conversa.  
Polas noites, como manda a tradición, fomos o luns ao 
cine; o martes, ao balneario de Caldea; o mércores 
quedamos no hotel e o xoves montáronnos unha pequena 
discoteca, aínda que nos mandaron ás habitacións cando a 
cousa empezaba a animarse. 

Xa no bus de volta, a sensación era a propia das mellores 
excursións: ganas de volver a Andorra, de esquiar, de 
repetir a viaxe... 

Alumnado de 3º e 4º ESO e de 1º BAC esquiaron en Andorra entre os días 21 e 28 de xaneiro. 

En xaneiro... 
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O alumnado de distintos cursos  da materia de Tecnoloxía participou nas xornadas tecno-
lóxicas de Burela, e 2º ESO visitou Sotavento. 

O alumnado de Francés asistiu á representación da obra “Cyrano de Bergerac” e visitou 
en Monforte o MUFERGA e o Pazo de Tor. 

En febreiro... 

CAMIÑO DO SUR  
Xosé M. Merino 

O alumnado de Francés de  4º da ESO e 1º e 2º de BAC viaxamos a Lugo o 28 de febreiro para asistir á obra 

de teatro Cyrano de Bergerac adaptada polo grupo Tea-

tring, que se representaba no Auditorio Gustavo Freire. 

Como chegamos algo cedo, fomos dar unha volta polo Par-

que da Milagrosa antes de entrarmos no auditorio. A obra 

resultou divertida, aínda que o romance entre Roxanne e 

Cyrano ten un aire máis ben tráxico.  

Despois da obra e da comida nas Termas, puxemos rumbo 

cara a Monforte, vía Sarria, onde admiramos as marabillo-

sas vistas do seu val desde o Parador Nacional de San Vi-

cente do Pino, a carón da torre dos Condes de Lemos. Na 

cidade monfortina, nó de conexión ferroviaria do noso país, visitamos tamén o MUFERGA (Museo do Ferro-

carril de Galicia), onde puidemos admirar unha pequena maqueta dunha vía férrea, varias locomotoras anti-

gas, un vagón militar de luxo e... a xoia da coroa: unha ro-

tonda do século XIX onde os trens daban a volta ao non 

poderen ir marcha atrás!  

Saíndo do MUFERGA, e coa ameaza dunha vacaloura, 

fixemos a nosa seguinte parada no Pazo de Tor, onde nos 

separamos en dous grupos para visitar a extensa propie-

dade convertida a día de hoxe nun Museo da Rede Provin-

cial. Nela puidemos observar como vivían os nobres nos 

séculos XVII, XVIII e XIX e como tiñan moitos servizos den-

tro do pazo, como a súa propia forxa ou unha grande co-

lección de berlinas, cupés e coches de cabalos. 

Saímos do Pazo de Tor xa anoitecendo e chegamos a 

Mondoñedo sendo noite pecha. 
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O alumnado de FP Básica organizou unha feira de flores por San Valentín. 

ARTE FLORAL SAN ROSENDO: 

A NOSA MINIEMPRESA 

Adrián Leivas 

Estou facendo unha FPB de Xardinería e composición florais. Este ano creamos unha miniempresa de 
florería chamada Arte Floral San Rosendo e a través dela vendemos flores artificiais ou naturais, 
arranxos... Por San Valentín organizamos un mercado no que vendemos rosas, caraveis, ramos e cen-
tros que nos encargaba o alumnado e o profesorado do noso centro e tamén xente de fóra del. Como 
anécdota podo contar que saímos un pouco ao recreo pensando que non habiamos ter moito apuro, 
pero de repente empezou a entrar xente e mais xente e tivemos que volver a correr porque estaba toda 
a clase chea: vendíanse flores e había moitos encargos. Pensamos que non habiamos dar feito, pero 
acabamos a tempo. Tivo un gran éxito. 

Todo o alumnado do instituto participou nas rutas organizadas polo ENDL Ollomao ao redor da his-
toria de Mondoñedo, seguindo o trazado da antiga muralla medieval e visitando tamén o Centro Cul-

tural da Alcántara e a Imprenta Suc. de Mancebo. 

En FEBReiro... 
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Este ano pillounos Rosalía preparando o Entroido, así que trouxemos o seu Día á Semana da Mu-
ller: que mellor momento para celebrar unha autora que en menos de cincuenta anos de vida 
construíu unha obra extraordinaria nun tempo hostil para ir de fronte como ela ía, co seu nome 
propio por diante e escribindo na lingua da Galicia pobre. A súa figura e a súa obra destilan re-
beldía, compromiso e esperanza; sentimentos e actitudes que aínda hoxe lles son negados a millóns 

de mulleres no mundo.  

 

   Aquês que tên fama d'honrados n'a vila 

Roubaronme tanta brancura qu'eu tiña, 
Botáronme estrume n'as galas d'un dia, 

A roupa de cote puñeronma en tiras. 

   Nin pedra deixaron, en dond'eu vivira; 
Sin lar, sin abrigo, morey n'as curtiñas, 
Ô raso c'as lebres dormin n'as campías; 

Meus fillos... ¡meus anxos!... que tant'eu queria 
¡Morreron, morreron, c'a fame que tiñan! 

   Quedey deshonrada, mucharonm'a vida, 
Fixeronm'un leito de toxos e silvas, 

Y-en tanto os raposos de sangre maldita, 
Tranquilos n'un leito de rosas dormian. 

                          
   —Salvademe ¡ou, xueces! berrey... ¡toleria! 

De min se mofaron, vendeum'a xusticia. 
—Bon Dios, axudaime, berrey, berrey inda... 

Tan alto qu'estaba, bon Dios non m'oira, 

   Estonces cal loba doente ou ferida,   
D'un salto con rabia pilley a fouciña, 

Rondei paseniño... ¡Ne-as erbas sentian! 
Y-a lua escondiese, y á fera dormia 

Cos seus compañeiros en cama mullida. 
 

   Mireinos con calma, y as mans estendidas 
D'un golpe, ¡d'un soyo! deixeinos sin vida. 
Y-ô lado contenta, senteime d'as vítimas, 
Tranquila, esperando po-l'a alba d'o dia. 

   Y-estonces... estonces, cumpreuse a xusticia, 
Eu, n'eles; y as leises, n'a man qu'os ferira. 
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E chegou o Entroido dándolle a volta á vida de cada día e observando a publicidade con ollo 
crítico. 

En febreiro... 



 47 

Participamos un ano máis nos actos organizados polo concello o Día de Cunqueiro en 
homenaxe ao escritor. Este ano lemos Os outros feirantes.  E como di nesa obra 
Fulxencio Parada: 

Na Semana Escolar da Árbore e da Auga demos un precioso paseíño 
ata o Salto do Coro. Mentres camiñabamos fomos contando historias 
de Mondoñedo. O lugar foi  un marabilloso descubrimento para o 
alumnado de FPB. Houbo xente que quedou sen palabras cando 
chegou alí e viu este recuncho tan fermoso que non coñecía, estando 
tan a carón da súa casa…  

En MARZo... 
O alumnado de FP Básica visitou o Salto do Coro. 

FPB visitou o Espazo Caritel en Foz, e en Alfoz a Finca Galea. 

Espazo Caritel e Finca Galea 

Juan Ledo 

O Espazo Caritel é un xardín moi bonito, con moitas plantas, sobre todo moitas camelias. É dun artista que com-
prou plantas de moitas especies diferentes, e que tamén o deseñou. 

Cando chegamos chovía moito, pero el veu con catiúscas e paraugas pasear con nós polo xardín. Explicounos que 
especies e variedades de plantas tiña e como as coidaba segundo as necesidades de cada unha delas. 

Ten unha casa ben bonita, chea de traballos realizados por el. E ensinounos o taller onde traballa e moitas obras de 
seu. O artista é o mindoniense Daniel Caxigueiro. 

Na Finca Galea, o primeiro que visitamos foi un muíño, e vimos como funcionaba. Estaba todo cheo de fariña e 
había moitos aparellos antigos. Chamoume a atención ver como aproveitaban a forza da auga para ter luz no propio 
muíño. Despois fomos visitar o xardín, no que hai moitas fontes e troncos con xeito de figuras. 

Despois un alumno leu un poema que emocionou o señor do lugar, que chorou e todo! Nós démoslle un forte aplau-
so e el aínda choraba máis. Foi moi emotivo ver 
unha persoa maior emocionarse así mentres nos 
contaba a súa historia. 

E para rematar a visita invitáronnos a beber algo e 
prendemos o lume para quentarnos a carón da la-
reira. 
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O Día Internacional da Muller levamos a cabo un pequeno acto de reivindicación e de 
repulsa. Un acto violeta e negro. Violeta, porque reivindicamos para todas as mulleres do 
mundo facer reais dereitos que ou non existen ou son só, tantas veces, dereitos de papel. Como 
é posible que a súa negación sexa no século XXI causa da morte de miles de mulleres? Por iso, 
o noso acto foi tamén negro. Negro de protesta e de loito polas vítimas de crimes machis-
tas. Violeta e negro: compromiso de loita e de memoria. Quixemos tamén darlle visibilidade 
entre nós á figura e á obra de Maruxa Mallo, artista xenial nacida en Viveiro, lúcida, compro-
metida, transgresora, decidida. Non esquecer. Loitar. Andar ese camiño todos os días do ano, 
mulleres e homes. 

En MARZo... 
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En marzo, poucos días antes da celebración do Día da Muller, o seu nome asaltou por sorpresa os medios 
de comunicación: Silvia Folgueira Rico, unha rapaza de Pastoriza de 21 anos e alumna de Automoción do 
CIFP As Mercedes de Lugo, gañaba a medalla de ouro en pintura de coches nas SpainSkills, as olimpíadas 
de FP deste ano celebradas en Madrid en representación de Galicia. Ademais de polo seu excelente traba-
llo, era tamén noticia por ser a única muller que competía nesa especialidade. Encantadas de que con ela se 
confirme que o mundo do motor, igual ca calquera outro, non é exclusivo do sexo masculino, quixemos que 
nos contase para O Son da Paula como está a vivir esta experiencia. 

 

-De onde lle nace a unha nena o interese polo mundo da mecánica? 

-Interesoume sempre, desde pequeniña… Eu crieime ao redor do taller da miña familia, en Pastoriza, e 
sempre me chamaron a atención os coches. 

 -Por que che parece que destacou o teu tra-
ballo na Spainskills 2017? 

-O que me fixo destacar sobre todo foi a coloca-
ción final das pezas, porque os rapaces non leva-
ron a cabo un acabado perfecto… As mulleres 
somos máis meticulosas á hora de rematar o tra-
ballo. 

-Despois disto, pensas cambiar a dirección da 
túa vida ou todo segue coma sempre? 

-Pois agora non vos sei moi ben… Estou máis 
centrada no que me queda, sobre todo en preparar a WorldSkills de Abu-Dhabi que se vai celebrar en outu-
bro. Estiven en Alemaña, en Portugal e, seguramente, vaia en setembro a Dinamarca. Hai moito que apren-
der! Por outra parte, logo acabo os meus estudos e despois xa veremos… 

-Sentiches algunha vez un trato distinto por ser muller? 

-Pois a verdade é que non; tanto nos concursos aos que fun como no instituto nunca me dixeron nada raro e 

tratáronme coma unha máis. Sobre todo hai moito compañeirismo. 

-Paréceche que algún día deixará de ser noticia que unha muller se dedique á automoción e que gañe 
premios nese ámbito? 

-Pois eu espero que si, que algún día deixe de ser noticia. Espero que nun futuro haxa igualdade… 

SILVIA FOLGUEIRA, UNHA MULLER ENTRE FERROS 

 

Iria Rivas, Xana Rodríguez, Carmen Pavón 
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En marzo... 

Parte do alumnado de 1º e 2º  BAC visitou Roma e Florencia. 

Roma, città aperta! 
Xosé M. Merino 

O 22 de marzo comezaba como un día calquera, ás 9:30 na porta do instituto. Pero o bus de alta categoría e a presenza de 

maletas cheas a rebentar indicaban que non era un día coma os máis. Testemuña diso foron as catro horas de bus e as 2 de 
avión, primeira vez para moita xente, que tivemos por diante ata chegarmos ao hotel Medici, preto da estación de trens de 
Termini, do que pouco vimos o primeiro día. O cansazo puido máis ca a curiosidade. 

A Cidade Eterna foinos máis agradable tras o primeiro abrente: naquela xornada iniciamos a visita na igrexa de Sta. María da 
Vitoria, onde se atopa o Éxtase de Sta. Tareixa e onde o presbítero non era o máis dado ás visitas. Pasando pola igrexa de San 
Carlos das Catro Fontes e perante o Quirinal, residencia 
do Presidente da República Italiana, chegamos á famosa 
Fontana di Trevi, onde nos esperaba a nosa guía, coa 
que puidemos visitar os poucos trazos do Modernismo 
que perduran en Roma , así como os grandes monumen-
tos da zona central da cidade: o Parlamento (coa súa 
habitual concentración), a columna de Marco Aurelio, a 
igrexa de Santa Maria sopra Minerva, de San Ignacio de 
Loyola, o templo de Adriano e a inmensa praza Navona. 
Despois da comida e mais da lóxica dispersión, puiden 
visitar outros lugares que quedaron fóra do percorrido 
guiado: o Senado, San Andrés do Val ou o inmenso 
Altar á Patria, monumento que causou en min unha 
enorme impresión. Pola tarde, aprendín dúas leccións, 
acompañadas da visita a outros monumentos (Praza 
España, Ara Pacis, Villa Borghese). A primeira: a Italia 
hai que ir con ben cartos, xa que os sitios nos que hai 

que pagar entrada poden arruinar a calquera. A segunda, e por favor, facédeme 
caso: nun país descoñecido NON vos separedes do grupo, aínda que vos dei-
xen. Agora o episodio só me provoca risa, mais daquela… Aínda así, a vista do 
ocaso dende o parque de Villa Borghese paga con xuros o mal momento.  

O segundo día amencía coa ameaza de ser incinerado, xa que un servidor non é 
a persoa máis cristiá entre os alumnos do Instituto e comezabamos a xornada 
no Vaticano. Malia que non creades na Relixión Católica, prégovos que vaia-
des ao Vaticano: a Santa Sé pode aportarvos moito máis do que pensades, aín-
da que ao saírdes habedes ter complexo de sardiña en lata.  Alí comprei o único 

billete de bus en toda a miña estancia en Roma. Xa comprenderedes o porqué 
da importancia disto. A nosa seguinte parada ía ser a Praza Venezia, pero trata-
de de saber por onde se vai nunha cidade estraña, co bus cheo, pendente das 
carteiras, bolsos e mapas a 25° de temperatura (que ben parecían 35…). Pinta 
difícil, non si? Dou fe. Así que baixamos varias paradas antes (grazas a que as 
distancias no centro non son grandes…). Despois de xantar, apareceu ante nós 
unha inmensa mole de pedra de forma ovalada: o Coliseo. A tardanza en ato-
parmos a guía fíxonos ter que correr bastante: o Coliseo exprés e cen metros 
calzada romana para chegarmos á entrada do Foro Imperial. Pechaban as portas 
ás 16:30, e facendo gala da mundialmente sabida “puntualidade italiana”, ás e 
31 estaban a pechar a cancela, cos compañeiros no medio. Dous turistas me-
nos, tampouco pasaba nada... A efémera visita aos Foros rematou no alto do 
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Capitolio cunha grande ovación á guía e un ton áureo que tin-
guía o edificio institucional do concello da Cidade Eterna. A 
presenza dos policías (dos varios corpos, que non son poucos) e 
do exército na rúa agoiraba o que nos agardaba ao outro día, o 
sábado. 

E é verdade que non puidemos escoller a mellor e a peor das 
datas para viaxarmos a Roma, xa que se cumprían ese sábado 60 
anos do Tratado de Roma, que deu inicio á Unión Europea, polo 
que na cidade do Tíber se xuntaran toda as autoridades posibles 
e mais outras camarillas… o que supón unha presenza de corpos 
de seguridade moi relevante, e máis aínda tendo ocorrido aquela 
mesma semana un atentado en Londres.  E a isto aínda lle hai 
que sumar varias manifestacións ao longo e largo de Roma, en 
zonas moi turísticas a maioría delas… Por todo isto decidimos 
cruzar o río e visitar o Trastevere, un barrio que cumpre toda as 
expectativas que agarda un cando viaxa a Italia: as súas casas 

multicolor, as súas rúas estreitas, as ventás coas contras de ma-
deira en forma de persiana ou os vespinos correndo polo empe-
drado. Evidentemente, tampouco faltaba o local de agasallos 
cada dez metros, entre bares e camareiros suplicándoche que 
entrases no seu establecemento e non no do outro lado da rúa… 
Seguindo o monte e na procura do templete de San Pedro in 
Montorio, atopamos a Embaixada de España en Roma, un in-

menso complexo que paga a pena visitar. Paga a pena tamén, e moito, subir ao Via Crucis para divisar dende o alto toda a paisa-
xe urbana de Roma, coas cúpulas, torres e campanarios diseminados por toda a cidade. Dentro do complexo, poderedes visitar o 
templete e ver unha das meirandes fontes da urbe latina, a Fonte Acqua Paola, para min moito máis impresionante ca a de Trevi. 
Pola tarde decidimos ver o templo das Vestais, a Boca da Verdade e mais Santa Sabina de Roma… Ao baixarmos para cruzar de 
novo o Trastevere vimos unha manifestación contraria á UE, e por pouco nos pilla no medio…. 

Amencía no noso penúltimo día en territorio romano cando collemos o tren de alta velocidade para Florencia; dúas horas de 

viaxe a uns 240 km por hora, e algunha molestia nos oídos cando se entraba nun túnel. Baixamos na estación de Santa María 
Novella, onde nos debía agardar unha  guía que non aparece, así que xurdiu un guía espontáneo totalmente personalizado que 
nos presentou en galego a cidade de Florencia: o noso profesor  Xosé Ramón Pavón. Cando teñades ocasión, aproveitádeo como 
guía: é único. Tras visitar todos os monumentos de rigor, a maioría deles desde fóra (por aquilo das entradas para xente millona-
ria), dispersámonos para visitar a cidade pola nosa conta, retornando a Roma contra a noite e preparar a viaxe de volta sen pro-

blemas, desandando o andado, desvoando o 
voado e descansando o cansado. Só inte-
rrompeu o noso descanso un canto que, ao 
chegarmos á altura do Montero, envolveu  
todo o bus, que berramos  coas últimas 
enerxías que restaban para anunciarlle a 
Mondoñedo o noso regreso. 

Agradecémoslles a Pilar e a Pavón que atu-
rasen un grupo de 25 mozos e mozas nun 
país descoñecido, facendo moitas veces ma-
labares. Graciñas tamén ao profesorado que 
colaborou na realización da viaxe… E aos 
compañeiros e compañeiras, que a enche-

mos de momentos marabillosos. 
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En abril... 

3º e 4º ESO visitaron o CENIMA e o Espazo Caritel, en Foz. 

 1º ESO participou no programa Mares de cultura. Os nenos e o mar.   

Aprendendo fóra da aula 

Pablo Maseda 

O xoves 28 de abril o alumnado de Plástica de 3º e 4º da ESO fomos ao CENIMA de Foz e ao Espazo Caritel, na 
parroquia de San Martiño de Mondoñedo, en Foz. 

Na primeira parada, o CENIMA, puidemos apreciar a beleza da obra de dis-
tintas mulleres mariñás, todas elas agrupadas na exposición Ser visibles. 
Habíaas de todo tipo, desde esculturas no chan e de barro ata pinturas das 
formas e técnicas máis abstractas posible. Cadaquén vía nesas obras o que 
pola súa mente viaxaba, mais iso é o bonito, non? 

Logo, acudimos ao Espazo Caritel, un gran xardín dunha vivenda familiar 
na que tamén había un centro de exposicións. Fomos guiados polo grande 
artista Daniel Caxigueiro, que nos foi ensinando o sentido das súas obras e 
como as realizaba. E despois demos un paseo polo seu xardín cheo de plantas exóticas e camelias, que resaltaban 
por enriba das demais coas súas diversas formas e cores. 

O alumnado de 1º de ESO recibiu no centro unha charla sobre a flora e fauna 
no litoral, fixo un roteiro interpretativo pola ría de Foz e aprendeu sobre o 
traballo das redeiras en Burela. 
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O alumnado do departamento de Tecnoloxía participou en dous concursos de robótica.  

No concurso de Lego de Igaciencia celebrado na sede da fundación Barrié na Coruña participaron cinco grupos de 
alumnado de ESO nos que se mesturaban 3º e 4º, e un grupo de Bacharelato. Este grupo chegou á final e nela lo-
grou un meritorio 3º posto, que foi premiado con unha Raspberry 3 para o centro. 

Participaron Xana Rodríguez, Iria Rivas, Joel Outeiro, Carmen Pavón, David Gómez, Marco Polo, Tania Cabanas, 
Celia Reino, Safouane Trih, Luís Santamarina, Bruno Recalde, Hamza Adourou, Martiño Castiñeira, Cristian Pi-
ñeiro, Pablo Maseda, María Bouso, Adrián Valea, Noelia Rodríguez, Paula González, Belén Ramos, Ana Rubal, 
Manuel Santamarina, David Rivas, Diego Romay, Jennifer Grandío e Adrián Otero. 

No concurso da Facultade de Enxeñería Industrial de Vigo os robots eran os mBot programados con Scratch, que 
se podían decorar. Estas foron as propostas e o alumnado de 3º, 4º e Bacharelato que participou: 

Este último deseño acadou o galardón á orixinalidade na categoría de ESO. O alumnado que o deseñou foi            
agasallado cunha cámara GoPro por persoa. 

- Os robomaniacos: Marco 
Ángel Polo González, Manuel 
Santamarina Portela, Celia 
Reino Reigosa, Tania Cabanas 
Méndez, Noelia Rodríquez 
Barro, Hamza Adourou 

- Os robóticos: Carmen Pavón Souto, Xana Rodríguez 
García, Martiño Castiñeira Carracedo, Paula González 
González, Belén Ramos Campos, Cristian Piñeiro Seijo 

- Os Galaicos: Joel Outeiro Pérez, David 
Gómez García, Miguel Barreira Carreiras, 
Lidia Barreira González, Miguel Hermida 
Artiaga, Mara Gato Vilaseca 

- Microondas: Iria Rivas Prieto, Bruno Recalde Freire, 
Pablo Maseda Fernández, María Bouso Posada, José 
Antonio Fernández Maseda, Ana Rubal Sánchez 
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En abril... 

Camiñando co Proxecto Terra 

María Bouso 

O alumnado de Historia de 4º da ESO participou no Proxecto Terra 
e por medio del viaxamos a Ferrol, onde puidemos valorar diversas 
cuestións relacionadas co urbanismo e co patrimonio arquitectónico. 
Visitamos o barrio da Madalena e o Museo de Construción Naval,  e 
demos tamén unha volta en barco pola ría onde puidemos ver o Cas-
telo de San Felipe. Completamos a xornada cun paseo polas Fragas 
do Eume, parque natural de Galicia, que sempre dá gusto an-
dar. Unha xornada para o coñecemento do noso territorio. 

4º ESO participou no Proxecto Terra e viaxou a Ferrol e ás Fragas do Eume. 

Foille outorgado ao IES San Rosendo a Placa de Honor da 
Orde Civil de Afonso X o Sabio, que recibiu a directora 
acompañada dunha representación do centro. 
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En MAIO... 

O Innova é un congreso de innovación da Formación Profesional de Galicia onde se dan a coñecer al-
gúns dos proxectos de innovación tecnolóxica e didáctica desenvolvidos nos centros educativos. Este 
ano a nosa miniempresa foi seleccionada para estar presente na zona de emprendemento, e alí explica-
mos o proxecto e mostramos o noso traballo durante os días 10, 11 e 12 de maio. Demos tamén dúas 
charlas e organizamos un obradoiro no que exerceu a docencia o propio alumnado. O noso lema Regala-
mos sorrisos foi moi acertado, xa que durante os tres días que estivemos na Cidade da Cultura en Santia-
go regalamos, precisamente, moreas de sorrisos! Arte Floral San  Rosendo conta cunha páxina web 
(artefloralsanrosendo.com) deseñada polo alumnado, e tamén está en Facebook con máis de 300 segui-
dores. 

O alumnado de FPB participou no Innova. 

O alumnado de 4ºESO viaxou a Londres. 
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QUIZAIS NUNCA SEXA HOXE 

Quizais podo permanecer detrás da porta, 

escondendo amodo os sentimentos 

e axexando, con coidado, cada bágoa 

que tan soa e triste  

esvara polas túas doces meixelas. 

 

Podo sentar a ver romper as pálpebras do mar 

con tanto sal nos pulmóns 

que xa non coñezo o olor da lúa 

que sempre andei a buscar 

detrás dunha clara sombra que non desprende máis que fume 

branco que cae na area mesta 

ao outro lado da vida. 

 

Deixa que saia e cure todas as túas fendas 

que o tempo, e o mar, 

foron facendo na túa pel inocente 

que murcha cae nas mans do sol 

e das gretas  

que se abren, pouco a pouco, 

nun corazón perdido dende que o levou o mar 

que moito dá, 

e moito quita tamén. 

 

Quizais podo cruzar a meta 

mostrándoche o interior da caixa de Pandora, 

soltando dunha vez por todas as bágoas que te queren  

e saltar cara ao centro 

para ser por un día salvavidas de algo, ou alguén, 

que non sexa eu mesma. 

 

Permíteme, neste día solleiro, 

deslizar os meus dedos polas túas meixelas 

para saber escribir sobre elas 

sen botar a voar tirando o bolígrafo sobre a mesa. 

Déixame, nesta noite de verán, 

que falen máis os suspiros ca túa voz. 

Déixame cicatrizar as pálpebras que caen 

coa cinza de mellores tempos. 

 

        IRIA RIVAS 

Vivimos As Quendas con paxariños na cabeza! Organizamos o Tendal das Letras deste ano ao redor desta 
idea e quedou un proxecto moi lindo que se puido visitar durante días no Auditorio Municipal Pascual Veiga. 
Tamén estivemos andando as rúas coa xente que veu celebrar que Mondoñedo é Poesía. Leron os seus textos 
Iria Rivas, Carmen Pavón, Silvia García e Xosé M. Merino. Mondoñedo, coma sempre, berce da palabra e da 
arte. 

En MAIO... 
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Carmen Pavón Souto 

Iria Rivas Prieto é alumna de 1º de BAC, e é sabido que escribe poesía desde hai tempo e tamén que recibiu premios en varias 
ocasións; a última na 45ª edición do Certame Literario Minerva, organizado polo 

colexio Manuel Peleteiro de Santiago de Compostela. Ademais, participa cos seus 
poemas en actos como a conmemoración do Día contra a Violencia de Xénero no noso 
instituto; ou en celebracións como o Mondoñedo é Poesía deste ano, que se celebrou 

durante a festa das Quendas. 

-Ademais deste último premio no Certame Literario Minerva, obtiveches tamén 
outros recoñecementos… 

-Si, noutros dous o verán pasado. Un organizado polo IES María Soliño de Cangas e 
outro polo IES A Sangriña da Guarda.  

-Como che sentan os premios? Esperábalos? 

-A verdade é que se me fan amenos… E ás veces aínda non o creo. Así que estou 
coma nunha nube, non os esperaba para nada. É moi satisfactorio ver que á xente lle gusta o que escribes. 

-Como chega á poesía unha moza do noso tempo? Levas moito tempo escribindo?  

-Creo que non o sei nin eu… Empecei alá polo 2013 escribindo textos, pero para nada pensei en escribir poemas algún día. Pero pouco 
a pouco vas empezando e ata aquí, que xa é como unha necesidade escribir poemas para desafogar… O primeiro escribino un pouco 
para ver que saía cando viñese Yolanda Castaño ao instituto e nos lera algún dos seus. Quedara pasmada, e penso que aquel ano foi 
cando por fin me decidín.  

-Paréceche que tes un estilo definido? 

-Nunca me paro a pensar nestas cousas… Eu escribo o que me sae, tratando os temas que  necesito en cada momento. O único que 
busco na poesía é unha vía de escape, que por agora me dá bo resultado; así que penso que non, que non teño un estilo poético definido, 
senón unha necesidade de desafogarme coa que acabo escribindo algúns versos.  

-E a inspiración, de onde che vén? 

-Pois a verdade é… que cae do ceo! Hai días que non estou para nada inspirada, mentres que outros teño gran cantidade de ideas, e 
delas voa a maioría porque non teño ese bo costume de levar un caderno comigo. Pero algunha delas sae adiante, así que podería dicir 
que me inspiro no que hai ao meu redor… Aínda que pareza que si, non todos os poemas falan sobre min; nin moito menos.  

-Cóntame cales son as túas preferencias en relación a obras e poetas… 

-Poetas… É difícil, pois leo bastante poesía e parece que a maioría me gusta. E poemas, aínda que me encantan moitos e os recordo 
cada día, teño un preferido con moita diferenza sobre outros. A razón pola que me gusta este poema non a sei… É “Moraima”, de 
Celso Emilio Ferreiro, un texto sinxelo que logra transmitir moitas emocións, e quizais aí é onde está a poesía, non? Nas cousas 
simples, xa que nas complexas ás veces escóndese tanto entre as palabras que nin a atopamos…  

-Ves na túa obra algunha influencia concreta? 

-Non teño un estilo definido, polo que escoller un autor ou autora que me influenciase sería moi complicado. Pero si que collo ideas de 
poemas que leo. Creo que é algo normal e necesario, sen abusar. De vez en cando, se hai formas ou palabras ás que me encantaría 
darlles cabida nun poema meu, anótoas e úsoas cando me cadran ben, sen forzar. 

-Gustaríache dedicarte á poesía profesionalmente ou prefires mantela como unha necesidade expresiva, un pasatempo…? 

-Quen me dera poder vivir da poesía! Pero non… A miña vida vai ir por outro camiño, nunca separado da poesía porque é algo que xa 
non vexo agora. Estou facendo o Bacharelato, e moi contenta; estou cursando a modalidade de Ciencias, e por aí é por onde penso 
enfocar a miña vida, xa que pola parte da poesía véxoo moi complicado co pouco futuro que agora hai… Aínda así, irei coa poesía 
sempre da man. 

-Ademais da poesía, tamén buscas outras vías de expresión… 

-Gústame moito a fotografía… Estou pensando no xeito de combinala coa poesía e darlle un toque máis artístico, xa que ata agora veño 
facendo fotografía nocturna e ás veces tamén algún retrato. Teño moita curiosidade polo tema dos vídeo-poemas, así que igual me 
animo a facer algún no meu tempo libre tamén.  

IRIA RIVAS: COA POESÍA SEMPRE DA MAN 
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Celebrouse unha exposición para difundir a cultura marroquí entre a comunidade educativa. 

En MAIO... 

O alumnado que puido este ano coñecer a Afonso Alfonso, protagonista de Memorias 

dun raposo, tivo tamén ocasión de conversar co autor que o trouxo ao mundo, Antonio 
Reigosa, a quen lle entregamos historias de golpes recollidas polo alumnado de 1ºESO. 
Pódense ler en www.galiciaencantada.com, acompañadas dun precioso debuxo de 
Adriana Morán. 

DERRUBANDO VALADOS 
Mar Corbelle 

Vivimos nunha terra de emigrantes. Arxentina, Venezuela, Cuba, Suíza, Alemaña ou Francia recibiron durante décadas 
homes e mulleres do noso país que deixaban a Terriña na procura dun mundo mellor.  

Agora somos nós quen “acollemos”. Mais por veces esquecemos o que é sentir nas costas o peso da mirada desconfia-
da, escoitar o murmurio envelenado nos oídos “todos los gallegos son iguales…”, ser consciente do xesto de agarrar o 
bolso cando nos cruzamos con alguén pola rúa…  

Desde o profundo convencemento de que se teme o que se descoñece e de que só se chega a amar aquilo que entende-
mos e coñecemos, na clase de 1º ESO B decidimos poñer en marcha unha iniciativa que permitise mostrar os costumes 

marroquís e poñer en valor a súa cultura e as súas fermosas tradicións.   

Sabemos que isto non abonda. E por ese motivo queremos repetir e afondar no estudo da cultura árabe en xeral e da 
marroquí en particular, porque temos moitas cousas en común; máis das que podemos pensar.  

Porque a sociedade está chea de intolerantes e de intereses creados, porque cremos nun mundo máis xusto, porque pen-
samos que para mudar as cousas hai que empezar polo que temos máis preto… Por iso é ben lembrar os versos do noso 
benquerido Lois Pereiro:  

Que a vida non me sorprenda xamais 

desprevenido calado e neutral 

e que un segundo antes de renderme 

vaia tamén comigo a imaxe do que fun cando era outro... 
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“Escribo cunha clara conciencia política 

fronte ao castelán, que é a lingua imposta. 

Isto téñoo moi claro. O bilingüismo non o 

acepto, ao máis podo disculpalo, e non 

sempre. Aínda non atopei ninguén que me 

puidese demostrar que o bilingüismo é 

politicamente válido. A lingua dos galegos é o 

galego e eu, dende o meu oficio de escritor, 

estou a defender esa lingua con todas as 

miñas forzas e todos os meus coñecementos.” 

Obra de Nerea Bajatierra 

En homenaxe a Carlos Casares, un dos grandes narradores das nosas letras, reconvertemos a 
experiencia poética do Tendal en textos narrativos con forma de microrrelatos que chamamos 
Contoumo un paxariño. 
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En MAIO... 

O ano pasado decidimos que o club de lectura de 1º de 
BAC deste curso o habiamos orientar a afondar nun tema 
que, aínda sendo un dos que con maior intensidade conmo-
ve ou impresiona, moi poucas veces se trata co interese e co 
respecto que merece: a represión que o bando golpista ven-
cedor da Guerra Civil exerceu sobre a parte derrotada que 
lexitimamente defendía a República. Cando decidimos asu-
mir o risco de entrar nesa materia pendente sobre a que 
aínda pairan o medo, o silencio, a mentira ou a confusión, 
sendo ademais tema tabú en moitos aspectos para unha 
sociedade que se proclama democrática, sabiamos que a 
literatura había adquirir unha función pedagóxica: a de 
achegarnos ao coñecemento dun tempo da nosa historia que 
explica tamén, e de que maneira, o noso presente.  

Buscamos o xeito de completar esta actividade cun encon-
tro de excepción: o que se había producir o 5 de maio con 
Fernanda Cedrón Trigo 
(Cabanas, O Vicedo, 1946) 
e Francisco Martínez, Qui-
co (Cabañas Raras, O Bier-
zo, 1925), que nos achega-
ron o testemuño da súa 
experiencia e a súa visión 
do impacto que ten nos 
nosos días.  

Fernanda, neta de Luís 
Trigo Chao O Gardarríos, o guerrilleiro máis popular da 
nosa zona; e Quico, guerrilleiro el mesmo desde moi novo 

e exiliado despois durante moitos anos, transmitíronnos a 
súa experiencia tanto na resistencia armada contra Franco 
como na loita que manteñen polo recoñecemento da guerri-
lla e das persoas que foron vítimas da represión. Porque, 
como nos dixeron, “aínda hai quen pretende que a parte 
que perdeu unha vez a Guerra Civil a perda de volta me-
diante a terxiversación, a ocultación ou o silencio”. Avivar 
a memoria da xente nova e espantar fantasmas que aínda 
circulan impunes entre nós foi a idea que axitou o aire do 
noso encontro e da sobremesa que puidemos despois com-
partir. Por iso non sorprende que o relato das súas vivencias 
vaia e veña dun tempo a outro con absoluta fluidez, porque 
se trata de “comprender o pasado para comprender o pre-
sente, despexando o medo que se instalou na sociedade 
durante décadas e que deu de si xeracións alleas á realida-
de, descoñecedoras da súa propia historia e facilmente 
manipulables…”. O presente tira como un imán cara ao 
futuro. As idas e voltas da memoria recalan sen pausa en 
Quico, como ondas. Imposible ancoralas lonxe do agora e 
do mañá. “Para min, o maior pracer consiste en saber que 
hai xente nova que quere coller o fío da historia, ser prota-
gonista dela”, afirma coa marabillosa lucidez de quen leva 
ao lombo 92 anos cheos, precisamente, de historia. “Sodes 

o futuro, e aquel maior que ten nostalxia e non valora que 
non ten que ser o protagonista do futuro, peor para el, que 
se terá equivocado. Cada xeración marca a súa época... E 
debe marcala ben, recollendo todo o que a xeración ante-
rior ten a obriga de lle pasar para que desempeñe ese pa-
pel cando lle corresponda...”. Imposible que o seu relato 
retroceda ao pasado e se acubille nel en forma de asombro-
sas aventuras dun avó. Nin el nin Fernanda habitan no terri-
torio da saudade. 

Falounos Quico da súa infancia, determinada pola ilusión 
colectiva que significou a Segunda República para a maio-
ría da sociedade daquel tempo. “A Segunda República en-
cheu de ilusión varias xeracións de persoas e os nenos non 
fomos unha excepción: puidemos ir á escola, aprender  
valores de camaradería e de solidariedade que marcaron 
para sempre a nosa vida”. Nacera nunha familia solidaria e 

comprometida coa causa 
republicana e moi axiña 
tamén el vai participar na 
vida política. Nas elec-
cións de febreiro de 1936 
os nenos repartían folle-
tíns da Fronte Popular e a 
vitoria desta coalición 
electoral de esquerdas foi 
unha explosión de alegría. 

Lembra Quico terlle pedido a súa nai unha camisa vermella 
coma as que lles vira aos mineiros no desfile do 1 de maio 
dese mesmo ano en Ponferrada. Fíxolla a nai, mais el non 
puido estreala na festa patronal do 26 de xullo. Poucos días 
antes, o 18, tiña lugar o golpe de Estado contra a República 
e o día 20 quedaba Ponferrada baixo poder fascista. Xa non 
houbo festa, e si mortos nas cunetas e xente fuxindo para 
ao monte ou agochándose en sobrados, falsos armarios ou 
onde podía para salvar a vida. Os nenos coma Quico axiña 
aprenden a organizarse: “Ver aquela traxedia e tamén a 
desilusión infantil de non poder lucir a miña camisa verme-
lla puxéronme automaticamente en contra. Meu pai e a 
xente maior do meu pobo teñen que fuxir, agocharse das 
bandas de falanxistas... Así é como aqueles rapaces que xa 
axudaramos na campaña electoral nos fomos convertendo 
nunha organización de vixilancia para controlar os move-
mentos dos falanxistas contra os nosos maiores. Deles, 
algúns foron volvendo, a outros colléronos e outros con-
vértense nos ‘escapados’. Así que aí empeza xa o meu tra-
ballo clandestino, aos 11 anos!”. Fernanda, moi atenta, 
deixa que Quico debulle o seu relato. Cando lle parece con-
veniente, engade polo medio, elegante, unha idea ou unha 
lembranza da picariña pequena que era ela naqueles anos e 
tamén da traxectoria recuperada de seu avó. “Desde peque-
na sabía que había na casa algo moi serio do que non se 

FERNANDA E QUICO: LOITAR CONTRA O ESQUECEMENTO 
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falaba... E sempre tiven interese en descubrilo. Na miña casa 
viviuse a represión por ser a familia de Luís Trigo, aínda 
que o matrimonio de meus avós xa rompera había tempo. A 
miña familia foi toda deportada: cárcere de Viveiro, de Vi-
lalba... ata acabar nun campo de concentración en Ribade-
sella, Asturias. Miña nai tiña catorce anos. O delito cometi-
do era ser a familia do Gardarríos”. Luís Trigo fora funda-
dor da Agrupación Socialista e da UGT en Mondoñedo. Des-
de o mesmo 18 de xullo sabe que a súa vida corre perigo e 
foxe para salvala. “Desde o primeiro momento o que houbo 
en Galicia foi represión. A xente ten que se agochar, ten que 
fuxir do horror. Cando viñan os falanxistas preguntando, 
dicíase nas casas: ‘Está no monte’, aínda que estivese gar-
dado na casa. Pero era unha maneira de dicir: ‘Non está 
aquí’. E de aí veu esa maneira de chamarlles ‘os do mon-
te’...”. Neses primeiros meses dominaba aínda a esperanza 
no impulso republicano, tanto acó para Luís Trigo como no 
Bierzo, onde vivía Quico, que comenta que cando cae Astu-
rias nas mans dos sublevados é tamén 
“cando xa se intensifica a resistencia 
no monte con outra forza, pensando 
sempre que nunca chegarían a acabar 
coa República... Nese momento é can-
do se estruturan en grupos”.  Impen-
sable sería a existencia da guerrilla sen 
o apoio popular co que sempre contou. 
Explícanos que “había unha socieda-
de moi singular naquela zona; non 

había grandes fascistas, algún falanxista si, pero era basica-
mente unha sociedade solidaria e republicana. Houbo un 
gran apoio popular desde o primeiro momento a eses gru-
pos, e houbo tamén a posibilidade de poñelos en contacto. 
Así se constitúe a primeira organización estruturada do mo-
vemento guerrilleiro, que se chama Federación de Guerri-
llas   León-Galicia. A partir do 36 a xente vaise xuntando no 
que chamamos ‘a cidade da selva’, en Casaio, Ourense. Ata 
o ano 51 en que marchei para o exilio estiven vivindo de 
pobo en pobo, porque a guerrilla nesta zona vivía entre a 
sociedade. De neno, eu teño vivido cos meus compañeiros na 
casa de meus pais, e os meus veciños exactamente igual... 
Aquí non houbo maquis, porque cando se fala do maquis 
fálase de algo que veu de fóra, de que o pobo non loitou... 
Aquí houbo guerrilla”. Fálanos Quico das dúas fases que 
tivo o movemento guerrilleiro: “A primeira é a que xorde 
desde os fuxidos, do pobo. A segunda fase prodúcese cando 
o Partido Comunista, despois da Guerra Mundial, decide 
apoiar ese movemento guerrilleiro e intensificalo metendo 
xente de fóra. É unha estratexia condenada ao fracaso por-
que non houbo unha valoración suficientemente audaz para 
pensar que España estaba dependendo do mundo, Franco 
non caera coa vitoria dos aliados na II Guerra Mundial, e 
intereses exteriores prefiren a obediencia de Franco á estra-
texia occidental da confrontación de bloques a un posible 
goberno republicano débil. A partir de aí, nós estamos con-
denados a morte ou a salvarse cada un como poida”. Fer-
nanda explica que seu avó estivo fuxido ata o 25 de xuño do 

ano 48. “Na miña casa sempre houbo respecto por el, e el 
mantiña o contacto con nós. Veunos ver pouco antes de que 
o matasen. Con catorce anos souben como fora...”. Luís 
Trigo e a súa compañeira son asasinados en Lourenzá o 25 
de xuño de 1948. “A  represión en Galicia tivo distintas fa-
ses. A primeira é virulenta; logo afrouxan un pouco a man 

porque viron que perdían a guerra os nazis, así que miraban 
para varios sitios á vez... Logo volve a represión dura por-
que lles deron carta branca precisamente polo seu antico-
munismo. Franco soubo manexar ben o seu odio ao comu-
nismo, que foi o que logrou que se mantivese no poder”, 
afirma Fernanda. E engade Quico: “Quixeron dar a idea de 
que Galicia estaba con Franco, e é mentira. Galicia é unha 
das comunidades onde máis asasinatos houbo: en Vigo, na 
Coruña, en Tui... E houbo, ademais unha resistencia armada 
contra o franquismo que durou dezaseis anos, e máis aínda 
se contamos a Xosé Castro Veiga, O Piloto. Trinta e tantos 
anos”. 

Ven Fernanda e Quico, coma nós, aínda 
un manto de silencio, aínda medo cando 
se fala dese tempo? Afirma Quico: 
“Esta é unha sociedade traumatizada... 
Cultívanse automaticamente os reflexos 
condicionados dunha época onde non se 
pode falar, sempre poñendo como exem-
plo a trama, o crime... Esta sociedade 
necesita unha terapia de cultura demo-
crática. Aquí entrouse pola porta de 

atrás na democracia, e entrouse baixando a cabeza e facen-
do concesións”. E Fernanda: “Hai uns anos seguramente 
esta reunión non tería sido posible… Hoxe hai literatura que 
chega a algún sitio e esperta algunha conciencia. Pero é que 
hai anos non se falaba, ese era o problema. O medo é o que 
che impide reaccionar”. Comparten tamén unha idea clara 
de cal debe ser o valor do seu testemuño: “As persoas deben 
ser capaces de buscar o que non coñecen e coñecer a verda-
de das cousas sen que lles dean xa estruturadas versións que 
non son certas. Saber a verdade. Eu creo que o deber de 
cada persoa que quere pensar é facer a súa propia idea a 
través do coñecemento, de saber as cousas, non cando llas 
dan como mercadoría averiada. A verdade: se son xusto, 
debo selo pola verdade, veña de onde veña”, afirma Quico. 
E Fernanda asinte centrando nel a atención e pechando así o 
círculo desta conversa á tardiña, cando comeza a tronar: 
“Coñecer a Quico supuxo para min tomar conciencia do que 
significara a guerrilla; non meu avó, nin o outro, nin o ou-

tro. O grupo. Quico volveu para recuperar a dignidade dos 
seus compañeiros e do que significou a loita que comparti-
ron... Clarificou a situación”. 
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En Educación Plástica e Visual traballamos experimentando con distintas técnicas e elabo-
rando máscaras. 
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Our English Works: 

London Trip 2017 

The students of 4th ESO visited London from 10th to 
15th May. They had the opportunity to visit many mo-
numents, museums, markets and a football stadium, 
Stamford Bridge. They travelled around in the Tube, 
saw London from a double-decker bus, from a boat 
along River Thames, from the London Eye, the Tate 
Modern terrace and Greenwich Village. They also saw a 
play in Shakespeare’s Globe Theatre (Nell Gwynn) and 
the musical The Lion King. They could practise their 
English all along the trip: in the plane, the hostel, the 
museums, restaurants, shops and many other places.  

Here are some of their comments on the trip: 

“It was an amazing trip. We saw a lot of museums and the most important parts of the city. We used the un-
derground a lot. Sometimes it was empty but when it was full of people, pfff!, it was one of my worst experiences: 
it was so hot there that you had to stand up with the sweated armpit of an embittered English on your face. 

The best of the trip was Friday, with our visit to Stamford Bridge, Chelsea´s pitch and we visited the British Mu-
seum, that was amazing and very big. But the thing which made a real impact on me was the white canvas gallery 
on the Tate Modern.” (Javier Álvarez) 

“The best part of the trip was the great friendship that I made with all my classmates. I made new friends and I 
discovered new persons that I hope I’ll never lose. 
Visiting Greenwich was a really good experience, too. The way they take care of the parks, the streets and the 
front of their houses is amazing. I wish we did the same in Spain.” (Lidia Barreira) 

“At first, I was afraid because I thought that I couldn't understand people, but I understood everything. I loved the 
parks, museums (specially the British Museum), and the shops. I was impressed by the talent of the musicians who 
were singing in the streets. The London Eye was wonderful and Candem Market was full of clothes and souve-
nirs.” (Lucía Barreira) 

“My favourite activity was The Lion King's musical but I almost fell asleep because  I was very tired. I tried some 
new dishes and different types of biscuits that there aren't in Spain.” (Marco A. Polo) 

“People in London were multicultural and open-minded and I loved it. I think I improved my level of En-
glish.” (Ricardo Casabella) 

“I fell in love with that magnificent city and I hope I 
can come back soon.” (Sandra Rodríguez) 

“I arrived there thinking that it would only be 5 days 
to escape from the chaos of the exams. The reality 
was that the days passed as seconds among so much 
beauty. It has been an experience that will take time 
to be forgotten.” (Vanesa Moirón) 

“One of the anecdotes of the trip happened the day 
we were going on The London Eye, and we had to 
run across London because we were going to lose the 
ride on the big wheel.” (Xiana Rego) 
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English Book Clubs 

This is the 7th year that English Book Clubs are organized in IES San Rosendo. This year we have had 2 groups of students and 
one group of teachers and Jane, our conversation assistant, has participated in all of them. The experience has proved to be really 
pleasant and rewarding. The students are able to read and understand books that are unabridged and the meetings are a great op-
portunity to comment the books, to practice English and to know each other better. The teachers, on their part, read short stories 
or choose a topic to talk about and also practice their English while having a cup of coffee and a “tapa” that Sonia prepares with 
so much love. For us, teachers, it is also a fantastic way to get motivated into speaking English and to relax during a break. 

    

Here are the books the students have read: 

          

And in the blog you can see the projects they have made: sketches, trailers, readings, and others: http://
anasbookclub.blogspot.com.es/  

We hope we can organize English Book Clubs on coming years! 

eTwinning Project: (De)constructing Gender through Advertising 

https://twinspace.etwinning.net/29318/home  

In this project we analyzed some of the present-day advertisements (on newpapers, magazines, radio, internet, TV) 
to see if they use gender stereotypes and how. We looked into the stereotypes and saw if their use could be harmful 
for the relations among young European people. Once studied, we offered alternatives to the use of these stereotypes.  

We made videos to know each other, we have a Facebook page where we post our projects and information related 
to the topic and we discussed gender in our ads and shared experiences: 

  

That’s English 

It has been some years now that IES San Rosendo has offered English for adults through the That’s English pro-
gramme. With this programme you can get the certificate for the Official School of Languages. This year we started 
with a new level: Advanced. Everybody can do it, so do not hesitate and give it a try! You can ask about it here! 

 https://www.thatsenglish.com/  

If you want to see some of the activities we do in the classes, go here: http://
sanrosendothatsenglish.blogspot.com.es/  
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 Sara Muíña 

Asustada. Así foi como me sentía eu despois de pasar un ano en Estados Unidos e oíndo o difícil que era 2º de    
Bacharelato; e aínda o estaba máis querendo levar una boa media que me permitise entrar na carreira que eu quero. 
Sinceramente, mirando para atrás, creo que iso 
foi o que máis me axudou. Dende o primeiro 
día traballei e organiceime e así conseguín pa-
sar o 1º e o 2º trimestre sen excesivas preocu-
pacións e con boas notas. Volver a integrarte 
no noso sistema educativo non é fácil, e non 
porque pases o ano mirando para o ceo mentres 
estás fóra, como moita xente pensa; estás así se 

queres. Non; é porque o método de estudo é 
moito máis concentrado e porque se vai toda a 
liberdade académica que tiñas, e nótase. Alí eu 
puiden deixar de lado todas as materias que 
peor se me dan e que menos me gustan e ter 
outras como Banda e Periódico, que eran as 
estrelas dos meus días.  

Emocionalmente é duro. Todas as túas amizades seguen coas súas vidas e, aínda que te fan partícipe delas, non é o 
mesmo. A miña familia é o que máis botei de menos, pero sabía que volvese cando volvese sempre tería nela o meu 
sitio.  Pasou case un ano e para min aínda parece que sucedeu onte. É por iso polo que a miña frase preferida deste 
ano foi: “Pois eu cando estaba en EE.UU… “. Non mo tomedes a mal: bótoo de menos.  

A miña experiencia en EE.UU. 

Jane Shelton, our Australian language 
assistant. 

Ana Rubal, Mara Gato, Lara Barroso and Vanessa Moirón 

1. We know that you are Australian, but we would like to get to 
know you better. What is the most interesting thing about you 
that we don’t know yet?  

Well, I am Australian, but my ancestors are from England and Ire-
land, among other places. In the 1800s, four 
English brothers married four Irish sisters 
and the two families moved to Australia.  

2. Why did you choose Galicia? What did 
you know about Galicia before coming 
here?  

I chose Galicia because I knew nothing about 
it, and it seemed like a mysterious place all 
the way in the North, on the Cantabrian Sea! 
After researching a little more, I found that 
you have your own language and that the culture here is so different 
to other parts of Spain.  

3. Which parts of Galicia have you visited? What was your big-
gest culture shock as an Australian living in Spain?  

I have visited the provinces of Lugo, Coruña and Ourense – now I 
only need to visit Pontevedra! I have been lucky to visit so many 
beautiful villages and beaches in Galicia. The landscapes and nature 
here are  amazing.  

My biggest culture shock was the hours of eating. In Australia, usua-
lly the most important meal of the day is dinner. I’m not complaining 
– I love the food here! 

4. What were the best and the worst days of your stay here? 

The worst was when I first arrived in winter and I got very sick with 
a cold – and as I didn’t really know anyone well, it felt very hard!8
The best – I have had a lot of great days, but one highlight was wal-
king from Santiago to Fisterra during Semana Santa. Every day was 
sunny, and we were able to swim              in Fisterra!  

5. Was this experience worth it? Has it 
helped you to know yourself better?  

Definitely. I have had to rely on myself a 
lot and push my comfort zone every day. 
However, Galician people have really wel-
comed me and helped me a lot along        
the way!  

6. What are your future plans? 

I want to spend the summer here in Spain, 
and maybe volunteer on a donkey farm! 

7. Do you regret coming here? What advice would you give the 
next language assistant?  

I absolutely don’t regret coming here. My advice would be: give 
yourself a couple of months to settle in, and don’t expect it to be 
easy. Try new things!  
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O alumnado de Relixión Católica traballou sobre o comercio xusto e o consumo responsable. 

O alumnado de Francés elaborou lindas postais por San Valentín. 



70 

Durante este curso o equipo de biblioteca do centro, que se coordinou co ENDL e Plástica, quixo centrar o seu traballo na lin-
guaxe publicitaria e nos estereotipos que esta estende na nosa sociedade coa fin de potenciar unha determinada imaxe de cada 
persoa que forma parte dela. Por iso, propúxolle ao alumnado a elaboración de anuncios, a promoción de libros e o estudo da 
publicidade e os seus recursos. De feito, o alumnado de 1ºBAC traballou coa publicidade no deporte, nas campañas publicita-
rias, na saúde… e estudou a visión que nela se dá do home e da muller. 

En consonancia co proxecto, desenvolvéronse outras actividades, coma un obradoiro sobre a publicidade e os seus recursos a 
cargo da Escola Galega de Consumo, seguindo o programa Cores, e vinculáronse as actividades e efemérides ao tema.  

Durante o Magosto houbo promoción das nosas parroquias por medio dunha exposición na que tiveron cabida as súas xentes, a 
súa cultura e os seus sinais de identidade; tamén se fixeron pins cos seus nomes e un mapa da antiga provincia de Mondoñedo.  

No Entroido, o xurado e as presentadoras convertéronse en persoas-anuncio e o alumnado recreou distintos espazos publicita-
rios dos que ofreceu unha visión crítica.  

Celebramos a través da lectura da propia obra, de versións e de recomendacións do alumnado o Día de Rosalía,  de Cunqueiro 
e o Día do Libro. 

O Día Internacional contra a Violencia de Xénero e o Día da Muller démoslle publicidade á obra de Maruxa Mallo cunha expo-
sición; e á poesía de Iria Rivas, alumna de 1º de Bacharelato, que en varios dos seus textos denuncia o trato que recibe a muller 
na nosa sociedade. Quixemos, ademais, renderlles homenaxe ás mulleres que forman parte da nosa vida e facelas visibles   

nunha sociedade que moitas veces oculta o seu papel fundamental na cultura, na historia e no coñecemento.  

O departamento de Relixión Católica tamén traballou o tema da publicidade promocionando o comercio xusto por medio  dun-
ha chocolatada solidaria e denunciando o consumismo no Nadal realizando un belén con elementos reciclados.  

A través do club de lectura tocamos o tema da publicidade e os estereotipos nos nosos traballos, coma no caso de 27 latidos e 
Europa Express; fixemos promoción dalgunha lectura como Laluna.com, elaboramos anuncios partindo de El cartero siempre 
llama mil veces e creamos postais para estimular o turismo con Europa Express.  

 

 

 

 

 

 

Vivimos a biblioteca! 
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No departamento de Bioloxía, no de Física e Química e en Agraria participamos este ano en dous 
programas do Plan Proxecta: o proxecto Ríos e o Fitofaladoiro. 

No proxecto Ríos, o alumnado de 3º PMAR, Ciencias Aplicadas de 4º ESO e Bioloxía de 1º BAC          
inspeccionou as características do río Valiñadares en Mondoñedo. Estes datos utilizaranse para facer un 
informe anual do estado de saúde dos ríos galegos por iniciativa de ADEGA. 

No Fitofaladoiro, proxecto coordinado polo Herbario da USC e o Instituto da Lingua Galega, participou 
maioritariamente o alumnado de 1º ESO e FPB, colaborando tamén alumnado de 4º. Este proxecto naceu 
co obxectivo de documentar o saber popular sobre os nomes que teñen as plantas en galego e os seus usos. 
O alumnado recolleu e prensou mostras para a súa conservación e entrevistou veciños e familiares que pui-
deron achegarlles algunha información ao respecto. 

En Lingua Castelá traballouse o Día da Muller con anuncios en defensa dos seus dereitos ou historias de reivindicación dos mes-
mos, e dando a coñecer as mulleres máis importantes do noso contorno. 

 Lidia Barreira, 4ºA 

Tamén lle recomendamos libros de 
lectura á comunidade educativa. 
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CARMEN PAVÓN SOUTO 

O meu destino nos Campus Científicos de Ve-
rán foi Cidade Real, onde durante unha semana 
recibín leccións de informática e programación 
na Universidade de Castela-A Mancha, ade-
mais realizar outras actividades culturais con 
compañeiros e compañeiras do meu tempo pro-
cedentes de distintos lugares de España. Da mi-
ña estancia non podo resaltar a beleza da cida-
de, xa que a vimos pouco debido a que nos alo-
xabamos na periferia nunha residencia univer-
sitaria; pero si resalto a convivencia coa xente e 

a posibilidade de coñecer persoas con intereses 
similares aos meus pero de diferente proceden-
cia, experiencia que me pareceu es-
pecialmente interesante. Como anéc-
dota, cabe mencionar que tamén en 
Cidade Real é coñecido Mondoñedo: 
un dos profesores aínda se lembraba 
da súa estancia hai anos na nosa ci-
dade pola excelente comida! 

  

ÁNXELA VAN DER MEL 

O verán pasado tiven a oportunidade de 
acudir a un dos Campus Científicos de 
verán. Tocoume a cidade de Granada , o 
que foi unha verdadeira sorte. Ademais de 
estar en contacto co mundo da ciencia, que 
no meu caso foi  o proxecto de Ciencia e 
Saúde, realizamos múltiples actividades: 
visitamos a Alhambra, tamén un aquapark, 
fomos ao observatorio astronómico de 
Serra Nevada... Recoméndovos que vos 
apuntedes, porque ademais dunha 
experiencia inesquecible faredes grandes 
amizades! 

CAMPUS CIENTÍFICOS DE VERÁN 2016 
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Para un centro educativo como o IES San 
Rosendo, que non quere vivir de costas á 
realidade mindoniense, poucos actos coma este 
resultan tan significativos desa vontade, porque 
aquí se xuntan  valores que procuramos difundir 
entre o noso alumnado cada día. O primeiro: o 
ben común  como principio que debe guiar os 
nosos actos. O segundo, a solidariedade veciñal, 
pois cando nunha sociedade hai persoas capaces 
de tomar a iniciativa de defender e protexer o ben 
común e de fomentar a cooperación para logralo, 

esa sociedade ten garantidas “mil primaveras máis”, como é o caso. Graciñas, veciñas e 
veciños por devolvernos esta marabilla, este ben común. Graciñas por nos deixar ser parte 
do voso soño. Oxalá o voso esforzo obteña a compensación que merece: que pouco a 
pouco sintamos a necesidade de protexer o medio que nos rodea e que nos dá a vida, que 
actuacións coma esta non supoñan un feito illado para mostrar nos folletos turísticos, que 
a alegría que hoxe nos dá esta reconciliación coa natureza se estenda tamén á protección 
das nosas fragas de dos nosos montes e nos permita consideralos fonte de riqueza por si 
mesmos, lonxe de actuacións que degradan o seu valor e atentan contra o ben común, 
como é o abuso das plantacións de eucalipto e a instalación de parques eólicos; ou o 
emprego suicida de herbicidas, que causan danos irreparables no ecosistema. Aprendamos 
desta iniciativa veciñal, do seu empeño por devolvernos A Fervenza chea de vida; 
aprendamos que o camiño da protección e da 
conservación xa non é unha idea romántica, 
senón o principio doutra maneira de vivir e de 
sentir a nosa relación co medio, que ha ser, 
ademais, economicamente viable.  En cambio, 
a intervención humana que hoxe o degrada 
favorece intereses contrarios ao ben común e 
impide no futuro o seu desenvolvemento 
sostible. Aprendamos disto que agora vivimos, 
que agora sentimos; que nos ensine e sirva de 
exemplo e de guía para defender o noso 
territorio e a nosa cultura.  

Os distintos cursos de FP participaron na rehabilitación da Fervenza de Viloalle e o seu contorno. 
Estas foron as palabras da directora do noso centro no acto de inauguración. 
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ARRASAN UN DOLMEN E LEVAN UNHA DAS SÚAS  
LAXES PARA ADORNAR UN XARDÍN 

 
A masiva destrución do patrimonio provocada pola industria do eucalipto é un grave problema que a Consellería de 

Cultura non quere afrontar, sexa por submisión á todopoderosa industria forestal ou simplemente por falta de 

capacidade. O pasado 9 de maio ADEGA e Mariña Patrimonio presentaron unha denuncia perante o Servizo de 

Patrimonio Cultural despois de teren noticia da destrución do dolmen da Casa dos Mouros de Lobeira, en Budián (O 

Valadouro) no transcurso duns labores forestais. Segundo a información achegada por diferentes fontes, 

supostamente os responsables dos danos infrinxidos na Casa dos Mouros terían incumprido os requisitos de 

Patrimonio para a corta e plantación dos eucaliptos no dolmen e na súa zona de protección. Probablemente os 

espoliadores aproveitaron as pas mecánicas e a maquinaria pesada utilizadas na realización dos labores forestais 

para extraeren dous esteos do dolmen e para trasladar un deles a un xardín situado nunha casa no concello de Foz, 

onde foi localizado polo SEPRONA. O outro esteo deixárono abandonado á beira da mámoa porque lles partiu 

cando o sacaron do túmulo. Ademais deste espolio, furaron o túmulo coas pas mecánicas...  

 

Ata cando se han consentir desfeitas coma esta? 

 

Se queredes botar unha man na defensa do noso patrimonio, podedes atopar Mariña Patrimonio e 

ADEGA en: mr. patrimonio@gmail.com, adegalugo@adega.gal, e ademais en Facebook e 

Twitter. 
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Queremos protección para Carracedo  

e para a Fraga de Rioseco! 

Non degrademos o seu valor plantando eucaliptos 

 nin instalando parques eólicos. 

Aprendamos a valorar o que temos  

antes de que seña tarde... 

COMO XA PASOU NA TOXIZA 

POSTAIS 
Como é que cando se quere promocionar Galicia se bota man da flora e da fauna autóctonas, do noso 
patrimonio de pedra, da auga, dos montes... e logo, nos proxectos de cada día desaparece por completo 
esa Galicia de postal e no seu sitio vemos como se condena a morte as aldeas, como avanza sen lei ata o 
imposible o eucalipto, como se derruban castros, mámoas, paredes de pedra, como enchen os nosos 
montes de parques eólicos para beneficio de calquera multinacional, como se deixan morrer os ríos, os 
mares, como se perden os cultivos tradicionais, como nos envelenan todos os días do ano con zurros, 
herbicidas, pesticidas...? Por cal destas vías se vai cara ao futuro? Canto hai de interese e canto de igno-
rancia? Quen condena o país a este non-ser que acepte tamén a súa pestilencia, a súa fealdade, a súa tris-
tura. Que poñan todo isto nas súas postais. 
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A Asociación de Nais, Pais e Alumnado da Escola Municipal de Música "O Pallarego" quere facervos par-
tícipes das súas inquedanzas para poñer en valor esta escola. 

Como xa saberedes, esta ANPA formouse no verán de 2013 cunha expectativa moi humilde: facer que esta 
escola siga viva dentro do privilexiado contexto cultural de Mondoñedo, que herdou unha importante ba-
gaxe musical que non pode esmorecer.  

Desde hai uns anos reduciuse profesorado co pretexto da crise, resentíndose deste xeito a calidade da ensi-
nanza. Dende a nosa perspectiva, a Escola Municipal de Música "O Pallarego", como todas as escolas pú-
blicas, é necesaria para que se propicie a igualdade de oportunidades de todas as persoas, como ben dixo a 
nosa veciña Patricia Martínez Paz; e tamén para comple-

mentar a educación dos nosos nenos e nesas. Esta educa-
ción entendémola nun sentido amplo, atendendo non só á 
formación musical senón tamén a todos os valores que leva  
implícita esta aprendizaxe, como son o esforzo, a perseve-
ranza ou o compañeirismo, que tanto axudan a formarnos 
como persoas. 

O noso percorrido, polo de agora é pequeno. Pero o noso 
traballo, como o das formiguiñas, segue avanzando sen tre-
gua, aberto sempre á axuda de quen queira participar nel. 

Me, by Ana Rubal 

Firstly, let me speak about me, let me tell you 

how I feel, how I think, how I see... 

All the people that surround me 

all the ones that I live, everyone dear to me. 

What they give in return 

All the things that I learn 

All the love, all the pain 

From which I got to gain 

Making me who I am 

At times strong, at times frail 

From my mess I must rest 

A go getter most will say 

With a heart that would change the way. 

People hurt, people feel 

Is all this for real? 

So, let me tell you 

Hear me say 

That I dream to go away 

To learn, to teach 

To receive, all there is. 

 

 

 

All the good, not the bad 

All the joy, not the sad. 

But, so you know 

I’ll come back, fresh ideas 

A new culture 

And the strength to make things better 

This opportunity I will take 

Not too many take this break 

I will use it to my favour 

To find a way, to make all greater 

To reunite, closer, those I love 

Walk in front of happy faces 

See all animals in good places 

Make this world a better world. 
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Este vaise e aquela vaise… 
Nesta época do ano remata un tempo e asoma outro para parte do alumnado e tamén do 
profesorado. Bo camiño Macamen, Inés, Emilio… O noso cariño para vós e para toda a xente que 
compartiu vida no IES San Rosendo. Ata sempre! 

Xosé M. Merino 

(Imaxinádeme lendo con voz grave e coma un xerifalte con moitas medallas e demais trangalladas, a 
ver se vos fago rir algo)  

Compañeiros, compañeiras; Pico, que libraches de afogar no pichoco: 

Aquí me tedes escribíndovos o discurso que nin preparei nin me deixastes dar na cea de fin de curso.  
Aínda que non vai ser o mellor discurso que escoitedes. Vaia, que leades. 

Deixando os clixés de superación, motivación e demais, quixera lembrarvos o “cursiño” que fixemos, 
que non se pode dicir que o pasaramos excesivamente mal. Foi un curso entretido, non o podemos ne-
gar.  

A partir da entrega de notas deixamos de    
formar parte do alumnado do IES San Rosen-
do -para algunha xente: por fin!- e xa non te-
mos que andar tralos profesores pedindo no-
tas, nin diante deles correndo para evitar que 
nos pillen latando, que ben sabemos que non 
houbo ninguén que non latase este curso.  

Cos nosos máis e os nosos menos, chegamos ao 
final;  aínda que pareza mentira, chegamos.  
Probablemente estas sexan as últimas pala-
bras que cruce con moitos de vosoutros, así que só quero dicirvos dúas cousiñas: primeiro, que non 
deixemos de ser quen somos, que non nos deixemos levar nestes tempos de vendavais e de mentiras 
agochadas de verdade, que nos armemos de reflexión e de paciencia. E segundo, que por moitos paus 
que caian e mallen en nós, non perdamos esta capacidade que agora temos de alegrar os días dos de-
mais, apoiándonos os uns nos outros e complementándonos entre todos.  

E xa caín nos clixés. Xa tardaba! En fin, que xa non hai moito sitio. Pois nada: a quen teña que prepa-
rar setembro, bo verao; boa entrada na Uni aos máis, bo camiño ao resto e... 

Compañeiros, compañeiras; Pico, que libraches de afogar no pichoco: 

Viva o San Rosendo, pero 2º de BAC máis! 

O discurso que non me deixastes dar 
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Macamen: Grazas por conseguir que o teu alumnado non só 

aprenda, senón que tamén ame a bioloxía. Non hai 

moito profesorado que o logre. Es unha profesora 

esixente pero sabes facer unhas clases divertidas e que 

pasan rapidísimo. Botarémoste tanto de menos... Moita 

sorte no teu novo destino e non nos esquezas nunca. 

 

Lidia Barreira e María Bouso 

Macamen: 

 

Sei que este foi o teu últim
o ano aquí, con nós... 

Graciñas por axudarnos a aprender todo o que 

descoñeciamos, por preocuparte e por facernos rir. 

Es u
nha profesora e unha persoa marabillosa, á que 

imos botar moito en falta; especialmente as túas 

ganas de partic
ipar en todo e a felicidade diaria que 

nos transmites. Nunca te esqueceremos, e espero 

que ti a
 nós ta

mpouco. M
oita sorte no novo centro!  

 
Lucía Muíña 

Cartas a Macamen 
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O teu paso polo IES San Rosendo foi un 

marabilloso siroco, querido Chema, compañeiro 

canario-galego, amigo... Agradece Ollomao a túa 

xenerosidade infinita, o teu saber, o teu xeito 

solidario de andar polo mundo. Teu é tamén este 

Son da Paula.  

Saúde e Terra, irmán! 

 
 

Danse ô pé dos toxos bravos 

As margaridas sinxelas; 

Entre espiñonas xibardas, 

O cabimfollo frolea; 

I-o fero acibro i a abrula 

Xuntos n-os cómaros medran… 

¿Cand’ús pr’os outrol-os homes 

Seremos d’isa maneira…! 

                            
 Manuel Leiras Pulpeiro 

Graciñas a toda a xente que fixo posible esta revista e as actividades organizadas polo noso ENDL 
durante este curso.  

De Ollomao para O Son da Paula 
traballamos… 

 

En documentación e redacción: 

 

Víctor López (2º BAC) 

Xosé M. Merino (2º BAC) 

Iria Rivas (1º BAC) 

Carmen Pavón (1º BAC) 

Mariana P. Neira (1º BAC) 

Xana Rodríguez (1º BAC) 

Lucía Barro (1º BAC) 

Lara Barroso (4º ESO) 
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Lidia Barreira (4º ESO) 
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Vanessa Moirón (4º ESO) 

Ana Rubal (4º ESO) 

Silvia García (3º ESO) 

Pablo Maseda (3º ESO) 

Lucía Muíña (2º ESO) 
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Juan Ledo (1º FPB) 

DiegoRivas (1º ESO) 

María Vigo (1º ESO) 

Macamen Cerviño 

Mar Corbelle 

Mariajo Cuesta 
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Elia Gallego 
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Ana Belén López 

Elisa López 
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Dolores Seijo 
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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 

2º ESO PMAR 
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3º ESO - PMAR 

4º ESO A 
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4º ESO B 

1º FP Básica 
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1º BACH 

2º FP Básica 
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CS Xes�ón Forestal 

CM Xes�ón do Medio Natural 



8
8

 

2º de Bacharelato co profesorado 
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Graciñas por aturarnos... 

O Son da Paula marcha voando cos mazaricos  

ata o ano que vén!  

CANZÓN DO  TEMPORAL  

 

Os berro
s dos mazaricos  

rachan as seda
s do mar  

no carro das mouras nubens  

ven do sur o temporal.  

 

Nas barra
s e nos peiraos  

rompen as foulas crist
adas  

de lostregos azuados  

das estr
elas afo

gadas.  

 
Púxose o ceo de loito  

pol-os que van afogar.  

As centellas co
mo trallas 

 

baten no lombo do mar.   

Luís Amado Carballo (1901-1927) 

Vouvos dar a despedida 

Colgada da gamalleira: 

Quen non defenda a súa casa 

Vaia deixando a lareira! 
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QUEN É
 Q

UEN? 

www.edu.xunta.es/centros/iessanrosendo 
 

E-mail: ies.san.rosendo@edu.xunta.es 
 

Av. das San Lucas, 33 Mondoñedo 27740 
 

Tlfno: 982 87 05 39 Fax: 982 87 05 49  


