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EDITORIAL 
 
 
Sí, tes nas túas mans o exemplar deste ano  da revista do 
IES San Rosendo, coordinada polo equipo de Normaliza-
ción Lingüística. Aquí podes disfrutar lendo as aporta-
cións dos teus compañeiros, dos teus fillos. É certamente 
agradable e esperanzador comprobar que aí, sixilosamen-
te, aínda late o amor pola cultura, pola lingua, pola lite-
ratura. Nunha sociedade que está a perder os valores que 
críamos arraigados, na que é máis popular quen menos 
honesto é, quen mais ruído fai; cando falar de libros e 
lecturas, de estudo e investigación provoca risas porque o 
mellor parece ser a vanalidade e a festa continua, ver que 
temos alumnado que disfruta coa lectura, como se pode 
comprobar co club de lectura (en galego, castelán e 
inglés) e o traballo da biblioteca, é coma unha brisa de 
esperanza para o futuro. Non debemos esquecer que os 
adolescentes de hoxe son os cidadáns de mañá, e quere-
mos que señan cidadáns con criterio e, en consecuencia, 
libres.  Moitas grazas ó alumnado que aínda cre no esfor-
zo, que teñen inquietudes e creen na posibilidade de me-
llorar o mundo. Tal vez entre eles estea o investigador 
que fará que a palabra cancro xa non nos aterrorice. Moi-
tas grazas tamén ó profesorado implicado no equipo de 
Normalización Lingüística e da biblioteca e os que dende 
os seus blogs incitan a lectura. Coa lectura ábresenos a 
mente, viaxamos e vivimos as mil e unha vidas que non 
poderemos vivir na nosa. Coa mente clara e aberta pode-
mos discernir entre o correcto e o incorrecto, entre o con-
veniente e o que non é. Talvez entre todos logremos que 
este mundo non se convirta nun completo disparate. 
 

A Directora, María José Cuesta Fernández 

ÍNDICE 
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FIRST TRIP OF OUR SCHOOL TO LONDON! 
The students of Bacharelato visited London from 20th to 24th April. We had the opportunity to visit many 
beautiful monuments, museums, markets and even Wembley stadium! We travelled on double-decker 
buses, on a boat along the river Thames and in the underground. We could meet people in the hostel and 
practice English a bit. It has been an unforgettable experience! 
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On 17th November the English 
and the History departments 
organized a trip to Santiago de 
Compostela. In the morning we 
went to see The Canterville 
Ghost, a very funny play in 
English. Then we went on a 
tour around the city and José 
Ramón Pavón explained some 
things about the main monu-
ments in the city. In the after-
noon we went to the Cidade da 
Cultura where we saw a very 
interesting exhibition on type-
writers and we could see this 
controversial city and under-
stand it better thanks to the 
guided tour. 

Trip to Santiago de Compostela 
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Este intercambio lingüístico vense facendo dende hai 5 anos no que compartimos experiencias inolviadables tanto 
por parte dos alumnos portugueses coma por parte dos nosos alumnos. O acollemento por parte da profesora Dª 
Ana Fonseca foi do máis especial e agarimoso.  A nosa chegada foi o día 9 de abril onde visitamos Viseu, as súas 
fermosas prazas e barrios máis importantes. Os días 10 e 11 a visita centrábase no instituto "Liceu Nacional Latino 
Coelho", onde dous alumnos, Pablo Peláez e Enrique Veiga, entre outros, decidiron amenizar a mañá, pois estaba 
do máis chuviosa, cunha fermosa muiñeira. A mañá  pasámola no centro educativo compartindo experiencias e 
xogos cos nosos compañeiros lusos. Pola tarde, e sempre contando coa bondadosa colaboración da profesora Dª 
Ana e, como non, do gran amigo e traballador da oficina de turismo de Lamego, o Sr. Santos, quen en todo mo-
mento nos acompañou a facer unha visita guiada pola Ribeira do Douro, polas bodegas e por Lamego. Os seus co-
ñecementos da zona e o seu interese por todos nós foi admirable. En ningún momento ficamos sós, sempre contan-
do coa súa presenza e co seu bo facer. Visitamos a catedral de Lamego, O Santuario da Virxe dos Remedios, quizais 
aquí poidamos opinar moito acerca da beleza da paisaxe que se divisaba unha vez subidas 617 escaleiras nunha 
tarde de sol. Tamén visitamos o teatro, o castelo e moitísimas máis cousas que sempre estaban preparadas polos 
nosos colaboradores, concretamente un grupo de alumnos de español da escola portuguesa que fixeron en especial 
para nós un folleto informativo da súa cidade natal, Lamego. A estes alumnos, e como non, á súa profesora, Dª 
Ana e ó gran colaborador da oficina de turismo, Sr. Santos, darlles da nosa parte un forte agradecemento pola súa 
colaboración e interese mostrado en todo momento.  
 
 

Equipo de Normalización  e Dinamización Lingüística 

INTERCAMBIO LINGÜÍSTICO COA ESCOLA “LICEU NACIONAL LATINO COELHO”- LAMEGO 
(PORTUGAL) 
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Estabamos atentos ás reflexións do Sr. Santos 

Ninguén se perdía nin o mínimo detalle. Ollo con Isaac! 
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A pesar de todo, bailamos, rimos e tamén nos divertimos. Todo isto coa axuda de Henrique e 
Pablo. 
Dámoslle as grazas á profesora Dª Ana, pola súa alegría e ben facer neste intercambio que 
para algúns será inesquecible.  
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Como todos os anos chega o outono no que os carballos galegos empezan a tirar o seu 
marabilloso froito, a castaña. Como é típico deste tempo en Galicia sempre chovia un pouco, 
pero iso non é disculpa para non apañar a marabillosa castaña que entre nós, os galegos 
produce a formación dunha importantísima festa que lle chamamos o magosto. 
 
 
 Nesta festa xuntámonos todos e con actividades tradicionais de Galicia pasamos un 
estupendo día no que ademais de comer as marabillosas castañas tamen nos divertimos con 
bailes e coa presenza dos nosos seres mais queridos. 
 
 
 Aquí foi moi importante a castaña porque antes de que trouxéramos a pataca de 
América era a fonte principal de alimento entre a poboación galega que hoxe só se acorda 
dela nestas datas. 
 
  
 Nós, aquí no colexio, o venres celebramos unha pequena festa na que participan case 
todos: tanto facendo actividades deportivas como asando castañas que anteriormente 
trouxéronas, pero o certo é que o fin non puidemos degustar este manxar porque os 
encargados de asar as castañas non deron feito e todas estaban un pouco crúas. 
 

- Brais Barro 

O MAGOSTO 
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   1.BIOGRAFÍA. 
 
   Valentín Paz Andrade nace en Lérez(Pontevedra) en 1898 e falece en Vigo en 
1987.Estudou Bacharelato en Pontevedra.Posteriormente estudou Dereito en Santia-
go.Ó rematar os seus estudios dirixe o diario “Galicia”,no que tamén colaboran Cas-
telao,Risco,Maside e Vilar Ponte.En 1924 Valentín é condenado a un mes de cárcere 
polo carácter dos seus artigos.En 1931 foi candidato a Deputado por Pontevedra nas 
Cortes Constituintes.Despois do alzamento militar contra a República é desterrado a 
Serena(Extremadura).En 1939 casou con Pilar Rodríguez de Prada.En 1942 empe-
zou a dirixir a revista Industrias Pesqueiras e en 1950 viaxou a Bos Aires invitado 
polo Centro Galego.En 1964 foi nomeado membro da Real Academia Galega co dis-
curso titulado A Galeguidade na obra de Guimaraes Rosa.Despois da norte de Fran-
co,formou parte da “Comisión dos 10” da oposición democrática.En 1977 foi elexido 
Senador por Pontevedra,dentro da Candidatura Democrática Galega.E dez anos des-
pois more. 
 
   2.CRONOLOXÍA. 
 
   Valentín Paz Andrade publicou numerosos artigos periodísticos.Como xurista amo-
sou a súa preocupación pola realidade socio-económica de Galicia en obras como 
Pranto matricial,Galicia como tarea,Sementeira do vento,La marginación de Gali-
cia,El capital como factor del desarrollo de Galicia,El sistema económico de la pesca 
en Galicia,Producción y fluctuación de las pesquerías,Los derechos sobre el espacio-
marítimo.A súa personalidade polifacética levouno tamén a publicar algunas obras 
de poesía como Pranto matricial(1954,Sementeira do vento(1968),Cen chaves na 
sombra(1979) e ensaios como La Asunción de Valle Inclán(1967),Transferencias et-
nológicas de Galicia en el Brasil Interior(1976),e A galecidade na obra de Guimaraes 
Rosa(1978).Paz Andrade amosa tamén a súa preocupación política en obras como O 
modelo federal para a constitución do Estado Galego y Testimuñas e perspectivas de 
homenaxe ao Seminario de Estudos Galegos(1978).Ademais publicou a biografía 
máis importante que existía sobre Castelao titulada Castelao na luz e na sombra
(1982). 

VALENTÍN PAZ ANDRADE
(1898-1987)   

LETRAS GALEGAS 2012 
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                     SEMENTADOR LEIXADO, 
                     peregrín namorado dos roteiros 
                     car-o destino da Galiza abertos; 
                     frol das vidas chagadas na acedume 
                     incerta do desterró: 
                     o de morrer alá teu sino era. 
                     Alá,sen escoitar as elexías 
                     do violino dos cegos, 
                     e a zanfona de pedra dos Profetas, 
                     que tan soilo por ti soar pudera. 
                     O de morrer sentindo na agunía, 
                     a quentura arterial dos emigrados, 
                     lonxe de morno ollar das Doorosas 
                     talladas ao respaldo dos cruceiros. 
                     O de ancorar a nao,desorborada, 
                     nos peiraos de alén-mar, 
                     abrindo regos novos a saudade; 
                     reencendendo os pábilos da i-alma 
                     na Galiza migral,e na Galiza 
                     que ainda agarda,Daniel,o teu retorno… 

                     NA MATRICIAL GALIZA,SEMPRE TÚA, 
                     que dend-a Torre d´Hércules ao Miño 
                     un facho acenderá por cada illa, 
                     cando ti volvas pol-o mare; 
                     de toxo una fogueira en cada monte, 
                     cando ti volvas pol-o mare; 
                     dos castros na coróa unha cachela, 
                     cando ti volvas pol-o mare; 
                     unha locura candea en cada pino, 
                     cando ti volvas pol-o mare; 
                     o seu cirio de frouna os alciprestes, 
                     candi ti volvas pol-o mare; 
                     luces de ardora branca en cada mastro, 
                     cando ti volvas pol-o mare; 
                     un farol mariñeiro en cada dorna, 
                     cando ti volvas pol-o mare; 
                     veliñas a xanela en cada casa, 
                     cando ti volvas pol-o mare; 
                     e as pérolas das bágoas derramadas, 
                     cando ti chegues pol-o mare, 
                     cando ti chegues pol-o mare… 

Traballo feito por Lara Fernández e Natividad Arias, 2ºBAC 
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CelsoEmilio Ferreiro 
 
Celso Emilio Ferreiro naceu en Celanova en 1914 e morreu en Vigo en 1979. Foi a máxima 
figura dunha poesía social e politicamente comprometida coa cultura de Galicia. Estudiou 
dereito nas universidades de Santiago de Compostela e Oviedo. En 1934 fundou a 
Federación de Mocedades Galeguistas e dirixiu a revista Guieiro, portavoz de dita 
organización. Mobilizado en 1936 estivo encarcelado varios días no mosteiro de Celanova. 
Finalizada a Guerra Civil española foi redactor xefe de Finisterre. 
 En 1996 emigrou a Venezuela, onde organizou durante un tempo as actividades 
culturais da Hermandad Gallega. Enfrontado cos grupos dominantes da emigración galega, 
regresou a España en 1973 e dirixiu a Aula de Cultura Gallega del Ateneo de Madrid. Tamén 
colaborou como crítico literario de obras publicadas en galego no diario ABC.  
 Na súa etapa de formación, representada por Cartafol de poesía (1935), advírtense 
resonancias posmodernistas e sobre todo imaxinistas, dentro da tradición dos movementos 
galegos de vangarda. Tamén practicou a liña neotrobadoresca, reflexada no dominio técnico 
do verso e nos áxiles xogos de imaxes. Con O soño sulagado (1954) consagrouse como un 
poeta de grande habilidade formal, capaz de ordear os elementos discursivos dentro dunha 
rigurosa construcción co obxetivo de conseguir un meditado efecto final. 
 No seu libro Longa noite de pedra (1962) propuxo recuperar o realismo social da 
poesía galega do seu temop, o que o convertiu en poeta civil de Galicia. Basándose nunha 
liña satírica e combativa que ten como precedente inmediato a Curros Enríquez, Ferreiro 
adopta un acento de protesta, acritude e despiadado sarcasmo, con versos ácidos e directos 
que sirviron de inspiración e guía a numerosos poetas galegos dos anos sesenta. 
 Fonte ao ensimismamento do eu en soidade e a evocación sentimental ou 
paisaxística, temas considerados característicos da poesía galega, Ferreiro declarouse 

seguidor dunha tradición belixerante e dunha corrente de denuncia non menos perceptible dentro da lírica creada no seu idioma. Do seu 
desencontro coa Galicia da diáspora naceu Viaxe ao país dos ananos (1968), un virulento ataque contra os emigrantes enriquecidos que explotaban 
aos seus paisanos en América. O ton bursesco está presente en Cemiterio privado (1973), mentras que Terra de ningures (1969) se compón de 
estampas do exilia e a recreación nostálxica do paisaxe perdido. 
O último volume de poemas publicados en vida do autou foi Onde o mundo se chama Celanova (1975), no que predonima a visión melancólica das 
feridas causadas polo paso do tempo na existencia do poeta. En prosa escribiu A frontera infinida (1972) e A taberna do galo (1978), e en castelán 
deu a coñecer diversos libros de versos, entre os que destaca Antipoemas (1972). 
 

Longa noite de pedra 

O teito é de pedra. 
De pedra son os muros 
i as tebras. 
De pedra o chan 
i as reixas. 
As portas, 
as cadeas, 
o aire, 
as fenestras, 
as olladas, 
son de pedra. 
Os corazós dos homes 
que ao lonxe espreitan, 
feitos están 
tamén 
de pedra. 
I eu, morrendo 
nesta longa noite 
de pedra.  

 

Onde o mundo se chama Celanova 

Cando quero vivir 
digo Moraima. 
Digo Moraima 
cando semento a espranza. 
Digo Moraima 
e ponse azul a alba. 
 
Cando quero soñar 
digo Moraima. 
Digo Moraima 
cando a coite é pechada. 
Digo Moraima 
e ponse a luz en marcha. 
 
Cando quero chorar 
digo Moraima. 
Digo Moraima 
cando a anguria me abafa. 
Digo Moraima 
e ponse a mar en calma. 
 
Cando quero surrir 
digo Moraima. 
Digo Moraima 
cando a mañá é crara. 
Digo Moraima 
e ponse a tarde mansa. 

Algúns poemas son: 

Beatriz Novo García e  Noelia Goás Gómez                             2º Bac A 
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CURROS ENRÍQUEZ (Feito por Andrea Díaz e Diego López, 1º BAC)  

 

Curros Enríquez naceu en Celanova no ano 1851. Fillo do escritor Xosé María de Curros Vázquez e 
Petra Enríquez. 

En 1866 marcha cara a Madrid,  onde fai o bacharelato e comeza a estudar Dereito, carreira que 
non rematou. 

Participa na Revolución de 1868 que derroca a Isabel II. Ingresa de escribente no Concello de Ma-
drid. En 1873 comeza a súa carreira xornalística ao ingresar na Gaceta de Madrid e ao ano seguinte 
entra en El Imparcial.  Xa no ano1877 casa con Modesta Luisa Polonia Vázquez Rodríguez da que 
logo se divorcia.  

No 1877 gaña un certame poético en Ourense cos poemas Unha boda en Einibó, O Gaiteiro de 
Penalta e A Virxe do Cristal. Esta vitoria determinouno como poeta galego. Curros establécese 
en Ourense e traballa na IEntervención da Administración Económica . 

En 1880 publicou Aires d'a miña terra, libro de poemas no que pon de manifesto o seu anticleri-
calismo.  Prohíbese ós fieles a lectura e posesión do libro e remátase excomungando a Curros. O 
xulgado de Ourense procesouno por delito contra o libre exercicio dos cultos e ordenou o secuestro 
dos exemplares en poder do editor e destrución dos moldes de copia, mentres que Curros foi conde-
nado a dous anos e 4 meses de cadea e ó pago dunha multa de 250 pesetas. Finalmente, foi absolto 
na Audiencia da Coruña. 

 Perdido o posto de traballo en facenda, volta a Madrid en 1883 e ingresa na redacción de El Porve-
nir, xornal republicano. A partir de1887 exerce de redactor xefe en El País. En agosto de 1888 pu-
blicou O divino sainete, que pasou desapercibido para a crítica galega.  

En 1894 decide emigrar cara a América onde dirixe un xornal, dirixe un xornal, La Tierra Gallega 
máis tarde ingresou na redacción de El diario de las Familias e despois na do Diario de la Marina. 
En 1904 viaxa á Coruña, onde foi agasallado polos rexionalistas e inicia xunto con Manuel Murgu-
ía a Asociación Iniciadora y Protectora de la Academia Gallega, base da futura Real Academia Ga-
lega e da que será nomeado presidente ó ano seguinte. De volta a La Habana, retoma as súas acti-
vidades no Diario de la Marina. 

Curros Enríquez, xa moi enfermo, ingresou no hospital do Centro Asturiano ao negarse a facelo no 
do Centro Galego e alí morreu o 7 de marzo de 1908. Os seus restos mortais foron embarcados para 
Galicia onde chegan o 31 de marzo á cidade da Coruña na que é enterrado no cemiterio de San 
Amaro. 

O maio 
Aquí vén o maio  
de frores cuberto.... 
puxéronse á porta  
catándome os nenos; 
i os puchos furados  
pra min estendendo, 
pedíronme crocas  
dos meus castiñeiros. 

Pasai, rapaciños,  
calados e quedos;  
que o que é polo de hoxe  
que darvos non teño. 
Eu sónvo-lo probe  
do pobo gallego:  
pra min non hai maio,  
¡pra min sempre é inverno!... 

Cando eu me atopare  
de dono liberto  
i o pan no me quiten  
trabucos nin préstemos,  
e como’os do abade  
frorezan meus eidos,  
chegado habrá estonces  
o maio que eu quero. 

¿Queredes castañas  
dos meus castiñeiros?...  
Cantádeme un maio  
sin bruxas nin demos:  
un maio sin segas,  
usuras nin preitos,  
sin quintas, nin portas,  
nin foros, nin cregos. 
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Traballo feito por María Regal e María Edrosa 
 
 

 
Rosalía de Castro, naceu en Santiago de Compostela o 24 de febreiro nunha casa do Camiño Novo. Filla de 
María Teresa de la Cruz de Castro y Abadía e do sacerdote José Martínez. 
Foi coidada de pequena polas tías paternas María Josefa e Teresa Martínez Viojo na parroquia de Ortoño. 
En 1842 foise vivir coa súa nai en Padrón. 
En 1856 foise para Madrid onde residiu na casa dunha tía dela.  
O 10 de outubro casa con Manuel Murguía na igrexa de San Ildefonso de Madrid. 
No ano 1859 publica a súa primeira novela, La hija del mar. Neste ano tamén lle nace a súa primeira filla, 
Alejanddra.  
En 1862 morre a súa nai en Santiago, que xunto con algunha morte dos seus fillos, ensombreceron a súa vida e 
deixaron unha profunda pegada na sáu ogbra xunto con outras amarguras que tamén a encherán de pesimis-
mo.  
A raíz da morte da súa nai publica A mi madre, no mesmo ano publica Cantares gallegos, primeiro libro escri-
to só en galego. 
En 1868 nace a súa segunda filla, Aura. 
Rosalía, residiu en Madrid nos anos 1870-1871, onde coñeceu a Bécquer. 

En 1871 nacen en Lestrove os xemelgos Gala e Ovidio. Gala finou en 1964. Ovidio, que foi pintor de certa calidade, finará na Coruña en 1900 
En 1872 publicouse a segunda edición de Cantares Gallegos que contén 4 poemas máis. É a única reedición, en vida, dun libro de Rosalía.. 
En 1873 nace o seu cuarto fillo. En 1875, o seu quinto fillo. En 1877, o seu sexto.  
En 1880-1881 mentres Murguía está en Madrid, Rosalía alterna a súa residencia en Santiago con estancias en Lestrove. 
En 1880 publicou Follas Novas. Versos en gallego de… precedidos de un prólogo de Emilio Castelar, Madrid, La Ilustración Gallega y Asturiana/ 
Habana, La Propaganda Literaria. 
En 1884 publicou En las orillas de Sar.  
O 15 de xullo de 1885 morre aos 48 anos de idade a consecuencia de unha degenaración cancerosa do útero. É soterrada o día 16, en Iria Flavia, no 
cemiterio de Andina. 
O 25 de maio de 1891 foi exhumado o seu cadáver e levado solemnemente a Santiago, onde foi sepultado ao día seguiente Panteón de Galegos 

ANTOLOXÍA  

 
 
¡Pra a Habana! 
 
I 

 
Vendéronlle os bois, 
vendéronlle as vacas, 
o pote do caldo 
i a manta da cama. 
Véndéronlle o carro 
i as leiras que tiña, 
deixárono soio, 
coa roupa vestida. 
«María, eu son mozo, 
pedir non me é dado, 
eu vou polo mundo 
pra ver de ganalo. 
Galicia está probe, 
i á Habana me vou... 
¡Adios, adios, prendas 
do meu corazón!» 
 
 
            Follas Novas 
 

NEGRA SOMBRA 

Cando penso que te fuches,  
negra sombra que me asombras,  
ó pé dos meus cabezales  
tornas facéndome mofa. 

Cando maxino que es ida,  
no mesmo sol te me amostras,  
i eres a estrela que brila,  
i eres o vento que zoa. 

Si cantan, es ti que cantas,  
si choran, es ti que choras,  
i es o marmurio do río  
i es a noite i es a aurora. 

En todo estás e ti es todo,  
pra min i en min mesma moras,  
nin me abandonarás nunca,  
sombra que sempre me asombras. 

                   Follas Novas 

«Quixente tanto, meniña 
Tívenche tan grande amor, 
Que para min eras lua, 
Branca aurora e craro sol; 
Augua limpa en fresca fonte, 
Rosa do xardin de Dios, 
Alentiño do meu peito, 
Vida do meu corazon.» 
Asi che falin un dia 
Camiñiño de S. Lois, 
Tod' oprimido d' angustia, 
Todo ardente de pasion; 
Mentras que ti m' escoitabas, 
Depinicando un-ha frol, 
Por qu' eu non vise os teus ollos 
Que refrexaban traiciós. 
Dempois que si me dixeches, 
En proba de teu amor, 
Decheme un carabeliño, 
Que gardin no corazon. 
Negro carabel maldito 
Que me fireu de dolor! 
Mais á pasar pó lo rio 
O carabel afondou!... 
«Tan bó camiño ti leves 
Com' ó carabel levou.» 

              Cantares Gallegos 
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Nicomedes Pastor Díaz e Corbelle 
 
Nicomedes Pastor naceu en Viveiro o 15 de setembro de 1811. Cando ten sete anos, 
ingresa no Colexio Insigne de la Natividad de nuestra señora. Alí fixo os primeiros 
estudos e máis tarde cursa os tres anos de Filosofía no Seminario Santa Catalina de 
Mondoñedo, onde comeza a compoñer versos. Fai Dereito en Santiago e Alcacá de 
Henares. Pasou a traballar como funcionario en Cáceres, Santender e Toledo. En Ma-
drid colabora en diversos xornais. Escribiu moito en castelán, pero no galego destaca 

Mira aquela pega 
no pico da pena 

Canto é non ter ansias 
nin sentir tristezas 
Canto é mirar libre 

para dereita e para esquerda 
Canto é ter dabondo 
co aire e coa terra 
Mira aquela pega 
no pico da pena... 

 

Xosé Ramón Crecente Vega 
 
Xosé Ramón Crecente Vega naceu en Castro de Rei en xuño de 1896. No ano 1910 entra 
no seminario de Mondoñedo para estudar teoloxía. Alí coincidirá con outros ilustres 
intelectuais coma Xosé Trapero Pardo. Posteriormente exerce como párroco en Narón, 
pero no ano 1939 renuncia por motivos de saúde. Crecente Vega publicou o libro Code-
seiro, en vida. Póstumamente numerosos poemas del foron publicados no número 157 da 
revista mindoniense Amencer, correspondente a marzo de 1999. 
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Juana de Ibarbourou, popularmente coñecida como Juana de Améri-
ca, foi unha poetisa uruguaia filla do laurentino Vicente Fernández, 
quen emigrou escapando da carreira eclesiástica que seus pais quer-
ían para el. Pola contra, sua nai pertencía a unha das familias espa-
ñolas máis antigas do país. Naceu o 8 de marzo de 1892 en Melo 
(Uruguai) e falecerá o 15 de xullo de 1979. Tomou o apelido do seu 
marido, o capitan Lucas Ibarbourou, con quen casou ós vinte anos.  

Juana de Ibarbourou foi elexida en 1947 para formar parte da Aca-
demia Nacional de Artes, presidindo tres anos despois a Sociedade 
Uruguaia de Escritores. En 1955 o Instituto de Cultura Hispánica de 
Madrid premia á escritora pola súa traxectoria, e en 1959 resulta ga-
lardoada co Gran Premio Nacional de Literatura (concedido ese ano 
por primeira vez, o que reflexa a gran importancia que acadou).  

Á súa morte foi velada no Salón de Pasos Perdidos, o mesmo lugar onde foi bautizada como "Juana de 
América". Ademáis, o goberno declarou un día de loito nacional e foi enterrada con honores de Ministro de 
Estado, tornándose a primeira muller na historia do Uruguai que foi premiada con este honor. 

 Será o seu pai quen lle inculque os valores galegos, pois ela sinte, coma él, a atracción polo campo e 
chega a falar da "saudade". Este sentimento de melancolía estará presente en moitos dos seus escritos, nos 
que concede gran importancia á natureza e que a unen cos grandes da nosa literatura, coma Rosalía, pola 
que sentía gran devoción ("Rosalía é Galicia feita verso"). A súa obra é rica, brillante e armoniosa, e o seu 
estilo fresco, sinxelo e espontáneo. Ademáis de descripcións da paisaxe (empregando sempre versos cheos 
de cores e fragancias), Juana de Ibarbourou expresou a preocupación polo paso do tempo (pois era moi 
consciente da súa beleza). Os críticos hispanoamericanos eloxian o seu primeiro libro, As linguas dun dia-
mante. Esta gran poetisa sempre mantivo unha relación cos escritores e artistas de Galicia, entre os que 
destacan Salvador de Madariaga ou Dionisio Gamallo Fierros.   

Juana de Ibarbourou, cuxa imaxe chegou a estar presente nos billetes do país, dedicou un poema para Ga-
licia. Nos seus versos simples e humanos, a poetisa fala do desexo de retorno á terra. O poema é o seguinte: 

Patria de mi padre, luminosa y grande, 

Qué profundamente te quiero también. 

Me crié soñando con tu maravilla, 

No quiero morirme sin verte una vez. 

Cuando a ti yo llegue, has de conocerme 

Por el gozo trémulo, por la palidez, 

Por la emoción honda de risa y de llanto, 

Por el canto puro que te llevaré. 

Con el niño mío, que también te ama, 

¡oh! Galicia mía, hemos de traer, 

a la tierra india que amparó a mi padre, 

algo de tu hechizo y tu placidez. 

Juana de Ibarbourou 
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 AlGÚNS DOS PREMIADOS NO CERTAME DE POESÍA E NARRATIVA. LETRAS GALEGAS 2012 

QUE É A VIDA? 
 
A vida é unha manchea de emocións, 
unha pequena sorpresa cada día, 
algo que nos mova o corazón. 
 
Un torrente de cores e marabillas, 
que nos axuden a disfrutar 
todo o que nos poden dar. 
 
A vida é unha flor esperando, 
unha gata medrando 
e un neno escoitando. 
 
Porque despois de todo 
sexa o que sexa 
debémola disfrutar porque quizais 
non sempre nos vai agardar. 
 
Porque aquelas cousas 
que para nós non teñen valor 
algún día descubriremos que son o mellor. 
 
A vida non acaba, 
só volve a empezar 
para convertirse nalgún momento 
en algo no que pensar. 
 
Porque toda vida, 
por pequena que sexa 
debémola respectar 
porque todos xuntos somos importantes 
aínda que sexamos os máis ignorantes. 
 
                           Ssra Muíña Ramil (1º ESO B) 
 

BRANCO  E  NEGRO: GRIS 
 
O cabaliño de cor escura 
atopábase nas areeiras máis afastadas, 
onde non o vía ninguén  
pero el tampouco vía nada. 
 
Soamente a area e a auga, 
as cúncharas e os acantilados  
ou algunhas gaivotas 
eran afortunados ao mirar 
aquela beleza moura. 
 
O animal saltaba e rinchaba, 
pero subiu a marea 
naquela noite de lúa chea 
que o cabalo xa tremera.  
 
As gaivotas saíron voando para terras descoñecidas, 
a area agochouse e aproveitou para lavarse 
e a auga controlada pola lúa seguiu indicacións; 
pero o pobre cabaliño alí chantado quedou. 
 
Púxose a durmir e a roncar, 
todo sosegado e tranquiliño; 
mais non era o único que quedara 
a gozar do acontecido. 
 
Nas areeiras tamén se atopaba 
unha fermosa e branca egua 
que para o cabaliño mouro miraba 
sen que el o soubese. 
 
A egua mirou o cabalo, 
o cabalo mirou a egua 
e os dous xuntos agardaron 
que baixase a marea. 
 
 
As augas non tardaron en cumprir 
o desexado pola parella, 
que despois de despedirse  
marchou lonxe daquela areeira. 
 
Colleron unha traíña 
e seguiron a lúa chea, 
que naquela noite estrelada 
se ía pintando cunha cor alaranxada. 
 
O mar, a area, as gaivotas e os acantilados 
volvéronse para miralos; 
o cabaliño remaba  
e a egua cantaba mentres del se namoraba. 
 
Foron felices para sempre 
e ata tiveron poldriños:        
todos de cores grisallas, 
todos moi pequeniños.                 

Víctor López (1º ESO A) 
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                              LUME 
Atravesei o descoidado xardín pasando preto do vello bambán de cores que abaneado polo vento xa só presenta 
óxido. Sentín pena, pero seguín adiante, nunca fun medosa. Aínda lembraba o día en que marchara dez anos 
atrás. Había tempo que non pasaba polo pobo, tanto como pola casa. Vivín con miña tía dun lado para outro; 
agora, coa maioría de idade puiden darlle as grazas e marchar. Cheguei á porta, chamei. Como era de esperar 
ninguén abriu. Só eu tiña a chave daquela vella propiedade. Entrei. Mobles antigos, po e algún que outro insecto 
que facía de inquilino. Avancei ata a cociña, coñecía o lugar coma a palma da miña man. No chan seguían estra-
dos os cachos do prato de Sargadelos que miña mai rompera na cea esa mesma noite. Subín un piso, tratando de 
adaptar os meus ollos á pouca luz do lugar. Percorrín o corredor; a cada paso que daba a casa parecía queixarse. 
Atopei a porta que de pequena decorara con coidado sen máis materiais que os lapis de cores e unha goma de 
borrar. Aínda colgaba do teito o dosel de princesa que me protexía dos malos pesadelos polas noites. Non sabía 
se rir ou chorar. Non fixen nada, continuei impasible, en silencio. A seguinte estancia que visitei  foi a biblioteca; 
pasara alí moito tempo. Todo permanecía coma sempre: enriba do escritorio unha pluma e un tinteiro, e no pri-
meiro caixón un montón de follas en branco. Tamén nese caixón estaba o que eu buscaba, unha caixa de madei-
ra cunhas letras en ouro que en realidade non dicían nada en absoluto. Contiña unha boneca de porcelana, more-
na, de pelo escuro recollido nunha trenza, un vestido vermello e ollos vivos. Pechei a caixa decidida a abandonar 
aquel lugar, pero a tentación de achegarme ao último cuarto puido comigo. Ao empurrar a porta pareceume que 
se desprendera parte da pintura do teito. Durante uns instantes non puiden ver ben. Cando o aire se volveu 
transparente non descubrín nada maxestoso, nin antigo e poeirento como o resto da casa; tampouco nada que 
non agardase atopar. Estaba baleira. Nesa habitación houbera un incendio había xusto dez anos. Meu pai bebía 
moito, dicía que estaba ben pero miña mai sabía que non. Antes non era así, e con “así” quero dicir un home 
desganado, aburrido, triste, que se evadía da realidade mollando os seus pensamentos no alcohol dunha botella. 
Aquela noite deitárase tarde e estaba fumando; iso foi o que os bombeiros puideron descubrir. Eu salveime; para 
eles foi tarde. Creo que durante moito tempo odiei ese home que non coñecía, mesmo pode que esa razón me im-
pedise romper a chorar. Xa non o culpo. Pode que non fose feliz, e que o que fixo quedando coa súa familia o 
fixese por nós. De calquera maneira, esquecino. Non quero entendelo. Xamais estiven soa, miña tía coidoume 
ben. E ata aquí non cheguei soa tampouco. EL estame agardando no coche aparcado na parcela. E xuroume que 
cando non sexa feliz, me abandonará e me deixará co corazón roto. Custoulle dicilo, pero era o que eu quería 
escoitar. 
                                                                            Ana Losada Lombardía (2º ESO) 

Escribir un poema, 
un poema de amor. 
Escribir un poema 
para abrir o seu corazón. 
 
Dicir pola mañá: 
érguete queridiño. 
Dicir pola mañá 
que xa é ben cediño. 
 
Facer o almorzo 
e darlle un biquiño. 
Facer o almorzo 
e darlle un ata loguiño. 
 
Deixar unha nota 
de que vou chegar tarde. 
Deixar unha nota 
de que vou traballare. 
 

Virme buscar 
cun ramo de flores. 
Virme buscar 
de mil amores. 
 
No medio das flores, 
con todo o cariño. 
No medio das flores 
este poemiña. 
 
Un poema, 
un poema de amor. 
Un poema, 
que abriu o meu corazón. 
 
 

    
María Taboada 

Un poema de amor 
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COMO REFLEXIONAMOS!                                 ALBA BARREIRA E RAÚL HERMIDA (1º BAC) 
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REFRÁNS 
 
-Porque non te casas Pedro, por que non te casas Xan, as que me dan non as quero as que quero non mas dan. 

-Olvídame por pobre, eu por rico te deixei vale máis o pobre con honra que o rico de mala lei. 

-Non negues o pan ó pobre que á porta te chama, que che ensinará o camiño pra hoxe ou pra mañá. 

-A Castilla fomos nenas , a Castilla por ganar a Castilla aquí nos queda se queremos taballar. 

-Mondoñedo vila triste, Ribadeo vila alegre  non virá o aire do norte que pa Ribadeo nos leve. 

-Nace o corvo na pena, e tira pra ela. 

-O sombreiro daquel guapo heche do pai de seu abuelo, o que garda sempre ten e o gardar sempre foi ben. 

-Non te cases, non te cases, non te cases digo eu, dende que naide te quixo ves e quérote eu. 

-Dices que non a queres, has de querela, has de turbar a auga has de bebela. 

-Non te cases pobre home con muller que rica sexa, parece o demonio na casa todo o quere mandar ela. 

-Vaite de aí sapo mouro esterco do meu curral teño unha vaca preñada non ma veñas espoltrar.  

-A cocho gordo, untarlle o rabo. 

-Ó rico, o aire xúntalle a folla. 

-Marzo, marzolo terbón e raiolo. 

-Se marzo mallea, maio marcea. 

-Se abril por malo quere vir, nin  as portas deixa abrir. 

-Por San Xoán, a sardiña unta o pan. 

-En abril sae o cuco do cubil. 

-Aire de Meira, caldeiro á goteira. 

-Setembro ou seca as fontes, ou tira as pontes. 

-A neve febreiriña pícaa a galiña. 

-Por Santa Lucía mengua a noite e medra o día. 

-Por San Blas,  a cigoña verás. 

-Sol madrugueiro mete o can pro palleiro. 

-Xa fun a Marín, as pernas che vin e aquel gato negro virábase a min. 

-Señorita, señorita, parece que o cu lle pica, se lle aumenta o picazón é por causa de Ramón. 

-A todo cocho lle chega o seu San Martiño. 

-Todas as mulleres teñen entre pernas un pendello, as paredes son de carne e a cubrición de un guedello. 

-Con pan e viño ándase o camiño. 

-Polo San Bartolomeu dixo o inverno: aló vou eu. 

-Dichoso mes que entra con santos e acaba con San Andrés. 

-Nubes na montaña mozas á borralla, nubes na ribeira mozas á sopleira. 

-Ceo empedrado, camiño mollado. 

-En abril queima a moza o mandil. 

-En maio aínda a vella queima o tallo. 

-Á porta do rezador non poñas o trigo ó sol, e ó que non reza nada, nin trigo nin cebada. 

-En abril, déixame durmir, que en maio de meu me caio. 

 
Claudia Cendán Gaute 
Lidia Díaz Otero 
Alba Paz Reigosa. 

 -Febreiriño non es longo, 
Cos teus días vinte e oito 
Se duras máis catro 
Non queda can nin gato 
Nin ratiño no burato 
Nin ovella rabela 
Nin pastor para ir con ela 
Nin cornos ó carneiro 
Nin ovellas pregoeiras.  
 

Henrique Montero (1º ESO B) 
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“Defínome como un home nacionalista e de esquerdas”  
 
Orlando González Cruz, alcalde de Mondoñedo, foi moi amable ó 
respondernos unhas preguntas tanto do seu ámbito político como 
persoal. Orlando defínese como un home ó que lle  gusta “o depor-
te de salón” e que é do Atletic Club de Bilbao. 
-Cal foi o feito que o invitou a meterse en política e en concreto a 
presentarse como alcalde? 
Pois eu sempre  estiven metido na política, xa en Uruguay a onde  
emigrei e aquí en Mondoñedo estiven como concelleiro do PSOE 
catro anos a causa de que aínda non chegara o BNG a este pobo. E 
en 2007 pedíronme que encabezase as listas do BNG e así foi como 
fun elixido alcalde. Fun concelleiro co PSOE e agora alcalde co 
BNG porque son un home nacionalista e de esquerdas. 

-Cales cre que son as medidas que debemos tomar en Mondoñedo para sair desta crise coa sociedade tan 
anciá que existe? 
Eu creo que as medidas a parte de estar nas nosas mans tamén están nas mans da sociedade mindoniense 
xa que esta ten que ser innovadora. Eu tamén quero engadir que en Mondoñedo a crise vén de hai moito 
tempo. 
-Vostede ten dúas caras, unha para a política e outra para o ambiente persoal como moitos políticos din 
ter? 
Non, eu aínda que sexa alcalde sigo sendo médico, que é a miña profesión, eu non cobro por exercer na 
política. A parte continúo tendo o mesmo trato coa xente deste pobo. 
-Como teño entendido, vostede emigrou a Uruguay, cal foi o feito que propiciou esta viaxe? 
No 1984 emigrei a Uruguay cos meus pais polos problemas económicos que existían en Galicia. E estiven 
alí ata o ano 1984. 
-E por que decidiu regresar? 
Como ben se di: “todo emigrante quere regresar ós seus orixes”. 
-Vostede non cre que Mondoñedo ten moitos encantos que se poderían aproveitar para atraer a moito máis 
turismo co que realmente visita Mondoñedo? 
Estou totalmente de acordo, Mondoñedo  ten un encanto infinito pero repito, a poboación mindoniense 
ten que concienciarse como emprendedora. 
-E como ve a Mondoñedo dentro de trinta anos, por exemplo? 
Ten un futuro moi difícil. No ano 1984 había sete mil quinientos habitantes e agora sobre 4.300. Queda 
moito que loitar para que en Mondoñedo as grandes empresas creen postos de traballo… 

-E agora unhas preguntas un pouco máis persoais que eu deseo facerlle, non cre que as Escolas Deportivas 
de Mondoñedo están nun moi baixo nivel e en risco de desaparición? 

Isto é debido a que os mindonienses están afeitos a que todo sexa gratis e agora mesmo se nos permitimos 
iso e ca crise que existe pouco máis podemos facer. 

-E vostede non cre que houbo e hai demasiados malgastos do diñeiro público, neste caso, en Mondoñedo? 
Estou seguro de que os houbo e de que agora non os hai porque simplemente non temos diñeiro, reconozo.  
 

Ángel Paz e Andrea Díaz. 

Entrevista ó Alcalde 



  

 36 

INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA 
“SAN ROSENDO” 

e-mail: ies.san.rosendo@edu.xunta.es 
http://centros.edu.xunta.es/iessanrosendo 

O Son da Paula 2011/12 

Mosteiro de San Salvador  

Sen dúbida, o monumento máis importante do concello, un referente do barroco 
galego. Foi declarado monumento histórico-artístico no 1974. 
Os primeiros datos da súa existencia son do 947. A partir do século XII, pasou de 
mosteiro familiar a mosteiro beneditino. A partir do 1505, intégrase na congrega-
ción de San Benito de Valladolid. No 1642, o prestixio da abadía chegou a tal que 
o rei Felipe IV outorgoulle o título de Marqués de Lorenzana a Don Alvaro Qui-
ñones. 
O dia 18 de Outubro de 1835, tivo lugar a supresión definitiva do Mosteiro, por 
mor da desamortización de Mendizabal, momento no que foi desmantelada a bi-
blioteca do mosteiro. 
No 1878, tivo lugar un incendio que afectou a unha boa parte do claustro princi-
pal. En 1910, unha comunidade de monxes volveu a ocupar as estancias do mos-
teiro, creándose un priorado dependente de Samos, sendo estes moxes os que leva-
ron a cabo os labores de restauración do mosteiro. 

En 1942 disólvese o priorado, co que quedan traspasadas as dependencias ao bispado de Mondoñedo. A partir do cur-
so 1942-43 e ata o 1970, funcionou o Seminario Menor Diocesano. 

Igrexa de Santa María  Monasterio Vilanova de lourenzá 

A igrexa de Santa María foi iniciada no ano 1732, por Frei Juan de Samos, e rematada por Casas Novoa (fachada e 
parte alta do interior), como ensaio da fachada do obradoiro. 
    Igrexa de tres naves, con planta de cruz latina e cúpula sobre pendente. Conta cun retablo neoclásico de Ventura 
Rodríguez con imaxes de Ferreiro. 

Sepulcro do Conde Santo 
Conta tamén co retablo renacentista de San Xosé, o de 
Santa Xertrude, coa Virxe de Monserrat, unha tapa do 
sepulcro dun cabaleiro e a lápida de Villaroel.Posúe 
duas capelas de interese: A Capela de Nosa Sra. Da 
Valvanera, e a Capela de Nosa  
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Ponte da Pedra 

Situada sobre o río Baos, ten un só van. Teste-
muña o paso dunha vella vía de entrada a Vila-
nova. A este respecto, este pobo foi chamado 
noutro tempo "Villa de la Puente". 
    Por esta ponte pasa o camiño de Santiago pro-
cedente de Barreiros. O Concello de Lourenzá 
loce como brasón do seu escudo o símbolo desta 
ponte. 

Pazo de Tovar 

Mansión señorial fortificada de estilo gótico isabelino que 
non se chegou a rematar. Mandada construír no ano 1530 
por Don Antonio de Tovar, xentil home do emperador Car-
los V, e a súa dona. Unha inscrición na pedra de armas que 
decora a súa fachada certifica estes feitos: DN ANTO-
NIOUS DE: DOMO KA IS: HANC: FE NA BLANCA M D 
XXX DE TOVAR ROLI: CÉSAR CIT: CUM: CO: SVA: 
VXORE (No ano do señor de 1530 Antonio de Tovar da 
Casa do César: Carlos fixo esta casa con dona Branca, e a 
súa muller). 

A fortaleza consta de dúas torres cadradas, coronadas con ameas e dous pavillóns e o comezo doutro.      A entrada 
posúe un arco gótico isabelino con dous bustos en baixorrelevo. A torre principal ten uns fermosos ventanais góticos, 
un grande escudo e lápida con inscrición. No patio destacan dous arcos isabelinos mixtilíneos. 
    O Castelo de Tovar mantén, hoxe en día, o seu carácter de fortaleza. Os diferentes elementos defensivos harmoni-
zan coas demais dependencias anexas do castelo, que non foi en ningún momento abandonado. 

Outros Monumentos do Concello 
 
Capela de Santa Cruz: 
      Situada no barrio de A Tilleira, conta a lenda que dende 
este alto o fundador do mosteiro de San Salvador, o Conde 
Santo, tirou unha pedra que rodou ata o lugar onde está hoxe 
situado o mosteiro. 
 
Fonte do Adro 
      Coa exclaustración do mosteiro no ano 1853, deberonlle 
cortar a auga ao convento e por iso se fixo esta fonte por onde 
saían dous abundantes chorros de auga, procendente do lugar 
da fervedoira, que facían a ledicia dos viandantes. Construción 
feita en pedra de cadeirado 

Capela Santa Cruz 
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Na parroquia de Montouto nacen ríos tan importantes como o Masma e o Eume.  

GONTAN 

A roxica é unha área recreativa que ten un río. Esta moi des-
coidada, pero no verán limpano para que se poida bañar toda a 
xente. A auga esta moi fría como o xeo. Na R oxica, todos os 
anos hai unha sardiñada, que e unha festa que se xunta moita 
xente a comer sardiñas e empanadas. 

ABADÍN 

Este é o cristo do Adro: é un cruceiro que esta no adro da iglesia. 
No cristo chama a  atención os seus brazos longos e o seu xesto 
corporal a despegarse da cruz; é moi agradable a finura coa que se 
marcan as liñas  pregues do pano de pureza, de costelas, do pelo; o 
rostro do Cristo foi borrado polo tempo e a climatología, xa que 
está orientado aos ventos e chuvias máis fortes.  
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GALGAO 

Esta Igrexa foi inagurada o 25 de setem-
bro de 1935 e é coñecida como a Igrexa 
do San Cosme. Precisamente a romaría 
máis importante da parroquia celebrase 
en honra a este santo o 27 de setembro  

FANOI 

Esta é a casa da escola onde antes se daba preesco-
lar. E onde se deu a misa mentres a Igrexa estivo en 
reformas. 

GOÁS 

Esta Igrexa atópase lonxe das casas e conta 
cunha sancristía minúscula, un presbiterio e 
unha nave que debido á súa antigüidade e ás 
pésimas condicións na que 
se atopa está a punto de derrubarse. Cara ó 
chan hai unha escalinata non moi ben con-
servada e cuberta pola vexetación que antes 
ía dar a un camiño que levaba ás casas  
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ALDIXE 

Esta Igrexa foi construída no 1902 e restaurada no 2002 
e na actualidade non está moi ben conservada  

ABADÍN 

Esta é a Igrexa é a máis antiga do concello. Atópase no lugar da Torre, situada nun alto dominando unha extensa 
zona de labradío, co fondo da paisaxe montañosa. Trátase dunha construción románica datada na primeira metade 
do século XII, aínda que a súa capela é do século XVI, refeita en estilo gótico isabelino e a sancristía adosada de 
época posterior. 
Ten unha planta sinxela pero é de destacar a súa fachada. A nave conforma unha planta rectangular, cos muros de 
cadeirado de granito e cuberta de pizarra a dúas e catro augas. 
A fachada con arco de medio punto con grandes bóvedas decóranse cun rosetón con trazarías elaborado nun só blo-
que de pedra,e españada dun só corpo e dous vanos. Nos laterais da fachada dous escudos da casa de Luaces, coas 
estrelas e a media lúa que os identifica, xa que no ano 1562 o cabido de Mondoñedo vendeulles o couto de Abadin. 
Os Luaces mantiveron os seus dereitos señoriais sobre o couto ata ben entrado o século XIX. 
No interior destaca a capela mayor con arco triunfal de medio punto sobre columnas cuxos capiteis teñen os escu-
dos dos Luaces, igual que a clave da bóveda nervada; dúas laudas sepulcrais no pavimento pétreo; retablo maior de 
estilo renacentista popular e máis moderna. 

IRIA LOPEZ 
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A principios de curso, realizouse unha exposición de cogomelos dende o Departamento de Agraria, e máis 

concretamente dende o módulo de Aproveitamentos Forestais.  

Pero isto non foi o único que se realizou neste módulo, en 
conxunto có módulo de Produción de Plantas, realizouse  

unha plantación de 
Pleurotus ostreatus 
en paca de serrín.  

Obtivéronse exemplares de tamaño considerable, e ademais 

aproveitouse para medir os diámetros dos sombreiros e tamaño 

dos cogumelos. 

Tamén fíxose unha visita ao Centro Ictioxénico de O Ve-

ral (Lugo) para ver as instalacións que permiten a cría 

de troita autóctona e de salmón. O Veral dispón de 300 

reprodutores de salmón autóctonos para repoboar os 

ríos. En canto á troita autóctona, as labores comezan 

pola selección de reprodutores nas diferentes concas co 

fin de soltar en cada unha delas novos exemplares que 

conserven as diferenzas e peculiaridades xenéticas que 

teñen as troitas autóctonas. 

 

O 21 de marzo é o primeiro día de outono no hemisferio sur e o primeiro 

de primavera no hemisferio norte. Deste xeito, os estados membros da 

Organización de Nacións Unidas para a Agricultura e a Alimentación 

(FAO) elixiron, en 1971, esta data para celebrar o Día Forestal Mundial. 
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Os bosques provennos de bens e servizos e contribúen a asegu-
rar a alimentación, a auga e o aire limpo. Ademais de todo iso, 
protexen o chan e son fundamentais para lograr un desenvolve-
mento sustentable. Por todo isto deberíamos protexelos axeita-
damente. A metade dos bosques que unha vez cubriron a Terra, 
desapareceron, preto do 78 por cento dos bosques primarios 
foron destruídos e o 22 por cento restante están ameazados pola 
extracción de madeira, a conversión a outros usos como a agri-
cultura e a gandaría, a minería, as estradas e as pistas forestais, 
o crecemento demográfico e o cambio climático. Un total de 76 
países perderon xa todos os seus bosques primarios e outro once  
poden perdelos nos próximos anos.  
 

 

 

Por todo isto este 21 de marzo o Departamento de Agraria celebrou na Granxa do I.E.S. San Rosendo pre-

to das 18:00 da tarde un acto simbólico, a plantación dunha árbore, en recordo ó incendio forestal de 

“Torres del Paine”. Un desastre natural consistente nun dos incendios forestais máis extensos rexistra-

do en Chile, con máis de 17.600 hectáreas queimadas. Comezou a finais de decembro e se considerou ex-

tinto a en febreiro. 

No acto, plantouse 
unha Araucaria arau-
cana, árbore nacional 
chilena e leuse unha 
poesía de Castelao 
(Sempre en Galiza, 
1935) “A árbore é un 
símbolo do señorío espi-
ritual de Galiza […]  

A repoboación forestal será o patrimonio da nación galega e o mellor aforro da colectividade […]”. O progra-

ma IES a iso das 21:30 da noite. 

 



  

 43 

INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA 
“SAN ROSENDO” 

e-mail: ies.san.rosendo@edu.xunta.es 
http://centros.edu.xunta.es/iessanrosendo 

O Son da Paula 2011/12 

Asemade co motivo da cele-
bración do Día Mundial da 
auga o día 22 de marzo, de-
senvolveuse unha actividade 
divulgativa co fin de destacar 
a importancia do recurso hí-
drico 

As árbores non soamente axudan a colleitar e filtrar a auga 
cara aos acuíferos e concas de auga locais, senón que tamén 
axudan a evitar inundacións e descargas que contaminan as 
vías de auga e empeoran as secas. Unha das funcións máis 
importantes das árbores é a de crear máis choiva. 
 

Os bosques axudan a regular a auga por medio dun proceso chamado transpiración. Unha árbore pode 

absorber miles de litros de auga durante a súa vida. A transportan polos seus troncos cara ás súas ramas 

e follas. A auga que a árbore non utiliza expúlsase ao aire. Cando o aire satúrase coa humidade das árbo-

res, esta condénsase para formar as nubes. É o que se coñece coma Ciclo da auga. 

Por este motivo centrouse a activade no desenvolvemento e explicación deste ciclo, do seu efecto nos 

ecosistemas e dos problemas que xera a falta de choiva. 

Este ano, Nacións Unidas dedica o Día Mundial á temática da AUGA E A SEGURIDADE ALIMENTARIA. Con 

esta lema, móstrase aos alumnos a cantidade de auga que se necesita para conseguir determinados produ-

tos relativos ao medio forestal, como poden ser as castañas. Comparando ademais, consumos e necesidades 

hídricas de diferentes especies da nosa contorna máis próxima, como poden ser o eucalipto e o castiñeiro. 

No que se refire ao balance da auga, os eucaliptos teñen a fama de 
ser moi ávidos consumidores, debido ao seu elevado crecemento e 
favorecido polo seu sistema de raíces tan extensivo. Ademais, por-
que moitas especies non fan regulación algunha das perdas de au-
ga por transpiración, é dicir, que non pechan os estomas unha vez 
que se chega a un valor crítico de déficit de auga.  

Con todo destacamos tamén a gran capacidade que teñen os eucaliptos 

para atrapar a chamada precipitación oculta, a das néboas, e fornecer 

unha parte desta humidade por goteo ao piso forestal. Nalgúns casos 

pode supor unha cantidade de auga certamente importante, sobre todo 

cando as outras vías de subministración son bastante limitadas. 
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Por outra banda ademais de que as castañas conteñen un 50% de auga, os residuos que xeran despois 

de ser usados na industria alimentaria poden ter varias utilidades. A lo menos tres: adhesivos, fonte 

de antioxidantes e absorbente de compostos contaminantes presentes en augas industriais. Este ter-

ceiro uso dos restos da castaña, pretende substituír os produtos que se utilizan na actualidade por 

outros “de orixe renovable”. 

Do mesmo xeito que os anteriores días, celebrouse tamén o día 23 de 

marzo conmemorouse o día Metereolóxico mundial “O tempo, o clima 

e a auga motores do noso futuro”. Este día celébrase para conmemorar 

a firma, en 1950, do convenio de creación da Organización Meteoroló-

xica Mundial (OMM), como organismo de Nacións Unidas para asegu-

rar a cooperación internacional en materia meteorolóxica. Por este 

motivo centrouse a actividade na recuperación dunha estación metereolóxica abandandonada para me-

dicións de xeito manual (xa que o centro conta con unha estación automática) para realizar experiencias 

didácticas.  

Asemade elaborouse un obradoiro de elaboración de xabóns ecolóxicos empregando materiais da zona e 

nada de químicos. Neste obradoiro elaboráronse xabóns de sosa de arxila blanca con aroma de rosas, ar-

xila verde con aroma de menta, de mel e caléndula, bálsamos para os beizos 

de menta e crema nutritiva de xeranio e lavandín. Empregamos para elo 

cera de abella, aceite de xerme de trigo, auga de rosas, aceite de oliva e de 

xirasol, manteiga de karité e aceites esenciais do 

xardín de aromáticas da leira do IES como men-

ta e rosas. Ademais destes xabóns fixéronse ta-

mén xabóns de glicerina con diversos aromas co-

ma azahar, cereixa, laranxa… 

Alumnos e profesores do Departamento de Agraria viaxaron a Soria durante os días 25, 26 e 27 de abril. 

Esta viaxe forma parte dás actividades incluídas non Proxecto MESSI-FOR (Medicións, Sinalamentos e 

Simulacións Forestais), un proxecto de innovación na Formación Profesional no que participa o centro. 

- Visita a Aula do Bosque do Amogable en Navaleno (Soria) 

-Demostracións e prácticas de sinalamento cos alumnos na aula 

de Sinalamentos do CESEFOR 

- Conferencia sobre tecnoloxía LIDAR 

- Demostracións de cálculos , e prácticas de simulacións dos sina-

lamentos realizados cos programas FORESFOR, CUBIFOR E 

SIMANFOR,- Curso de Moodle para profesores 
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EXCURSIÓN KMO: MONDOÑEDO-LUGO-RIBADEO E CORRELINGUA: VIVEIRO 
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QUEN SERÍA O QUE INTENTOU COPIAR? ADIVÍÑAO 
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O ENTROIDO DE NOSO 
 
Por febreiro chegou o Entroido e con el as ganas de saber cousas da nosa festa máis popular. Os de 1º e 3º de ESO 
preguntamos nas casas e aprendemos, sobre todo, que os nosos maiores se divertían moito e de maneira moi distin-
ta á nosa. En tempos duros, o Entroido conservou a súa esencia e non era a festa comercial que é hoxe. É INTE-
RESANTE SABER QUEN FOMOS PARA SABER QUEN QUEREMOS SER! 
 
Antoña Pernas, Cándido Ramil, Edita Andión, Holanda Rivas, Amandina Folgueira, Victoria Mauro, Xosé Ma-
nuel Reigosa, Carmiña Rubal, Neves Díaz, María Xosefa Rodríguez, Carmen Ares, Inés Cuba, Xosé Antonio 
Díaz, Anselmo García, Xosefa Muíño, Iluminada e Daniel Méndez, María Seivane, Antonio Pena, Sonia Fernán-
dez, Valentín Ínsua, Manuel Rivas, Pilar Montouto, Efixenia Rivera, Remedios Ledo, Antonia García, Celia 
Sierra, Efixenia Seixo, Ana Díaz, Malena Prado, Xesús Botana, Esperanza Souto, Celia Sierra, A. Pedreira, Va-
lentín Otero, María Antonia Varela e Manuel Fernández, E. Valea, Inmaculada Otero, Ovidio Pacín, Mercedes 
Fernández, Dolores Pérez, Xosé Luís Freire, Olimpia Díaz, Xosé Luís Tenreiro, Esperanza Seixo, Rosa González 
e máis de quen non temos nome, dixéronnos que o Entroido se estendía no tempo durante días, e que os días ti-
ñan nome propio, como o sábado freixoeiro ou o domingo lardeiro, e que a noite do luns anterior ao día grande era 
noite de cociñeiras, de auga, fariña, ovos… E  faláronnos de “meter o Entroido” ou de “correr o Entroido”, de an-
dar polas casas, polas tabernas ou de parroquia en parroquia convertidos en máscaras,  fareleiros ou farulos con 
roupa vella vestida de calquera maneira e coa cara tapada ou pintada con cacholas de nabo que se tinguían no 
forno, e case sempre con respaldeiro, paxe ou capataz, e comendo e bebendo ou “metendo o burro” cando nunha 
casa se aseguraba a identidade de alguén e non se acertaba, e deixando “santos de palla” polas portas ou facendo 
trasnadas que procuraban medir ben, para non pasarse: tirarlle a calquera farelo ou cinza, trancar portas cun 
pau, petar nelas de noite, atar os martelos cunha tanza e a cada pouco tirar por ela e rirse de quen abría a porta, 
gardar carros, arados, grades, ferramentas ou carne, poñerlles chocas ás vacas, tirar sal no lume para que estala-
se, xiringar auga coas varas dos paraugas, cun caldeiro ou co que fose…  
    E despois, nalgúns sitios, viña o “baile do faroliño”, onde se bailaba en parella e cunha vela, ou en todos os lu-
gares a marabillosa foliada ou baile das máscaras, onde“suaban as paredes” aquí e acolá. Testos das potas, bote-
llas, calquera cousa valía para facer música e para xogar á confusión de identidades entre tanta xunxuruleta, 
entre gaitas e acordeóns; ao abeiro dun local ou fóra del, a carón dunha fogueira, non moi lonxe nunca da carne 
do cochiño acabado de sacar do sal: da cacheira, da soá, da orella, do rabo, dos chourizos… E das patacas, dos 
rabizos, dos cimós e das riquísimas filloas e freixós, orellas, roscas, mazapáns, bolas da tixela e chulas ou sapos 
estirados…  
    Soubemos tamén que en varios sitios se representaban diálogos cheos de retranca nos que participaban os máis 
chistosos do lugar, ou xuízos sumarísimos contra un entroido pillabán acusado de todo tipo de delitos, que sempre 
acababa condenado a morte. Tamén soubemos da celebración de espantosas corridas do galo, que non nos gusta-
ron nada. Pero ninguén nos falou de disfraces comprados, nin de comparsas, nin de concursos, nin de enterros da 
sardiña, nin de diñeiro. 
      Lindo Entroido doutro tempo, ben engarzado na sociedade rural, aquel no que unha persoa se volvía outra, 
no que as cousas desaparecían e volvían aparecer (ou non!), no que se adornaban os cabalos coas choridas do na-
bo, no que a gaita roncaba noite tras noite, animando a xente a vivir plenamente no seu medio, fose vila ou al-
dea. Tempos de pobreza, mais de pobreza chea de vida: había moita xente vella, nova e noviña en todos os sitios 
e as casas non quedaban baleiras. Tempos que agora poñen morri ña na expresión dos nosos maiores cando nos 
falan do liño e das fiadas, do son do corno chamando a xente desde o alto, dos urros ou aturuxos, de pan branco, 
de café, dunha copiña de anís… E, sobre todo, cando nos falan da xente que hoxe xa non está ou da unión que 
había entre eles.  
     Como nos dixo Xosé Manuel Reigosa Vidal: “En realidade, a vida é un Entroido de por si; pero naquela semana 
do ano era como se non houbese problemas no mundo: o único que importaba era pasalo ben”. 
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A fábrica do parqué está situada en Mondoñedo. Hai anos esta 
fábrica contaminaba moito a atmosfera debido a que tiña unhas grandes 
chemineas que botaban moito fume día tras día. 

Na actualidade estas chemineas están todas enferruxadas. 
Aquí tíranse agora moitos obxectos, fan o botellón, fuman e ata 

usan a fábrica como unha especie de vertedoiro no que se botan tubos, apare-
llos electrónicos ou plásticos, aínda que agora a limparon un pouquiño. 

Nas festas locais, polo Entroido e en datas así, a 
xente que non coida a nosa cidade tamén vai á fábrica e 
tira pedras contra os cristais e fai graffitis e pintadas nas 
paredes… E os máis descarados do pobo fan as accións 
anteriores a miúdo, haxa festa ou non a haxa!  

Por eses motivos e por outros moitos vese que a 
fábrica está tan abandonada que ata as herbas soben po-
las paredes. Un desastre! 

O mínimo que poderiamos facer sería segarlle a herba e 
falar coas autoridades mindonienses para que tomasen 
decisións; pero xa que nós non o habemos facer (e o res-
to de cidadáns ben seguro que tampouco), pensamos en 
varias solucións para remodelala e reconstruíla e darlle 
diferentes usos.  

Entre elas destacan: 
 

- Un centro de día para a nosa cidade. 
- Unha área de reciclaxe para reducir a contaminación e reutilizar cartóns, vidro… 
- Prazas de aparcamento, como xa ben fixeron con parte das instalacións alugándoas para garaxe de camións. 
- Un centro comercial, xa que hai moita xente buscando un posto de emprego. 

Hai outras moitas opcións, pero estas parécennos interesantes para o ben de todos. 
Agardamos que se tomen medidas coa fábrica do parqué, para que deixe de ser un pequeno vertedoiro en ple-
na cidade de Mondoñedo  

Traballo realizado, creado e pensado polos alumnos de 1º ESO  
Iago Barreira Vidal, Víctor López Fernández e  Manuel Noceda Ferreiro 

A FÁBRICA   DO   PARQUÉ 
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A OUTRA CARA DA AUTOVÍA 

    Francisco Fernández Nogueira 1º ESO 
 

1. A LADEIRA DO MONTE PADORNELO 

A ladeira do monte Padornelo en-
cóntrase atravesada    polas obras 
da autovía, e por iso está escasean-
do a vexetación nesa zona. Vai ser 
tamén unha vía de contaminación, 
pois cando estea rematada os vehí-
culos circularán por ela e contami-
narán. As árbores e as plantas xa 
escasean, como se pode ver  nas 
imaxes, e deixarán de producir osí-
xeno. Outro problema é a canaliza-
ción das augas.  

2. CANALIZACIÓN DE AUGAS DA AUTOVÍA 

En Curros vemos os tubos da saída 
das augas da autovía que, en che-
gando o tempo das chuvias, irán 
parar a un manancial natural que 
aporta a auga necesaria para todo 
un pobo. 

Antes, as augas viñan repar-
tidas polas ladeiras dos montes e 
agora xúntanse moitos puntos nu-
nha mesma baixada. Isto vai provo-
car inundacións e enchentes. Habe-
ría que deixar máis puntos para que 
saíse a auga máis repartida. 
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 3. COLUMNAS DO VIADUTO DE LINDÍN 

As escavacións incremen-
tan a erosión do terreo e, 
como se ve, o impacto vi-
sual da obra é impresionan-
te.  

4. A CRUZ DE XAN  

Esta cruz levaba aquí moi-
tos anos en lembranza dun 
home que viña de vender o 
gando nas feiras da San 
Lucas e atopou a morte 
neste lugar, onde o mata-
ron para roubarlle os car-
tos. As máquinas tiraron e 
partiron a cruz de Xan, 
que foi logo posta sen xeito 
noutro sitio.  
Ben se ve que non respec-
tan nada.   

5. CONCLUSIÓN 

De facer esta obra, eu faríaa doutro xeito. Sería subterránea e non ao aire libre para non prexudi-
car a flora e a fauna, e buscaría outras alternativas que non estragasen de tal maneira o medio 
natural. 



  

 51 

INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA 
“SAN ROSENDO” 

e-mail: ies.san.rosendo@edu.xunta.es 
http://centros.edu.xunta.es/iessanrosendo 

O Son da Paula 2011/12 

SOMOS INTELIXENTES, SOMOS CREATIVOS 
 
Desde logo, que ben sabemos contar as cousas cando queremos! É unha boa herdanza dos nosos devanceiros, que son os mellores 
contadores de historias do mundo. Deixámosvos aquí a proba dalgunhas cousas que fixemos en 1º e 3º de ESO. 
 
Despois das San Lucas, non foi unha broma volver. E houbo que escribir, de golpe, en poucos minutos, relatiños curtos sobre A 
mañá despois da festa. Saíron moi ben. 
 
“Neno, érguete, que vai arrefriar o leite!”. Empézache a doer a cabeza que nin que tiveses altofalantes de corenta quilos colgados nas ore-
llas. Despois vas para o instituto coa boca máis aberta ca unha porta. E a cabeza doéndoche, e o profesor: aprende isto, aprende o outro… 
   Acabas o día morto. 

       Iago Barreira, 1º ESO 
 

Acordouse disto cando espertou aquel día. Os nenos, derreados despois da festa, xa non facían balbordo. Botaba de menos o Brasil e o 
recuncho do país onde, coas súas compañeiras, vía xogar outros nenos. 
    Dende aquela mañá en que espertara co ruído das máquinas, non volvera ser feliz. Cortárana, serrárana, pintárana e logo transportá-
rana en barco ata aquela vila para acabar nun instituto descoidado, no que os rapaces só lle daban patadas, e no que só tiña unha amiga: 
aquela nena pequeniña que lle dicía a todo o mundo: “Coidade as árbores!” 

Sara Muíña, 1º ESO 
 

Ía un frío que voabas e, aínda por riba, pensar no instituto. 
   Chegar e xa correr a primeira hora… Que cousas pasan en Mondoñedo! E iso que se oía a música. Non podería levarnos bailar? 
   Ai, se eu fose mestre! 

       Víctor López, 1º ESO 
 

Eu durmindo despois da festa e miña mai berrando: “Veña, neno”. E eu sentindo os foguetes na cabeza: pum, pum. E, por riba, un 
exame de Naturais, das galaxias e do espazo. E miña mai seguía berrando: “Neno, ou baixas ou báixote eu!” 
   Que leria, meu filliño! 
        Adrián Basanta, 1º ESO 

 
Espértannos pitos intermitentes. Xúntannos a todos para separarnos. Subimos as escaleiras cansos, tristes, mortos de sono. Ao xogar 
non espertamos. Na biblioteca, coa calma, co silencio… a xente dorme imaxinando como sería o día se non houbese que traballar: poder 
andar entre os postos, montar nas atraccións… 
 
                  Armando González, 1º ESO 

 
 
 

Quitáronos do seu medio natural, baixaron a golpe de cachafo e, á chegada, metéronos nun sitio amoreados para non fuxiren. 
   -Canto pides polo cabalo? 

                         Marcos Cabado, 1º ESO 
 

Onte houbo unha festa do máis divertida. Todos trouleabamos, bailabamos, xogabamos, montabamos nas atraccións. Pero…Riiing!!!... 
Plasss!!! 
   -Mamá, has ter que comprar outro espertador. 

       Irene Cela, 1º ESO 
 
Pepe espertou aparvado, todo mareado, e dixo: 
   -Ir á festa non me fixo ben. 
Veu xunto de min e deume un millón de euros. Despois, caeu e mexou por si, e eu díxenlle: 
   -Oes, Pepe, e canto bebiches? 

       Adrián Valea, 1º ESO 
 
Buff… Espertei cunha formiga que viñera nos churros deitada no meu nariz. 
 

               Noa Fernández, 1º ESO 
 

Na mesa da cociña díxolle o Colacao á nena: 
   -Esperta, que tes que ir estudar. 
                 Hamza Malloul, 1º ESO 
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E alí volveu o bip-bip máis odioso que hai na casa. Empeza o día, e eu ausente. Todos van falando no autobús; María, durmindo.  
   Entramos na aula e alí xa estaba Ana cos seus símiles, metáforas, narradores e personaxes. Logo chegou Luz, todos os libros encima da 
mesa, e alguén di de súpeto:  
   -María, María, hai que erguerse, que hoxe é luns! 

      María Taboada, 3º ESO 
 
Cando espertei o meu corpo aínda tremía. A noite anterior houbera festa de sons pequenos pero, á vez, impresionantes. Contra aquel mu-
ro estampábanse as árbores abaneadas polo vento. Aínda tiña metido nos oídos o son arrepiante dos berros daquelas mulleres que, nin 
nadando nun mar de bágoas, conseguiran que os seus soños non rematasen coas badaladas da igrexa do pobo. 
 

      Fátima Reino, 3º ESO 

 
-Toc, Toc.  
-Quen é? 
-Somos os teus pés, que estamos cansos de tanta troula e hoxe imos pedir o día libre. 
 

                            Denis Oseira, 3º ESO 
 

Amencía cando chegou á casa e o día xa empezaba a chorar. Antes de entrar escoitou a conversa que entre eles tiñan os animaliños pre-
sos, que sabían que xa logo lles era hora de empezar o traballo. Chegou aínda non á cociña cando seu pai lle pegou un berro.  
                 
  Diego Rico, 3º ESO 
 
Botábaa de menos. Ela xa marchara. El quería que o marabilloso día anterior non rematase nunca para seguir con ela, que cantaba, que 
bailaba, que o divertía. Pero a orquestra xa se fora. 
         Carlos Tenreiro, 3º ESO 

 

Ergueuse e case non desprendía a fala. Víase que fora unha gran noite e aínda non podía baixar as escaleiras. Éralle imposible ver ben. 
Seguía cego e borracho de amor. 
 

       Marcos Tenreiro, 3º ESO 
 

Chegou á súa casa e deitouse. Ao outro día todos os mobles daban voltas e tremían. Que lles pasaría aos mobles? 
           Rocío Coira, 3º ESO 
 

Amencía cando chegou á casa. Soa, cos tacóns na man para non espertar os pais ao subir as escaleiras. Caéronlle as chaves. 
   Prendeuse unha luz.  

      Antía Fernández, 3º ESO 
 

Toca outra vez o espertador. O instituto espera que volvamos alí, só, no mesmo sitio de sempre. E todos os nenos din: “Por que non caerá, 
ou algo”. 
 
         Elisa Rubal, 3º ESO 
 
 
Por decembro chegou o vello Sinbad de Cunqueiro e meteuse na nosa vida. Inspirándonos nel imaxinamos o noso propio persona-
xe. Don Álvaro estaría encantado! 
 
O de Alfonso Carballal “tiña o seu propio estilo, ía a todos os sitios co bastón que lle regalara seu pai”. Farid Trih dixo das Illas Coto-
vías que “alí non pasan fame, as montañas son de ouro e non hai ningún transporte contaminante, nin hai fábricas: o seu aire é puro, e 
é coma se respirases o aire dunha rosa”, e o seu Sinbad resultou ser “elegante e traballador” e ter os ollos negros “aínda que cando 
mira as árbores, plaf, póñenselle verdes”. O de Carla Díaz “ten un falar sorprendente e non está nunca parado, é unha persoa magnífi-
ca”, pero ten un problema: “En canto baixa do barco, unha nube branca baixa tamén do ceo e envólveo, converténdoo nun ser totalmente 
diferente: parece ter vinte anos menos”.  
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   Dúas Muíña, que son irmás de corazón, xogaron co vello Sinbad. Unha delas, Xemma tróuxonolo a Mondoñedo: “En Mondoñedo 
dicían que sempre fora elegante, sempre co seu turbante de cor castaña que Pepita a dos Muíños lle arranxaba cando lle rompía”, e a 
outra, Sara, fixo un guión de cine e centrou a atención nunha taberna “na que podes comer, pasar a tarde e aprender moitas cousas 
na compaña dos vellos mariñeiros…” 
 
   Para Manuel Vázquez, Sinbad “é moi falagueiro e moi presumido” e asegura que lle gusta ir “ben arranxado a todas partes, sen 
esquecer a súa gorra de mariñeiro”. Tamén avoga por el, en contra dos que lle chaman tolo: “Non teñen suficiente imaxinación para 
comprender as súas historias”.  
 
   Parte dos maiores deixáronse levar máis pola obra de Cunqueiro. É o caso de Eva Vázquez, que o situou “nun pequeno pobo mari-
ñeiro onde todos forman parte dunha gran familia e comparten ese gusto e esa inclinación polo mar”, ou Lucía Pacio, que o ve “cheo de 
morriña, cun sorriso permanente pero triste pola pena que sente de non ter a vida anterior”. Tamén morriñento o ve Fátima Reino “por 
causa de non navegar, xa afeito a fantasiar en segredo coas súas historias de a bordo, entre soños e verdades, e sempre pensando na posi-
bilidade de emprender unha viaxe ás Illas Cotovías”.  
 
   Pero, como era preceptivo, tamén deixaron voar a imaxinación, e María Taboada sentiuno “diferente, encantador, pois saúda pola 
rúa as mulleres novas ou vellas chamándolles sereas ou raíñas”. Aurora Rodríguez velle, en cambio, un defecto: “É moi testán. Nunca 
lle fai moito caso á xente, porque el busca o seu propio camiño, como no mar”. Marta Reigosa faille ser amigo dun lobo; Anxo Seivane 
imaxínao contando naufraxios acontecidos na Costa da Morte e Inés Hermida encárgalle unha tarefa ben difícil: “Atopar o conxuro 
para que o galego sexa valorado e para que ninguén sinta vergoña cando o fala”. Estamos seguros de que, por ser quen é, o vello Sin-
bad dará co remedio contra este e outros moitos males que a nosa Terra padece. Coa nosa axuda, claro, que por algo tamén quere-
mos ir canda el ás Illas Cotovías. 
 
En plena tensión dunha proba, O meu gato é un poeta de Fran Alonso inspirou cousas ben curiosas no alumnado de 1º de ESO, 
relacionando un animal (que resultou ser case sempre un miquiño) coa actividade escolar. 
 
O mellor o de Xemma Muíña, que escribiu : 
 

Son un can moi intelixente 
que cando vai á escola 
cáelle un dente. 
Séntome á dereita da profesora 
e falo con ela 
a cada hora. 

Xabier Rodríguez Férriz fíxolle dicir ao seu gato: “Mentres o meu dono pensa / eu métolle o lapis no estoxo. E Noa Fernández afir-
mou: “O meu gato estuda moito / para sacar un oito.” 

 
Ás veces sabemos máis do que pensamos ou do que dicimos. Vénnos á cabeza unha chispa que nos fai dicir cousas marabillosas que 
os maiores chaman “cousas de pícaros”. Oxalá nos acompañe sempre. Con ela, e traballando algo máis, non haberá quen nos pa-
re! 

GAÑADORAS DO PRIMEIRO CONCURSO DE MICRORELATOS “SE O VELLO SIMBAD VOLVESE” 

Bestias interiores 
 

¿Quién dice que no existen los monstruos? Yo digo que sí. Cada vez que me duermo, un escalofrío recorre mi cuerpo, empiezo a 
imaginarme cosas y me pongo muy nerviosa, jadeo intentando despertarme, pero ya veo que es imposible hasta que suene el des-
pertador. Me retuerzo bajo las sábanas de mi cama. Entonces aparece el dolor, es insoportable, como si te hubieran deslizado un 
cuchillo por las entrañas y... Entonces ocurre: me echo hacia delante, me crecen colmillos y mi mandíbula aumenta desmesurada-
mente, mi cuerpo se cubre de vello. Sí, ya sé lo que estáis pensando, soy una mujer licántropo.                                  

Irene Cela Rego (1º ESO) 
 

Diario de un asesino a sueldo 
 

Limpio la sangre del cuchillo con parsimonia. Otra vez; era el cuarto de la semana. Como todos había huido, como todos 
había gritado; ninguno lo entiende. El asesinato es mi trabajo y la muerte su castigo. Suspiro. Lo cierto es que le hubiese dejado 
vivir, pero no podía. Debería conocer las consecuencias, se las habían explicado al entrar en el negocio. Siempre había sido muy 
cabezota. Le habría perdonado la vida, sí, pero no había pagado y el mundo es demasiado complicado como para olvidar el dinero. 
Tal vez debería buscarme otro trabajo. Mañana, sí eso, enviaré algunos currículum. 

Patricia Patricia Martínez Paz (4ºESO) 
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O  GALEGO, A NOSA LINGUA  

                              Eva Vázquez Cortiñas 

Eu falo galego, si señor! O estraño sería non falalo, ou? 
     Non entendo a xente que non o fala. Vivindo nesta terra tan rica que nos ofrece a súa propia 
lingua, o seu natural medio de comunicación que ninguén foi capaz de destruír, a pesar de todas 
as adversidades, imos nós agora acabar con todo o que os nosos devanceiros lograron? Imos seguir 
baixando a cabeza, coma tantos, e deixar de lado o noso propio idioma? Non me parece xusto.  
     Contamos cunha ferramenta única no mundo, algo especial polo que loitar e polo que seguir 
adiante. Non podemos abandonalo, porque se non defendemos nós o que é noso, quen o fará? De-
bemos considerarnos afortunados por ter algo tan prezado como é o idioma propio, a lingua que 
falan os nosos avós, os nosos bisavós e a que falaron todas as xeracións anteriores. Eles fixeron 
que chegase ata nós e que así a puidésemos coñecer. E agora tócanos conservala. Por iso, tampou-
co podemos quitarlles ás futuras xeracións este privilexio que lles pertence por natureza.  
     Todas as linguas teñen o mesmo valor, independentemente do número de falantes ou da súa 
importancia a nivel mundial, xa que todas elas cumpren a función para a que foron creadas: a 
comunicación. Polo tanto, non lle podemos dar maior importancia nin tampouco restarlla a nin-
gunha delas. 
     Está xenial que aprendamos e falemos outras linguas, porque son fontes das que adquirir no-
vos coñecementos. Pero, como se pode tan só pensar nesa posibilidade sen antes falar a propia?  
 
Noraboa á raiña e damas de honra das QUENDAS 2012 
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OS PROFES QUE ESTE ANO NOS ACOMPAÑARON ESTÁN TOD@S GUAP@S Á EN-
TRADA DO NOSO INSTITUTO, AÍNDA QUE SEMPRE FALTA ALGÚN DESPISTA-
DILL@ 

O XOVES, 31 DE MAIO , DESPEDIMOS BEN DESPEDIDA A LINDSAY E PROCURA-
REMOS REPETIR A FAZAÑA CANDO ELA VOLTE E QUEIRA VOLVER VERNOS  
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Quen é quen? 


