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A cámara d’O Galo Millarengo
No ano de Manuel María ofrecémosvos unha 
nova edición desta cámara escura que é O Galo 
Millarengo. Non hai moito que comezou a sin-
gradura e xa case somos veteranos nas travesías 
polos mares de tinta e papel, pero sabendo o 
doado que pode ser naufragar ou, o que é o 
mesmo, perder o rumbo da ilusión. Con todo e 
iso, estamos outra vez aquí para dicirvos que na 
caixa estanca á luz, onde reinan a escuridade e 
a ignorancia, o noso Galo volveu peteirar con 
forza ese burato mínimo necesario para que se 
proxecten as imaxes no material fotosensible 
que sodes os lectores e vexades un anaquiño 
da realidade, ás veces, oculta ós nosos ollos. 
A nosa cámara estenopeica busca achegarvos 
realidades, esforzos, cultura, sensibilidades, 
traballos humildes… con afán de espallar 
coñecementos furtivos. Pero teredes que pór 
algo da vosa parte e intentar inverter as imaxes 
proxectadas para facerdes unha lectura real –
ou quizais distorsionada, pero propia– do que 
se vos amosa.

Neste labor revelador, O Galo Millarengo 
conta con xentes que colaboran cos seus foto-
gramas: desde artistas consagrados que nos 
honran coas súas colaboracións ata aqueles 
que fan as súas primeiras probas coa arela de 
pertencer á estirpe dos que exploran e navegan 
os mares da curiosidade, a creación, a imaxi-
nación e a ilusión. Con ollos limpos, con ollos 
de neno.

O Galo Millarengo
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En 1950, catorce anos despois de instau-
rada en Galicia a ditadura fascista de 
Franco, a literatura galega, tronzada radi-

calmente en 1936 e refuxiada exclusivamente 
nos países da emigración e o exilio americanos, 
empezaba a rexurdir en varias iniciativas tamén 
dentro da Terra: Edicións Monterrei e Galaxia 
en Vigo, Bibliófilos Gallegos en Compostela, a 
activa colección de poesía Benito Soto en Ponte-
vedra que levaba xa dous anos operando. Algúns 
poetas de antes da guerra publicaban de novo en 
galego no país: Aquilino Iglesia Alvariño, Xosé 
María e Emilio Álvarez Blázquez, Celso Emilio 
Ferreiro, Álvaro Cunqueiro…

Pero foi Manuel María o primeiro poeta 
“novo” que publicou un libro en galego despois 
da Guerra Civil. Manuel María nacera no ano 
1929, e tiña vinte anos cando saíu o seu poemario 
Muiñeiro de brétemas na colección Benito Soto, 
1950. Así nacía a Grande Xeración Antifranquis-
ta que durante a Longa Noite de Pedra converte-
ría a literatura en lingua galega nunha auténtica 
literatura nacional: a xeración que vai de Manuel 
María a Ferrín, por poñerlle dous grandes nomes 
referenciais.

Muiñeiro de brétemas era un libro que se 
enlazaba coas vangardas da Xeración do 25: con 
Luís Amado Carballo, pero máis aínda quizabes 
co espírito de Manuel Antonio. Se cadra non é 
casualidade que Manuel María, tendo dous ape-
lidos coma todo mundo, fixese coma Manuel 
Antonio Pérez Sánchez e asinase toda a vida co 
nome só.

 Despois veu Morrendo a cada intre, un estou-
pido de angustia, un libro violento de feitura 
surrealista e de corazón existencialista: sempre 
na vangarda. E despois, case inmediatamen-
te –escrito cando Manuel María aínda non tiña 

máis ca vinte e un anos– foi Advento, que é un 
dos libros máis redondos e fermosos da poesía 
galega de todos os tempos. Fermosura e dureza. 

Manuel María foi un escritor dunha fecun-
didade desmesurada: obras de teatro, relatos, 
ensaios e infinidade de artigos xornalísticos, e 
sobre todo un inmenso río de poemas. Ó longo 
da súa vida escribiu máis de corenta mil versos, 
talvez máis de cincuenta mil, que pulsan todas as 
cordas temáticas e mesmo todas as formas, des-
de o verso libre á medida da respiración ata as 
coplas ó gusto popular. 

Durante moito tempo foi considerado sobre 
todo un poeta civil e político –e de feito entre 
1966 e 1980 escribiu case exclusivamente versos 
de combate, chamado pola súa militancia nacio-
nalista e de esquerdas, que naqueles anos enten-
deu como especialmente urxente. 

Pero ollando en conxunto a súa enorme obra 
poética, nela é máis importante e máis exten-
sa aínda a vea lírica persoal, que está presente 
durante toda a súa longa vida literaria, ás veces 
de maneira case exclusiva. Iso si, sempre cunha 
grande variedade de formas e de temas, que van 
desde a anguria existencial dos primeiros libros 
ata a poesía telúrica tan presente nos derradei-
ros, pasando pola emoción relixiosa, polo escar-
nio humorístico, polos poemas de amor, polo 
sentimento do tempo que foxe, todo embebido 
dunha omnipresente nostalxia que ás veces se 
asolaga nun pesimismo vital só superado pola 
vontade.

Pola vontade de crer nunha Galicia ceibe e 
socialista coa que Manuel María soñou desde 
a súa mocidade, e que morreu sen ver. Ogallá 
este ano dedicado á celebración do grande poe-
ta chairego nos achegue tan sequera un pouco ó 
cumprimento do seu soño.

Manuel María 2016
por Darío Xohán Cabana
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Non me vou referir aquí a esa tradición 
norteamericana de entrar nos colexios 
con armamento de guerra e comezar a 

disparar sobre os alumnos, senón a eses disparos 
metafóricos que está a recibir a nosa mocidade, 
debido ao uso dos videoxogos e das novas tecno-
loxías, en xeral.

Encóntrome con bastantes persoas que, nada 
máis ver un simple móbil con internet, xa se 
poñen a exclamar: Que vai ser desta xente de 
agora? Onde imos a parar? É coma se tivesen 
medo de que os nosos fillos e netos fosen que-
dar convertidos, de golpe, non en estatuas de sal, 
como na Biblia, senón en robots.

O medo aos novos inventos é algo, en realida-
de, bastante antigo. Hai un século, un periódico 
francés publicaba a seguinte noticia: «O automó-
bil é capaz de alcanzar xa os vinte quilómetros á 
hora. Resistirá o corpo humano tan altas veloci-
dades?».

As persoas que viviron a última parte do sécu-
lo XIX e os primeiros anos do XX viron como, 
en moi poucas décadas, se popularizaba a electri-
cidade, o teléfono e o avión (un medio altamen-
te inseguro daquela) e tamén a metralladora e a 
guerra química. Cada un deses inventos resultaba 
para eles tanto ou máis asombroso que para nós 
a internet. A fotografía asustaba a moitas persoas 
que non se recoñecían na súa imaxe. O cinema-
tógrafo facía levantar a xente dos seus asentos, ao 
ver como un cabalo ou un tren avanzaba, impará-
bel, cara a ela. 

Cada novo invento xera un novo medo. Con 
cada cambio perdemos algo. O ser humano está 
cada vez máis lonxe da natureza e cada vez resúl-
talle máis difícil comprender e controlar o proce-
so social no que vive. Un zapateiro era consciente 
de todo o que facía e servíase das súas ferramen-
tas. En cambio, un traballador da cadea de mon-
taxe de Citroën ve como son as condicións do seu 
traballo as que o utilizan a el.

Pero, a pesar de todo iso, creo que ningún de 
nós estaría disposto a rexeitar ou a vivir hoxe sen 
os cambios que trouxo a revolución técnica, des-
de a máquina de vapor á penicilina, a ecografía 
ou o GPS.

Na selva de hoxe, os tigres fixéronse gatos

Corren perigo os rapaces de hoxe? Si, pero 
creo que menos que os de calquera xeración 
anterior. Poden ser os videoxogos un vicio? Si. 
Pero non é algo que me asuste. Cando eu tiña oito 
anos, os rapaces dividiámonos en bandas e, nun 
descampado, faciamos unha guerra a pedradas. 
Parecíanos emocionante, aínda que tamén nos 
daba medo e máis de un perdeu un ollo.

Máis tarde, cando xa tiña dezaoito anos, os 
meus amigos pasaban as tardes das vacacións nun 
bar xogando ás cartas, desde as tres da tarde ás 
dez da noite. Non esaxero, lémbroo moi ben. E 
paso por alto que pertenzo á xeración que máis 
padeceu as drogas. (Sobre ese tema recoméndo-
vos o magnífico libro de Xulia Alonso, Futuro 
imperfecto).

De modo que, insisto, non me asusta o futuro 
da nosa mocidade. Pero, por suposto que é nece-
sario un profesorado e uns pais que estean aí, 
no día a día, co seu criterio orientador e coa súa 
experiencia. O mundo tecnolóxico, efectivamen-
te, tamén pode ser unha selva, pero non peor nin 
máis perigosa que as selvas, bastante máis reais, 
doutras épocas. 

O que si me dá medo

Xa remato apuntando só dúas cousas ás que si 
lles teño medo neste momento. A primeira: todos 
os fillos dos meus amigos, algúns moi preparados, 
están marchando traballar fóra. Despois de todos 
estes anos, resulta que Galiza volve ser unha terra 
emigrante, perdemos máis poboación que nin-
guén, e agora, ademais, emigran os mellores. A 
segunda: os fillos de moitas persoas que viñeron 
doutros países e tamén os fillos dalgunhas fami-
lias orixinarias de aquí comezaron xa a caer na 
marxinalidade, coas consecuencias que iso trae 
consigo: mala alimentación, poucos ou ningúns 
estudos, bandas xuvenís, delincuencia, etc. 

Ao que realmente lle teño medo é a que, 
pronto, un terzo das persoas queden excluídas 
da sociedade e a que, un día, un deses excluídos 
entre nun colexio e comece a disparar. 

NON  DISPAREN SOBRE O ALUMNADO
por Manuel Veiga Taboada

Manuel Veiga Taboada naceu en Monforte de Lemos en 1960. É escritor e recibiu os premios Xerais e García Barros de 
novela. É doutor en Ciencias Políticas e Socioloxía e licenciado en Ciencias da Información.
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AS TICs, AS AMIZADES E O ESTUDO
por María Castaños Gómez

No presente estudo formúlase o obxectivo fundamental de coñecer os hábitos de uso de inter-
net e as redes sociais entre os adolescentes, profundizando nas súas actitudes. Para isto levou-
se a cabo unha enquisa entre o alumnado de 1º da ESO do noso instituto. Esta enquisa estaba 

dividida en tres bloques fundamentais dos que pretendiamos extraer unha serie de conclusións. Estes 
tres bloques eran os seguintes: uso de internet e as redes sociais, tempo que adicamos a saír cos nosos 
amigos e, por último, o tempo que adicamos ao estudo. 

Ao alumnado informóuselle de que os datos ían ser tratados de maneira confidencial e anónima, 
xa que en ningún momento se lles pedía nin o seu nome nin ningún outro tipo de dato identificativo.

RESULTADOS DA ENQUISA

Táboa 1: hábitos de uso do móbil, internet, redes sociais…

Tal e como se recolle na táboa 1, o 69 % dos ado-
lescentes recoñecen que tiveron o seu primeiro 
móbil entre os 10 e os 13 anos; este é un dato 
importante se temos en conta que moitos deles 
xa contaban cun móbil na educación primaria, 
onde o grupo de amigos aínda non é tan impor-
tante coma o núcleo familiar. A isto temos que 
engadir que un 84 % afirma conectarse a internet 
con frecuencia e en canto aos motivos de cone-
xión, tal e como se detalla, as respostas son moi 
variadas, aínda que destacan fundamentalmente 
tres: xogos(26 %), buscar información relaciona-

da cos estudos (24 %) e outros usos diferentes 
(36 %). Isto está estreitamente relacionado tamén 
coas cuestións relativas ao uso das redes sociais 
(63 %). Cabe advertir tamén que un 42 % dos 
participantes no estudo afirman ser usuarios de 
instagran e tamén de youtube (76 %), sendo a 
música unha das actividades que máis os atrae de 
youtube. Un último dato digno de mención é que 
o 64 % dos adolescentes manifesta ver a televi-
sión con frecuencia, sendo as series televisivas a 
opción máis aceptada.

O meu primeiro móbil     Antes dos 10 anos:  14 %
       Dos 10 aos 13 anos:  69 %
       Non teñen móbil:  17 %
Uso de internet                     Si: 84 %  Non:  16 %
Emprego de internet    Temas do instituto:   24 %
       Películas ou series:   14 %
      Xogos:    26 %
      Outros usos distintos:  36 %
Uso das redes sociais   Si: 63 %  Non: 37 %
Cales     Twitter:     9 %
      Instagram:   42 %
      Snapchat:   25 %
     Outras redes sociais:  24 %
Uso frecuente de youtube  Si: 76 %    Non: 24 %
Para que se usa youtube  Música:   55 %
     Youtubers:   39 %
     Outros usos de youtube:    6 %
Frecuencia coa que se ve a televisión
     Si: 64 %  Non: 36 %
Tipo de programas   Películas:   26 %
     Series:    52 %
     Telexornal:   18 %
     Outros:   14 %
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Saír cos amigos e amigas Si: 49 %  Non: 51 %
Hora de regreso á casa   Antes das 20.00 h:  37,03 %
    De 20.00 h a 21.00 h:  33,3 %    
    De 21.00 h a 22.00 h:  14,8 %  
    De 22.00 h en diante:  14,8 %         

Táboa 2: os amigos e as amigas

Segundo a táboa 2 observamos que están moi 
equiparados os que saen cos seus amigos e os que 
non. Dentro do alumnado que si sae, hai que des-

tacar que a maioría teñen que regresar á casa antes 
das 20.00 h (37,03 %) e un número tamén conside-
rable entre as 20.00 h e as 21.00 h (33’3 %).  

Moito tempo adicado ao estudo  Si: 33 % Non: 64 %
Antelación para preparar os exames  2 semanas:  12 %  
      1 semana:  29 %
        Entre 6 e 3 días: 44 %
      Os 2 últimos días: 15 %
Deberes     Ao día:   74 %
      O día anterior: 26 %
Deberes ao tempo que ves a televisión ou usas o móbil
      Si:   5 % Non: 95 %
Lugar axeitado para o estudo  Si: 92 % Non:   8 % 

Táboa 3: o tempo de estudo

Na táboa 3 apreciase como a maioría do alum-
nado  considera que non adica demasiado tempo 
ao estudo(64 %) e que cando ten que preparar 
exames faino cunha antelación de entre 6 e 3 días 
(44 %) seguido de aqueles que o fan cunha sema-

na de antelación (29 %). Son tamén unha gran-
de maioría o alumnado que fai os deberes ao día    
(74 %) e os que dispoñen dun lugar axeitado para 
estudiar (92 %). Moitos son os que tamén din que 
fan os deberes sen o móbil ou a televisión (95 %).

De todo este estudo podemos concluír que 
un dos principais usos que os adolescentes fan 
de internet é comunicarse. Logo seguen: buscar 
información, facer a tarefa escolar, escoltar ou 
baixar música, ver vídeos on line e xogar. Mové-
monos entre dous mundos: o virtual e o real e 
os adolescentes entramos e saímos destes mun-
dos case sen decatarnos. Non se pode entender 
a adolescencia sen a importantísima presencia 
dos amigos e dificilmente podemos comprender 
o concepto de amizade sen ter en conta as tecno-
loxías. Internet foi capaz de xerar novas formas 

de sociabilidade. Sería importantísimo ir máis alá 
das tradicionais clases de informática e estable-
cer nos currículos unha formación integral sobre 
internet, baixo unha orientación psicosocial que 
favoreza un uso responsable. Isto é algo que falta 
nos nosos centros escolares.

É significativo que non se fan as tarefas escola-
res co uso do móbil e da televisión para obter uns 
resultados satisfactorios. Temos que ter en conta 
que o principal é ser efectivos mentres estudia-
mos e para isto non estaría mal contar no noso 
centro cunhas clases boas en técnicas de estudo.

CONCLUSIÓNS
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CANDO OS COCHES E MOTOS FALAN LATÍN E GREGO

por Fernando Lillo Redonet

Seguro que coñeces as marcas de coches 
Volvo, Audi, Fiat e Dacia, pero quizais non 
saibas que estás falando latín. Pois si. Volvo 

vén do verbo latino «vol-
vo» que significa “dar 
voltas”, Audi é o mesmo 
que dicir “escoita”, xa 
que é o imperativo en 
latín do verbo escoitar. 
Dise que o director téc-
nico da marca se chama-
ba August Horch e que 

este apelido ten que ver co verbo oír en alemán 
e colleron a súa tradución ao latín. Fiat son as 
siglas de Fabbrica Italiana Automobili Torino, 
pero a palabra coincide co presente de subxun-
tivo do verbo latino fio: fiat (fágase) presente na 
expresión bíblica fiat lux (fágase a luz). É por iso 
polo que o logotipo clásico da marca era un sol 
nacente. Por outra banda, Dacia era o nome dun-
ha provincia do Imperio romano que coincide coa 
actual Romanía. 

Non só están presentes o latín e o grego nas mar-
cas dos coches, senón tamén en moitos modelos 
que aproveitan o prestixo que achegan as linguas 
clásicas. Se queres un coche bonito tes o Chevro-
let Kalos (“kalós” é “fermoso” en grego). Cando 
se desexa destacar a potencia e a superioridade 
do vehículo escóllense nomes como Kia Potentia, 
Toyota Prius (o primeiro), Suzuki Celsior (o máis 
alto) ou Suzuki Aristo (o mellor). Se o que intere-
sa é o tamaño, temos o Renault Megane (“mégas” 
significa grande en grego) e o Nissan Maxima co 
seu oposto Nissan Micra (“micrós” é “pequeno” 
en grego). Moitas veces dá a sensación de que un 
vehículo pode levarnos moi alto, case ata as estre-
las, e por iso existen o Opel Astra (“astros” en 
latín) ou o Ford Galaxy (“galaxia” vén do grego 
“gala, galactos” = leite; lembra a Vía Láctea). Se 
o que e importa é a viaxe e a aventura, contamos 
cun Fiat Ulisse e un Honda Odyssey, posto que o 
nome do heroe grego e da súa epopea, a Odisea, 
evocan estes conceptos. Pero se o teu é a paixón 
ardente terás que mercar un Suzuki Ignis (“ignis” 
é fogo en latín). Os amantes da mitoloxía clásica 

teñen á súa disposición o TVR Chimaira (a Qui-
mera era un monstro que botaba chamas pola 
boca e tiña cabeza de león, ventre de cabra e cola 
de serpe), o Renault Clío (Clío era a musa grega 

da Historia) ou o Volskwagen Phaeton. Este últi-
mo merece un comentario, xa que Faetón era o 
fillo do deus Sol. Nunha ocasión rogou ao seu pai 
que lle deixara conducir o carro no que o astro se 
desprazaba polo ceo, pero non foi quen de domi-
nar o vehículo e Zeus tivo que fulminalo cun raio 
e o mozo morreu, sendo o primeiro accidente de 
tráfico da mitoloxía 
grega. Vese que os que 
lle puxeron o nome 
non sabían moito de 
mitos.

Por último, dicir 
que tamén nas motos 
atopamos nomes gre-
colatinos. A Honda 
Elysium ten que ver co 
Elisio, o lugar do mundo subterráneo dos mortos 
adicado ás almas dos benaventurados. O que con-
duce ese scooter ten que sentirse coma no ceo. E 
se queres sentirte como un deus, colle unha Italjet 
Júpiter ou unha Honda Pantheon (o Panteón é 
un templo de Roma adicado a todos os deuses). 
Velocidade e cataclismo é o que anuncia a Derbi 
Atlantis Wave, a onda da Atlántida, a illa mítica 
que foi sepultada no mar.

Fica atento porque agora que sabes que os 
coches e as motos falan latín e grego, seguro que 
atopas por ti mesmo moitos máis exemplos e quen 
sabe se nun futuro próximo serás ti quen lles poña 
o nome.

O TVR Chimaira e o ser que lle dá nome
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A sociedade inculcoume que eu son diferen-
te. Polos meus intereses, polos meus valo-
res, pola miña forma de entender a vida. 

E ser diferente non é fácil. Porque estás exposta 
á crítica máis aceda e porque non podes evitar 
deixar de cuestionarte unha e outra vez se non 
serás ti a que está equivocada e non o resto. 

Escribo desde que son unha nena. Para escribir 
hai que observar o mundo. Eu considérome unha 
boa observadora. Talvez non sexa quen de deter-
me no superficial, pero si nos detalles, no que hai 
debaixo da capa máis externa das cousas. Como 
escritora, pero antes diso como muller, sinto debi-
lidade desde sempre polos seres marxinais, por 
aquelas persoas que viven á marxe pola razón que 
sexa. Talvez porque nesas persoas, vexo reflectida 
a miña propia condición. 

Con 15 anos acabados de cumprir empecei 
a escrita da novela Unha estrela no vento. Nesta 
obra publicada por Edicións Xerais de Galicia, 
reflexiono sobre o pobo xitano, en concreto sobre 
o papel da muller xitana, a través de Reina, unha 
adolescente que vende rosas. Planteo a posibili-
dade dunha relación de amor entre unha xitana e 
un paio como algo que xorde de xeito natural, sen 
trabas, nin complexos. 

Pero esa novela naceu moitos anos antes, 
nunha aula da EXB. Eu andaría polos once anos, 
ela polos trece ou catorce. Chamábase Silvia. Tiña 

o cabelo longo, a pel morena e un sorriso que rara 
vez aparecía, pero que cada vez que se debuxa-
ba por casualidade no seu rostro, o sol saía de 
súpeto no interior daquela aula pintando a nosa 
infancia de festa. Sentaba sempre en primeira fila. 
Non lle gustaba ler en público e tiña dificultades 
para comunicarse. Coa voz, porque coa mirada 
conquistou o meu mundo desde o primeiro día. 
Pasei moitas clases observando a súa maneira 
de comportarse. E tamén a maneira en que os 
demais se comportaban con ela. Conviviamos sen 
maior problema, pero había algo que non funcio-
naba. Era coma se o alumnado estivese programa-
do para non entablar amizade con Silvia. Existía 
unha barreira invisible que percibiamos sen atre-
vernos a traspasar. Ou quizais esa barreira non 
existía de verdade, e eramos nós os que loitamos 
por levantala. Logo, andando o tempo, reflexio-
nei máis devagar sobre esa barreira e caín na con-
ta de que non só había unha barreira entre Silvia e 
os demais. Tamén había unha barreira entre Mila-
gros e os demais, porque Milagros repetía curso e 
levaba saias moi curtas. Tamén había unha barrei-
ra entre Pablo e os demais. Porque Pablo tiña un 
irmán toxicómano e a súa nai traballaba limpan-
do portais. Seguín reflexionando e lembrei tantas 
barreiras como alumnas e alumnos había naquela 
aula. E entón empecei a escribir Unha estrela no 
vento, para poder ver o 
mundo un pouco máis 
claro.

Silvia non foi a última 
que se cruzou coa miña 
infancia. Uns anos des-
pois, eu andaría polos 13 
ou 14, foi a quenda dos 
Portugueses. Eran unha 
familia de xitanos. A nai, 
o pai e tres fillos varóns. 
Chegaron unha mañá ao 
barrio da Brea Muiñeira 
sen facer ruído. De súpeto estaban instalados na 
bufarda, a mesma casa diminuta na que eu me 
criara e da que gardaba tantos recordos bonitos. 
Sentín que estaban invandindo a miña infancia. 
Pero non por ser xitanos ou portugueses, senón 
por profanar aquel territorio que eu consideraba 
da miña exclusiva propiedade. 

Brea Muiñeira
por Ledicia Costas
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Que os Portugueses chegasen aquela mañá sen 
facer ruído foi unha ironía, unha chiscadela do 
destino. Pronto empezaron as noites de berros, 
discusións que foron sonadas en todo o barrio. 
Mesmo houbo quen dixo que o pai amenazara a 
muller cun coitelo de cociña. Como se as paredes 
fosen transparentes. As súas dificultades econó-
micas relegáronos ao máis baixo na categoría da 
Brea Muiñeira. Enseguida correu a voz de que 
non tiñan cartos para pagar o aluguer. A xente 
afastábase deles. Tiñan a peste. Eu non acababa 
de entender nada. Porque os meus propios pais, 
cando vivían na bufarda, tamén tiñan dificultades 
para chegar a fin de mes. E porque había outras 
familias na Brea Muiñeira que discutían a berros. 
Pero non eran xitanos nin portugueses. E aquilo 
salvábaos da queima. 

Os Portugueses acabaron fuxindo do barrio 
unha mañá, en completo silencio. Como un refa-
cho de vento xeado que atravesa a conciencia. 
Colleron os seus trebellos, subiron nun coche 
branco que facía un ruído infernal e marcharon, 
deixando no aire un estraño recendo a tristura.

Logo foi a quenda do Rubio. Era xitano, tiña 
o pelo loiro, cantaba flamenco polas tardes e 
vivía nunha casa onde pasaban droga. Ninguén 
no barrio se atreveu nunca a dirixirlle a palabra. 
A súa casa ardeu unha tarde de inverno. Toda a 
veciñanza respirou de alivio co suceso.

A Brea Muiñeira é un lugar un tanto raro, onde 
acontecen cousas insólitas. Eu cheguei a pensar 
que realmente ese lugar non existe. Que é un 
espazo literario onde os personaxes máis variados 
pasean finxindo que son de carne e óso. Agora 
non vive ningunha familia xitana, pero hai un afri-
cano. Chámase Wallace. O meu avó chamáballe  
o Neghro. Ten un irmán xemelgo e unha muller 
que sempre está incomodada. Ninguén se mestu-
ra con eles e xa levan instalados case dez anos. 

Tamén hai unha rapaza que ás veces pasea polo 
barrio vestida cun traxe de plástico prateado por-
que di que lle axuda a adelgazar, un señor alcuma-
do o Piche que se dedica a colgarlles mazás ás súas 
camelias e que toca a guitarra cun pucho de ruso 
na testa, e un rapaz que lle plantou lume hai un 
par de anos a unha oficina do INEM. Pero antes 
houbo outros. Unha meiga que botaba as cartas 
e que cando morreu tiveron días o corpo na casa 
exposto para toda a veciñanza, o Macho, aquel 
home que batía na súa muller e poñía no radio 
casete cancións de Ana Kiro. Incluso o meu avó, o 
inventor que creou unha trampa para fritir gatos 

e lle poñía polas noites unha estufa ao seu coche 
para que non pasase frío. Pero a todos estes, a 
veciñanza tenlles un respecto. Trátanse entre eles 
de igual a igual porque, a pesar das peculiarida-
des, son todos do mesmo pobo. 

Empecei esta reflexión falando da diferenza. 
De que a sociedade me inculcou que eu era dife-
rente. No fondo, e talvez tamén na superficie, en 
min hai moito de Silvia e dos Portugueses. Por 
iso penso tanto neles, ata o punto de reinventalos 
unha e outra vez na miña memoria e tamén no meu 
mundo literario. Na Brea Muiñeira, pero imaxino 
que o mesmo sucede noutras vilas galegas, non 
existen máis barreiras culturais que aquelas crea-
das por nós mesmos, por nós mesmas. Ben para 
non facer o esforzo de entender á outra parte, ben 
porque somos tan egoístas que consideramos que 
o noso é o único e o mellor. E, sinceramente, esta 
segunda posibilidade case prefiro descartala, por-
que o argumento é calcado ao que imperaba na 
Alemaña de Hitler da segunda guerra mundial.

Ademais doutras exitosas publicacións, cómpre sinalar que Ledicia Cos-
tas gaña en 2014 o Premio Merlín de Literatura Infantil e o Premio 
Nacional de Literatura Infantil e Xuvenil 2015 con Escarlatina, a coci-
ñeira defunta (Xerais, 2014); en 2016 publica Esmeraldina, a pequena 
defunta e Jules Verne e a vida secreta das mulleres planta, Premio Lazari-
llo de Literatura Xuvenil 2015.
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Séchu Sende sempre será el
por Esther Porrit Marchena

Xosé Luís González Sende, máis coñecido como Séchu Sende, nado en Padrón en 1972, é escritor, domador de 
pulgas no Galiza Pulgas Circus, regueifeiro e activista social galego. En 1998 publica Odiseas, o seu primeiro 
libro. Traballa en publicidade social e populariza o lema «Busco amante galego-falante» que despois musicará 
Sacha na Horta e o cantautor punk O Leo i Arremecághona musica outro dos seus versos «Eu nunca serei yo». 

Séchu tamén é o creador do primeiro xogo de rol en galego e está ligado ás plataformas Nunca Máis e Burla 
Negra. En outubro de 2013 crea catro contos ilustrados sobre os catro temas fundamentais na súa obra: lingua, 
natureza, igualdade de xénero e historia de Galiza. Tamén é impulsor das escolas infantís Semente e da edito-
rial Através e cofundador do proxecto editorial Letras de Cal. Entre a súa obra destaca Made in Galiza, Orixes 
(gañador do premio Blanco Amor en 1998), Viagem ao Curdistám para apanhar estrelas, libro autoilustrado no 
que fai un achegamento ó conflito sociolingüístico do pobo kurdo e ás súas experiencias e emocións e o guión 
da obra de teatro Pelos na lingua. Moitos dos seus libros atópanse traducidos ó kurdo, ó catalán, ó asturiano, 
ó sardo… 

Actualmente traballa coma profesor no IES Marco do Camballón de Vila de Cruces, e o pasado ano lanzou 
un novo libro, A República das palavras.

O pasado 21 de decembro as reporteiras d’O Galo Millarengo acudimos a Santiago de Compostela para 
desfrutar dunha tarde na agradable compaña de Séchu Sende. Daquela entrevista ofrecémosvos este pequeno 
extracto.

Por que escribes? Cando e onde publicaches 
os teus primeiros textos?

Empecei escribindo, cando tiña 15 ou 16 anos, 
para ler aquelas cousas que non atopaba escritas 
en ningún lado, aquilo que me gustaría ler a min. 
E hoxe, que teño bastantes anos máis, escribo por 
poñer diante doutra xente esas historias que nun-
ca lin; e ademais, para que a xente que atope esas 
historias descubra novas ideas, novas emocións e 
novas aventuras.

O primeiro que publiquei foi practicamente 
unha das primeiras cousas que escribía e era un 
poema de desamor orixinado por unha rapaza 
que non me facía caso.

Como influíu nos teus textos ser pai? E pro-
fesor?

Houbo un antes e un despois. Cando naceu 
a miña primeira filla, Estrela, deime de conta de 
que como escritor non só me influían os libros 
que lía, a música que escoitaba ou as pelis que vía, 
senón a miña vida. Entón apareceron novas for-
mas de entender o mundo, é dicir, o feito de que 

eu tiven unha educación machista fixo que descu-
brise ó ser pai dunha nena que tiña que cambiar 
a miña propia educación se non quería transmi-
tirlle á miña filla ese machismo que recibira. Por 
exemplo, acórdome que cando estiven cun per-
miso para deixar de traballar un ano para estar 
coa miña filla na casa coidando dela, fomos vivir 
de Santiago para Tomiño, e fun a tempo comple-
to papá e amo de casa. Foi unha experiencia na 
que escribín moi pouco, porque non tiña tempo, 
pero descubrín outra forma de relacionarme coas 
persoas, sobre todo tendo máis atención polos 
coidados, sendo máis consciente do coidado da 
miña filla e dándolle máis importancia ó que son 
os afectos, as emocións… Nese primeiro ano só 
escribín unha cousa, que era un contiño ilustrado 
sobre unha nena que ía de paseo co seu pai dentro 
do canguro. Entón si, condicióname moito o feito 
de ser papá.

Tamén me influíu ser profesor. Son profesor, 
ademais, de adolescentes, xa que supoño que 
será diferente que ser profesor de infantil ou de 
primaria. Os adolescentes son xente coa que me 
gusta relacionarme coma se fosen xente que está 
aprendendo a entender o mundo. Hai moita xen-
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te que trata os adolescentes coma se fosen nenos 
e a min gústame tratalos coma o que son, xente 
nunha etapa da súa vida, conflitiva, porque teñen 
unha serie de problemas específicos desa idade e 
que moitas veces son problemas difíciles, é dicir, 
eu fun adolescente e moitas veces o que nos pasa 
ós adultos, á xente maior, é que nos esquecemos 
desa etapa da nosa vida. Como profesor, moitas 
veces vexo a necesidade de poñerme no lugar do 
meu alumnado. Houbo moitas cousas que che-
garon a converterse en historias que realmente 
son froito da miña relación cos meus alumnos e 
alumnas e con outros rapaces novos que coñecín 
nesa relación con xente nova como profesor. Basi-
camente o que aprendín deles é a necesidade de 
buscar un futuro mellor.

Os teus libros son maioritariamente de con-
tos. Que ten ese rexistro que non teña a novela?

Sempre fun lector de contos. A verdade é que 
non sei por que, pero o primeiro libro que mer-
quei –debía ter coma dez anos– foi nunha festa 
en Noia e era un libro de relatos de ciencia fic-
ción. Desde moi noviño sempre me gustaron as 
historias curtas, por exemplo, Jack London, que 
foi alguén que cunhas historias pequeniñas sem-
pre me emocionaron e me encheron dunha forma 
diferente. Tamén penso que inflúe que en Galiza 
sempre houbo moi bos escritores de contos como 
Castelao ou Rafael Dieste. Teño pensado moito 
sobre iso, e escribín dúas novelas, mais onde me 
sinto máis cómodo é no relato curto porque me 
dá a impresión de que son como petardazos, que 
poden ser máis contundentes en menos distancia.

 
Que quere dicir a frase «Eu nunca serei yo»?

Hai moitas interpretacións sobre esta frase, 
entón eu penso que debería ser a última persoa 
que debería explicarcho. Ó pouco tempo de escri-
bir esa frase de «Eu nunca serei yo» escribín outra 
que foi «Busco amante galegofalante». Esas dúas 
expresións son como dúas formas de entender 
o que é a relación de moitos galegos coa lingua. 
No meu caso, son alguén que falo galego dende 
que teño dezaseis anos. Ademais de falar galego, 
falo español, un pouco de inglés e de francés, can-
do vou ó Kurdistán intento falar algo de kurdo, 
cando vou a Cataluña algo de catalán, cando vou 
a Euskal Herria intento falar algo de euskera… 
sabendo que as línguas dos pobos do mundo enri-

quecen ou que todas as linguas suman. Pois «Eu 
nunca serei yo» é unha especie de defensa da pro-
pia identidade, no sentido de que non sexa substi-
tuída por outra: é como un verso dun poema que 
ten moitos significados. Seguramente haxa xente 
incluso que o mal interprete. Véxoo como unha 
frase moi creativa, porque está defendendo unha 
identidade que está en crise e ameazada, que é a 
identidade galega.

Que cres que lles falta aínda ás nosas letras e 
que lles sobra definitivamente?

 
Penso que lle falta que se recoñeza máis o nh, e 

sóbranlle moitos ñ. Tamén me gustaría que a lite-
ratura de muller tivera máis presenza, que todas 
as mulleres que están escribindo literatura tiveran 
máis protagonismo nas editoriais, nos medios de 
comunicación e nos movementos sociais; e que 
houbera máis lectores e lectoras, e iso conséguese 
con boa literatura e cuns medios de comunica-
ción, tanto públicos coma privados, que poten-
cien máis a nosa lingua e a nosa literatura. Des-
graciadamente, os medios máis convencionais 
non están moi interesados na promoción da nosa 
literatura e temos que recorrer ás redes sociais e ó 
boca a boca para que a nosa lingua e a nosa litera-
tura teñan máis enerxía. 
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por María Castaños (4ºD), Lucía Dorrío (4ºA) e 
Laura Gamallo (4ºB)

«A representación en francés da obra Don Juan 
Tenorio, que fomos ver a semana pasada, gustounos 
moito. Unha gran obra da literatura universal adap-
tada para nós ao teatro.

Estaba moi ben feita; os actores tiveron unha 
moi boa actuación e só catro persoas deron vida a 
varios personaxes.

Parécenos moi interesante este tipo de activida-
des que nos acostuman a escoitar francés fóra da 
aula.

Ademais, ao finalizar a peza, puidemos gozar 
dun coloquio cos actores no que interviñeron –e en 
francés!– algúns dos nosos compañeiros.

Bref, on a beaucoup aimé. Ça a été amusant, 
génial!»

por Antía Calvo, Raquel Ferreira, Adrián Rodrí-
guez e Ana Estévez (3º ESO)

«Esta obra gustounos moito polos personaxes, que 
eran orixinais e ás veces graciosos, pero tamén pola 
trama que desenvolvía. Os actores interpretaban 
moi ben os seus papeis e, grazas ás súas aclaracións 
en castelán, podiamos seguir ben a obra. Enfin, 
nous tenons à dire que ça a été génial!». 

année scolaire 2015-2016français CINE SALESIANOS, VIGO

3º ESO, vendredi 27 novembre 4º ESO, 1º et 2º BACH. mercredi 20 janvier

DOIT-ON LE DIRE?
d’Eugène Labiche

DOM JUAN OU LE FESTIN DE PIERRE
de Molière

Viens au téâtre!

LE THÉÂTRE DES COMÉDIENS. Monsieur Gargaret 
está preparado para casar coa filla do marqués, Lucita, pero 
para iso necesita do seu gran amigo Mussons, que fará de 
testemuña da voda. Cando o esperado amigo por fin chega, 
cóntalle a experiencia negativa que sufriu coa súa ex-muller, 
por quen foi abandonado. Cal será a súa sorpresa ao ver que 
a súa ex-muller é a prometida do marqués, o pai da noiva!

LA PETITE COMÉDIE FRANÇAISE. Don Juan é un 
home enganador de mulleres, cuxos favores obtén mediante 
falsas promesas de casamento.

Escéptico, descarado, libertino e cunha eterna actitude 
de burla, utiliza as persoas á súa comenencia, incluso ao seu 
propio pai. Cre que todo lle está permitido e rise das adver-
tencias que recibe para que abandone a súa conduta inmoral. 
Confía na súa boa estrela e pensa que, no último momento, 
chegará un saerdote, confesará e evitará a súa condenación 
eterna. Pero finalmente e tras varias advertencias, o castigo 
chega coa aparición de «o convidado de pedra» que, toman-
do a don Juan da man, o arrastra ao abismo dos infernos.

Baseado en El burlador de Sevilla de Tirso de Molina, 
Molière preséntanos neste Don Juan o seu propio punto de 
vista sobre este personaxe.
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CAMBODJA NO MAPA

Cambodja, Kampuchea, o reino dos khmer. O 
país dos sorrisos e do templo de Angkor, das 
minas e da malaria, do arroz e das sedas. Un país 
cunha resaca de guerra que se sente nas súas rúas, 
nas augas do río Mekong e na mirada das xentes, 
calmas, abertas ao mundo derredor, marabillosa-
mente ledas.

Ao longo da historia, o territorio cambodjano 
foi empregado estratexicamente como taboleiro 
de xadrez. Os franceses colonizárono ata 1953; 
os estadounidenses e vietnamitas apropiáron-
se del durante e despois da guerra de Vietnam. 
Entre 1975 e 1979, Cambodja sufriu o réxime de 
terror de Pol Pot, líder dos Khmeres Vermellos, 
rebeldes comunistas que perpetuaron un xenoci-
dio que acabou cun cuarto da poboación do país 
(calcúsase que morreron entre 2 e 3 millóns de 
persoas). A súa criba foi masiva e aleatoria. Co 
obxetivo de cortar todo tipo de lazo co pasado e 

crear un novo sistema baseado na agricultura, o 
réxime de Pol Pot acabou coas cidades, a moeda, 
os hospitais e as escolas. Extinguiu a clase inte-
lectual, os seareiros do antigo goberno e da ocu-
pación estadounidense, e impuxo un éxodo rural 
masivo. Asasinou a cultura.

Trinta e cinco anos despois, o pobo khmer 
percorreu un longo camiño. Estableceuse un tri-
bunal para xulgar os crimes perpetuados polos 
Khmer Vermellos e, desde 1993, hai eleccións 
cada 5 anos. Non obstante, a corrupción política 
e mediática segue latente. Estímase que cerca de 6 
millóns de minas seguen aínda activas por todo o 
territorio. É difícil saber onde, pois móvense coas 
choivas, causando de media unha amputación ou 
morte diaria. Segundo un informe da UNESCO, 
o 80 % da poboacion vive con menos de 2 dolares 
ao dia. Os niveis de educación tamén son catas-
tróficos, pois un cuarto da poboacion é analfabe-
ta. Mais da metade dos nenos son apartados da 
escola antes de alcanzar un nivel de alfabetizacion 
suficiente para conservalo. As infraestruturas son 
pésimas e as familias non conseguen financiar a 
escolarizacion dos seus nenos, bloqueando com-
pletamente os progresos sociais e culturais da 
poboación.

Cambodja non acaba de despegar. 

HELLOOOOOOOOO, BATTAMBANG!

A vila de Battambang faise bastante peque-
na, aínda que ten 250.000 habitantes, case tantos 
coma Vigo. Ten un río grande, navegable, mais 
parece que teñen que empurrar os barcos ata que 

por Sara Comesaña Doiro, xornalista e voluntaria na escola Phare Ponleu Selpak

Unha carpa de circo en Cambodja
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cheguen as choivas en abril-maio porque está 
case seco. É bonito e moi tranquilo. Nesta parte 
do mundo non existe ese concepto estético das 
cidades, non hai edificios «bonitos», nada está 
concibido para ser bonito, só práctico, sinxelo. 

Aprendes a atopar esa «beleza estética» noutras 
cousiñas como a posta de sol ou o cheiro e a cor 
dos mercados. Iso é o que fai unha cidade aquí. 
Non hai supermercado, non existen os zapatos do 
talle 45, non hai papel hixiénico nos servizos nin 
hai moitos coches porque as familias se desprazan 
en moto ou en bici –de tres en tres, de cinco en 
cinco!

Hai rutinas que namoran. Os traballos máis 
doados e mellor pagados son os destinados ao 
turismo (hosteis, guías, condutores de tuk-tuk, 
restaurantes…), por iso bastante xente fala inglés. 
Moitos aprendérono traballando, mais unha 
gran maioría o aprendeu nos campos de refu-
xiados das Nacións Unidas nos anos 90. Hoxe 
en día foméntase moito a aprendizaxe de inglés 
nas escolas. Encántalles! Cando un «branco», 
coma min, vai tranquilamente pola rúa, todos 
e cada un dos nenos que se cruza bérranlle un 
"HELLOOOOOOOOO" infindo cun pre-
cioso sorriso que ocupa toda a cara. Por supos-
to, o branco só pode responder co mesmo 

"HELLOOOOOOOOO" e cun sorriso que pre-
tende ser tan precioso. 

Neste contexto, entre nubes de mosquitos e 
moreas de lagartos, unha estradiña poeirenta con-
duce a Phare Ponleu Selpak (PPS), unha enorme 
escola de artes que vive e dá vida a máis de mil 
nenos cambodjanos.

AS ARTES QUE ILUMINAN

Phare Ponleu Selpak significa «Iluminacion 
das artes». A escola foi creada en 1986 nun cam-
po de refuxiados das Nacións Unidas na frontei-
ra tailandesa-cambodjana. Foi un grupo de nove 
nenos que seguía un obradoiro de debuxo quen 
decidiu crear unha asociacion creativa para axu-
dar a outros nenos a expresar os seus traumas de 
guerra. En 1994, trasladouse a Battambang.

Dende entón, medrou a pasiños ata converter-
se nunha asociacion que sostén o desenvolvemen-
to local a través dun apoio social, educacional, 
emocional e cultural aos nenos e as súas familias. 
Nenos e familias de comunidades desfavorecidas 
da periferia, vítimas da pobreza, a violencia ou o 
abuso. A práctica artística é a ferramenta clave 
para tentar de reconstruír a sociedade e dar pulo 
á cultura local, que foi mermada durante tantos 
anos de guerra e represion.

PPS esta composta por unha escola de infan-
til, primaria e secundaria e as escolas artisticas de 
artes visuais, musica, danza, teatro e un departa-
mento de circo recoñecido internacionalmente. 
Absolutamente todos os cursos son gratuítos. 
Por medio das artes, preténdese que os traumas 
se convirtan en historias de vida expresadas e 
soportables. Isto non significa a ausencia de sufri-
mento, senón a transformacion das experiencias 
interiores dos nenos en terreo de xogo.

E SOBRE TODO, O CIRCO

A escola de circo no seo de PPS é un espazo 
de libre acceso onde os xoves son formados por 
profesores locais, os mesmos que un dia foron os 
primeiros alumnos da escola e hoxe son profesio-
nais de malabares, acrobacias, teas, trapecio ou 
equilibrio.

Aquí, a formacion profesional en artes cir-
censes comeza aos 10 anos e dura de media nove 
anos: 3 anos de escola preparatoria e seis anos 
de profesional. Mentres que en Europa soen ser 
5 anos: 2 anos de escola preparatoria e tres anos 
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de profesional. Por iso, aos 19 anos os cambodja-
nos xa son tecnicamente fortísimos e están suma-
mente preparados como artistas. Cando rematan 

a formación, xa teñen 
programadas actua-
cións en Cambodja, 
outros países de Asia 
e alén do continente. 
Ser artistas de circo 
é un soño: gañan car-
tos e recoñecemento! 
Por iso moitos nenos 
abandonan os estudos 
formais e céntranse 
na formacion artísti-
ca dende ben cativos. 

Esta é unha das principais problemáticas que 
existen na escola e nas que estamos a traballar.

A TRANSMISIÓN PARA VOAR ALTO

O meu compañeiro e mais eu estamos a facer 
un voluntariado de tres meses en PPS, un acom-
pañamento na reestruturacion da escola. En con-
creto, estamos a asistir á creacion dun cursus que 
establece novos horarios e un planning anual. 
Con esta nova xestion do tempo preténdese que 
os nenos poidan compatibilizar a escola formal e 
a artística. Para iso, traballamos man a man cos 
profesores locais de xeito que sexan eles os que 
porten o proxecto, o instalen, o fagan seu e lle 
dean continuidade. Facemos obradoiros con eles 
sobre a metodoloxía, cos que se pretende fortale-
cer o equipo docente, o intercambio, a reflexión 

e a creatividade. O xogo como dereito tanto para 
os nenos coma para os profes! Bailamos, debuxa-
mos, facemos sinais, aprendemos, divertímonos 
moitísimo. Alén diso, estamos a traballar nun fes-
tival internacional de circo que quere saír ás rúas 
de Battambang para invitar aos nenos que non 
coñecen a escola a unirse, a xogar.

Cambodja non acaba de despegar. Pero fai 
acrobacias para coller pulo!
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galería estenopeica
fotogafías de Ana Fresco

Los otros
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galería estenopeica
fotografías de Sara Porrit
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Pilloume Miguel alá polo mes de novembro e 
díxome se podía escribir algo para O Galo, e… 
De que queres que che escriba? Do que queiras, 
de algo que che guste. Veume deseguido á cabeza 
o estribillo dos Mano Negra.
 

qué voy a hacer, 
je ne sais pas 
qué voy a hacer 
je ne sais plus 
qué voy a hacer 
je suis perdu 

Baixei pola Seara dándolle voltas discriminan-
do cousas que me gusten e non dean o cante n’O 
Galo. Home, gústame baixar pola Seara, mirei o 
reloxo e reparei no que me gustan os aparellos 
para medir o tempo. Se non fora por torpe e 
medio cegato aínda entraba nun curso para apren-
der a reparar vellos reloxos. Pero vou quedar de 
moi idiota se sosteño n’O Galo que me gusta ver a 
hora baixando a Seara. Á altura do taller de Anca, 
veu de novo o Manu Chau na miña axuda:

… Qué horas son, mi corazón 
me gusta la moto, me gustas tú.
Me gusta correr, me gustas tú.
Me gusta la lluvia, me gustas tú.
Me gusta volver, me gustas tú.
......
Comezaba a chover e apurei o paso, certo gús-

tame volver. Mellor pensar no que sempre me 
gustou: esquecido xa o vicio do cigarro, gustoume 
de sempre ser de Vigo, ser do Celta, e ser zurdo.

… Je ne sais pas, 
qué voy a hacer. 
Je ne sais plus,
qué voy a hacer. 
Je suis perdu…

É o que hai, hai cousas que me gustan que 
veñen no equipamento básico, sen conciencia de 
telas escollido. Non son mellores, pero si simples, 
e menos é máis, non si?

Nacín en Vigo, non teño aldea, un pequeno 
trauma infantil, Vigo é a miña aldea. Ata hai ben 
pouco tiña sona de ser unha cidade desagradable, 
desordenada, ruidosa, industrial, e que  vivía de 
costas ao mar. Non digo que non, pero eu medrei 
con ese Vigo e recoñézo-
me no seu carácter costa 
arriba, caótico, protes-
tón, diverso, e salgado.

En canto a vivir de 
costas ao mar, pode ser 
que si, certo, o porto 
está aí, orgulloso cos seus 
impoñentes guindastres, 
cos seus enormes peiraos, 
nos que latexa a vida 
mariñeira cando a cidade 
dorme e aparece  medio  
deserta e hostil cando a 
cidade espabila. Gústame baixar ao porto, pero 
gústame máis cando o porto sobe á cidade nas 
noitiñas de baixamar co seu cheirume a mar de 
Vigo. Gústame máis ainda se escoito o eco do tra-
ballo na chapa nos estaleiros, pero, sobre todo, 

ser zurdo militante

gústame…

por Eduardo Bragado Rodríguez
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lembrarei sempre cando atronaban as sirenas 
xordas dos barcos nas noite de brétema ou cando 
azoutaba o temporal.

Son do Celta, fun do Celta sempre; paseino 
moi ben xogando á pelota, gústame ver o fútbol 
e creo recoñecer o bo xogo e os bos xogadores, 
pero sinto paixón polo meu Celta cando gaña e 
fai fútbol de salón, e tamén cando pon o autobús, 
amarra, ou xoga ao patadón. É o que hai, a cha-
mada da tribo outra vez, as primitivas identidades 
dos pailáns.

Síntome a gusto na marea celeste na bancada 
de Río, sufro cando perdemos, pero a segunda do 
luns xa me pasou, pero cando gañamos… Que 
ben!!

 Son zurdo, zurdo militante. Cando era peque-
no, na escola trataron de contrariarme, de obri-

garme a escribir coa dereita, querían endereitar-
me, converterme nun zurdo contrariado. Non o 
conseguiron: na casa sacáronme a tempo daque-
la escola do Romil, e así puiden arrastrar a miña 
man esquerda polos cadernos ata hoxe. Quedou-
me daquela o que meu pai chamaba o «espírito 
da contradición», é dicir, a miña manía de levar 
a contraria; e tamén a crenza de que na escola, se 
non aprendes, cando menos non mancarte.

Os zurdos somos unha minoría, o mundo está  
construído para os destros; temos un problema, 

aínda que só sexa  de lateralidade, pero o mundo 
está construído por destros, non quero dicir por 
toureiros que non quero líos coa festa nacional. 
As cousas están deseñadas para manobrar coa 

dereita. Na defensa dos meus tampouco vou botar 
man da lista de zurdos ilustres, pero débome aos 
manichos, e para eles vai este eloxio da zurdeira. 

Os zurdos e zurdas estivemos historicamen-
te asociados á torpeza, cando non directamente 
á maldade; temos sido perseguidos en distintas 
culturas e tradicións: musulmáns, xudeus e cris-
tiáns, entre outros, mírannos mal; para eles, para 
os meus compañeiros e compañeiras esquerdos 
que sufriron esta secular e pertinaz persecución 
da que non hai dereito, estes versos de sinistro, de 
Siniestro Total:

… Somos tan sabios y tan inteligentes, 
también somos modestos y gente muy decente. 
Oye nena, somos artistas.
No somos de Monforte, 
no nos pierdas de vista. 
Que cuando el grajo vuela bajo 
y hace un frío
del carajo 
hay que tomar sopas de ajo.
Nosotros somos gente de Dios,  
pero ya es la hora, 
así que apaga y vámonos… 

«Os zurdos e zurdas 
estivemos historicamente 
asociados á torpeza, 
cando non directamente á 
maldade»

«Cando era pequeno, 
na escola trataron de 
contrariarme, de obrigarme a 
escribir coa dereita, querían 
endereitarme, converterme 
nun zurdo contrariado»



Que é para ti a música?

En xeral, a frase de Nietzsche: «A vida sen 
música sería un erro». Éme un rollo moi terapéu-
tico, incluso creo que algunha canción me ten 
salvado e axudado a... por exemplo Harder Than 
You Think de Public Enemy.  E úsoa como unha 
terapia para min e como soporte para dicir cou-
sas.

Que é o punk? Por que es punk?

Para min máis que un resultado ou un determi-
nado son, o punk é unha actitude, xa que penso 
que o punk non é un estilo musical; os estilos defí-
nense polo seu resultado e o punk non; é o revés, 
defínese pola actitude da que parte esa música, é 
dicir, o máis importante é facer non o que resulte, 
por iso me gusta. Iso en canto á música, pero, en 
xeral, o punk é unha actitude vital de desafío e de 
provocación que me permite abrigar esperanzas 
de que todo cambie, de que algún día saiamos da 
roda da historia universal da infamia, como dicía 
Lois Pereiro. Para min é fundamental.

 
Como decidiches o teu nome artístico?

Estaba buscando unha palabra, que fose gale-
ga e que ó mesmo tempo recollese a rebeldía de 
aquí, e entón acordeime de miña nai e de que me 
facía graza o rollo de que non acabase, arremecá-
ghona… pero non se sabe en que, era como un 
desafío universal (hahah) non se sabía en que se 
cagaba exactamente. Ademais tiña moitos prefi-
xos a-, rre-me... rollo me cagoenondavitalxa 

Que proxectos tes e cales che gustaría chegar a 
desenvolver?

Pois agora estou superabsorbido por un 
proxecto dobre, que consiste en converter a can-
tautores, polo menos dous deles, en homes-ban-
da para O Arremecághona que seguirá facendo 
música punk e rock&roll moi influído polo blues, 
igual máis blues-punk que antes;  vou tocar cun 
pé o bombo co talón e a pandeireta coa punteira 
e ó mesmo tempo doulle tamén ós pratos. Iso é 
no que estou máis absorbido, pero co que mellor 

o paso é buscando 
as cousas. O outro é 
un home-banda máis 
folk, con músicas de 
raíz e intentar mestu-
rar a nosa música con 
influencias do Delta 
do Mississippi, tamén 
con influencias fran-
cesas da música cajún 
do ragtime… A idea 
é facer un cantautor 
global que teña can-
cións dos cinco conti-

nentes traducidas ó galego e tamén súas e de moi-
tos estilos. Entón estou facendo un set de todo o 
que vou recollendo do lixo… en vez de bombo, 
uso unha maleta que atopei no Cash Converters... 
en vez de caixa teño unha matrícula de coche vello 
tuneada pero que soa moi parecida a unha caixa 
dándolle cunha baqueta destas de fíos... Atopei 
tamén un instrumento moi raro, tamén vello, no 
Mercado da tía Ni en Baiona, que soa moi pare-

falando con O LEO

O Leo i Arremecághona é o nome do cantautor punk Leonardo Fernández Campos que comeza a cantar en 
1998 cando abre os concertos da xira galega de Albert Pla e grava o seu primeiro CD, Suspiros de kaña. Parte 
importante do proxecto musical que representa céntrase nas súas actuacións ao vivo que se caracterizan por 
interpretar personaxes e por cantar versións de autores do blues, do rock&roll, da canción de autor… todas 
elas traducidas ó galego. Participa en espectáculos teatrais como As presidentas e Vendetta, no programa Non 
saímos do lixo e escribe un libro de poesía, Hai Cu. Tamén forma parte doutros proxectos musicais, como 
Labregos do tempo dos Sputniks e Daskapital e no colectivo poético Poetas da Hostia.

Actualmente exerce coma profesor e estreou dous CD’s máis: A neurona na patineta e Arremacághona Ostia 
e o proxecto [ɔouieɛa] que reivindica o uso do galego a través das sete vogais, e plasmándoo en camisetas que 
despois vendería. 

(extracto de entrevista)

por Esther Porrit Marchena
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cido a… que ten algo como de caixa… e despois 
tamén teño unha pandeireta, pero unha das de 
nenos que fai un son máis… e é unha aventura 
buscar todas as cousas para poder montar a miña 
batería e o meu rollo; estouno pasando moi ben 
só con xuntar as cousas. E eses son os proxectos 
que vou ter: un vai ser máis enfocado a festivais 
e rollo rock&roll, e outro vai ser máis enfocado a 
espazos máis recollidos.

Que te inspira para facer as túas cancións?

Pois, normalmente son cousas que me fan graza: 
hai unha idea que se me ocurre que me fai graza, 
e sígoa e desenvolvoa. Si que non son capaz de 
sentarme a escribir unha canción, a idea ten que 
ter a suficiente forza conceptual como para sentar-
me e escribila; se a idea non é un motor suficiente 
non me sentaría. Algunha teño feita e foi un fra-
caso estrepitoso: saíron cancións infumables e eu 
necesito que haxa unha idea que me sente o cu 
na cadeira para poñerme. Creo que me alimento 
moito do concepto, un rollo moi conceptual, como 
fala Rodari do binomio fantástico: de repente coli-
sionan dúas ideas e de aí nace a idea nova e, se ten 
sufiente forza, pois acende o motor para escribir.

Como definirías as túas letras da túa música?

Pois haiche un pouco 
de todo, pero agora vén-
me á cabeza unha cou-
sa de cando empecei, ó 
principio. Chamáballe o 
«esbardalle», parecíame 
que o esbardalle chamá-
balle a unha frase moi 
longa… non sabes de 
que ía, pero si que tiña a 
virtude de comunicarse 

antes co corazón que coa cabeza, coma no surrea-
lismo e coma Dadá e dixen eu, creo que me gusta 
isto e lanzar estas bombas conceptuais e dende 
aquela comecei a chamarlle o esbardalle. Agora 
teño feito algunha outra cousa máis. Sei que me 
gustan moito as cancións que buscan a identi-
ficación de quen escoita e que de feito as canto, 
como Volvín a terra pro perdín o amor de Suso 
Vaamonde, pero eu creo que non me dedico a iso; 
eu dedícome máis a rirme de todo, a implicar a 
xente, pero para rirnos do que estou facendo, non 
son moi capaz de facer as cousas en serio. 

Din por aí que es un pouco coma Batman ou Spi-
derman, profesor serio pola mañá e músico pun-
ki pola tarde… Como se compatibilizan estas 
dúas cousas? 

Pois mira, outra vez non vexo diferenza. Home, 
na clase non me vou poñer a facer… como fago 
nos vídeos, pero eu non son consciente diso, e 
dinme «joder co tímido que es, como cambias» e 
podo xurar que son consciente diso porque a xente 
mo di, así como na clase estou de rollo serio, como 
todos os profes e teño que chamar a atención, pero 
no momento seguinte podo soltar algunha trallada. 

Non creo que realmente sexa tan diferente. Pero 
despois hai personaxes, o Arremecághona é un 
personaxe, O Leo de Matamá tamén é un perso-
naxe… é dicir, non son eu. Así como escollo un 
estilo e unhas letras para dicir algo tamén escollo 
o personaxe, ou veño do teatro, sempre fun cons-
ciente de que necesita terxilar a personalidade desa 
persoa que ía cantar esas cousas, diso sempre fun 
moi consciente. Bueno, e a xente tamén se con-
fundía pensando en que eu era así. A primeira 
vez que me dixeron que trallado estás, estiven 
unha semana fodido, profundamente fastididado, 
e ó final desa semana solucioneino e dixen, bueno 
cada quen que pense o que queira e despois si que 
inventei toda a familia Arremecághona para que 
quedase claro que eu non era Arremecághona, que 
podía ser xente distinta.

Tamén escribes poesía, consideras que teñen 
relación a poesía e a música?

A poesía é o xénero máis musical da literatu-
ra, e ademais hai como a percepción de que é real 
cantar os poemas, e realmente e historicamente é ó 
revés, a poesía leva menos tempo desvinculada da 
música de todo o tempo que estivo vinculada a ela; 
de feito, naceu xunto coa música, incluso os poe-
mas épicos que se conservan levan unha salmodia, 
unha forma salmódica de recitalos, tamén é musi-
ca, senón escoitamos a The Doors ou calquera, hai 
moitos exemplos.

O Galo Millarengo
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Delicioso é perder
Perder perdendo
Despoxarse do real que non comprende a súa verdade 
Vitalmente irreal
Deshabitarse.

Luisa Villalta

Cando Mara viu asomar a Eva desde dentro do seu corpo, branca e longa como a tecla 
dun piano, decatouse de que o primeiro canto verdadeiro que lle saíra pola boca 
fora o berro de dor e felicidade dese momento no que a vira por primeira vez. Eva 

tiña agora dez anos, os ollos case transparentes e reescribía na mesa do lado un conto sobre 
un reloxo ao que lle gustaban moito os xeados e pasear pola cor azul arredor das catro da 
tarde.

Ela sempre quixera ter un fillo para poder chamarlle Maio. Había moi poucas cousas 
no mundo que se chamaban Maio. De feito, soamente o mes de maio se chamaba Maio, 
e iso na súa opinión era algo moi inxusto: os nomes do alegre deberían existir máis a 
miúdo. 

Cando tivo a Eva e viu que era unha nena, pensou en chamarlle Xulieta. Así tería os 
ollos tan grandes coma Giulietta Masina e cantaría tan ben como aquela namorada dos 
contos de Hoffman; esa que ía nunha barca falando de amor con outra muller porque 
nunca había homes coa voz tan aguda como para ser mezzosopranos e acompañala. Ao 
final chamoulle Eva por unha muller que escoitou un día recitar coa voz máis distinta a 
todas as que coñeceu na súa vida.

A primeira canción que cantou Eva foi tristísima, sobre unha ra á que non lle escoitaban 
o canto porque todos no seu país eran xordos. Cantouna con vinte anos, porque antes tiña 
medo e marchaba de todas as voces e a calor humana coma se ela mesma fose decembro. 
Con vinte e un pasoulle o mesmo, e con vinte e dous e vinte e tres e vinte e catro e vinte e 
cinco. Cando levaba demasiadas cancións tristes cantadas en ton menor, Eva marchou para 
non volver nunca. Marchou como marchan as lúas, porque a súa fase rematara. Eva era 
pequena e miúda e os martelos da vida semellaban  abrila por dentro cada vez que abría a 
boca para falar.

Cando verdadeiramente se decatou, tres meses despois, de que Eva nunca máis ía volver, 
Mara sentiu como se todas as teclas dos pianos se volvesen negras, e pensou en canto doía 
o amor. Quixo amortizar a dor e por iso escribiu dezasete liñas relatando o día en que foran 
á praia e Eva collera a cuncha máis perfecta que xamais imaxinou que existiría na natureza. 
Escribiu coma se expulsase de novo á nena que Eva nunca máis sería, desta vez para sem-
pre. E deixou unha morea de adeuses moi pequenos, trinta e unha despedidas coma dentes 
de león, un por cada un dos días do mes de maio.

por Alba María Rodríguez Díaz

Maio
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Abro a xanela, e a noite respírame a min. 
Seis meses nesta calor abafante, seis meses 
fóra de Vigo. Lonxe de min, o mar reloce, 

denso coma un millón de coitelos. Míroo a través 
das lentes da memoria, e afóganme os ollos.

Non esperaba descansar ben, levaba tempo 
sen facelo, pero hoxe non podo mesmo meterme 
na cama. Levo un anaco sen poder sacar as lentes 
da memoria, coa gorxa feita un nobelo, con sen-
sación de desacougo. É coma ter sede nun mundo 
no que toda a auga é salgada, ou peor, é coma ter 
as veas inzadas de formigas, que proen por den-
tro. É ter ganas de bater en 
calquera cousa, de correr 
e non saber cara a onde, 
de abrazar a alguén que 
xa está morto. De preferir 
illarse para vivir nas rúas 
dos recordos, sen que me 
molesten con cousas que 
me seguen a afastar do 
meu verdadeiro mundo.

Íspome, amodo, ausen-
te nos abismos da men-
te. Métome debaixo da 
ducha, porque a chuvia 
non me collía na maleta. 
Se pecho os ollos, nado 
no mar de coitelos, que 
se cravan e arrincan a pel. 
Hoxe non durmo.

Hai anos, cando a nosa 
xente emigraba polo mun-
do adiante, facíao con 
pouco máis ca unha muda para o día seguinte e 
a ilusión de voltaren algún día. Caio no tópico de 
imaxinar como sentiron a necesidade de inven-
tar a palabra morriña. Esa palabra chorárona os 
nosos avós dende o outro lado do mundo, e as 
nosas avoas dende as nosas casas, traballando 
cos ollos cravados para sempre no punto do mar 
onde a Terra dá a volta. Houbo quen dixo que a 
morriña era un mal tan terrible que podía incluso 
chegar a matar. A min hai unha dor que non me 
deixa. A cadea tira de min, da miña pel, do meu 

fígado, con tanta forza e ansiedade que me está 
esganando.

Saio da casa para respirar un aire que sei de 
antemán que non vou atopar. Só puxen un vesti-
do lixeiro e calcei unhas sandalias, co pelo aínda 
deitando bágoas doces polo meu lombo. O resto 
do meu corpo secara no tempo que tardei en saír 
silenciosamente do cuarto de baño do piso com-
partido.

Esta auga, ao se evaporar, deixa un pouso 
branco sobre a pel. Para deixarme presente que 
sigo aquí. Camiño polas calellas de cor laranxa 

farola, e cada recuncho 
parece construído en tixo-
lo. Sempre me pareceron 
feísimos os edificios así, 
pero ás escuras, parecían 
cadros pintados de verme-
llo. A noite cobre aquilo 
que baixo a luz é simple-
mente aborrecible, e pín-
tao con aires de misterio 
suburbano, coma nunha 
versión mala dunha obra 
de Hopper.

Semella que non son 
a única ave noitébrega 
esperta a estas horas. Vexo 
na rúa un home, que non 
ten pinta ningunha de ser 
de aquí. Está sentado no 
soportal dun edificio de 
ladrillo. O primeiro que 
me vén á cabeza, sen saber 

moi ben por que, é que parece un libro vello. 
Coas súas páxinas amarelas e resecas nas cuncas 
dos ollos perdidos. Co lombo desgastado, apoia-
do contra a parede. Agarda que a sociedade abra 
as súas cubertas sen moita esperanza. Ás veces é o 
que pasa por estar escrito noutra lingua.

Pero eu só penso nos mariñeiros errantes das 
rúas da miña cidade. E en que só atopei traballo 
aquí. Parece mentira que despois de tanto tem-
po, teñamos que seguir marchando fóra do noso 
lugar no mundo.

Re-emigración
por Áurea Termenón Paniagua

1º premio prosa bacharelato do Certame Literario Xosé Manuel Enríquez 2015

a nosa literatura
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Gustáballe durmir escoitando o tic tac 
do reloxo. Sentía que, deste xeito, polo 
menos unha parte do seu ser continuaría 

atada á realidade. Que nunca deixaría de mover-
se. Que podería deixar a un lado toda a tolería na 
que as súas vidas acabaran de converterse.

Cada día, despois de erguerse, miraba o seu 
reloxo, comprobando que non sufrira ningún 
tipo de fallo. Era susceptible ó menor dos cam-
bios posibles: unha imperceptible variación no 
son da agulla ó desprazarse, unha simple pegada 
de po na madeira de ébano que compoñía o seu 
corpo, un deterioro no seu mecanismo.

Durante o seu escaso tempo libre agradáballe 
observar atentamente a traxectoria constante e 
relaxadoramente repetitiva do péndulo, atrapado 
nesa urna de diáfano cristal.

Nunca o admitira, pero a verdade era que se 
sentía terriblemente identificado con esta parte 
do reloxo. Ese péndulo levaba alí máis tempo do 
que podía recordar, ó igual que a súa persoa. Rea-
lizando sempre as mesmas tarefas, nunca podería 
escapar da fermosa gaiola na que estaba condena-
do. Por moito que buscara, non había diferenzas 
entre a súa propia situación e a do péndulo. Seme-
llábanse tanto que incluso o seu final se encami-
ñaba a ser o mesmo! Este obxecto desa fermosa 
cor dourada unicamente detería o seu anódino 
traballo se alguén o liberaba expresamente. Non 
obstante, a liberdade significaba a deaparición do 
mundo.

Talvez foi por este cúmulo de cousas en común 
que, cando o viñeron buscar, insistiu en levar o 

reloxo consigo. Os militares riron, divertidos pola 
absurda súplica. Nin que dicir ten que este único 
desexo non foi cumprido. Mentres o seu pobre 
corpo era levado, a súa triste e cansada ollada 
dirixiuse, por derradeira ocasión, cara ó reloxo. 
O seu son seguía sendo constante e o péndulo 
continuaba a súa viaxe sen deterse.

Tic, tac. Tic, tac.
Aquela noite, deitado nun duro e incómodo 

colchón que os seus captores tiveran a decencia 
de dispoñer para o seu breve descanso, pensou no 
seu fogar. O cuarto no que se atopaba era peque-
no e incómodo. Non se semellaba en nada ó seu 
sinxelo, pero decente cuarto.

Pasou horas coa vista cravada no teito, pero 
non puido durmir. Faltáballe o constante ritmo 
do péndulo. Tratou de esquecer que nunca máis 
podería volver a deleitarse co seu son. Tratou de 
esquecer que a súa vida remataría en tan só unhas 
poucas horas, cando os encargados do campo 
decidiran que chegara o seu momento.

Tratou de esquecer. Mais non lle foi posible.
Pechou con forza os ollos mentres unha solita-

ria bágoa percorría o seu rostro. Unha bágoa tan 
triste e senlleira coma o péndulo do seu reloxo…

Ó lonxe, o eco do son dun pequeño e esqueci-
do reloxo resoaba nun diminuto cuarto de pare-
des frías revestidas de pedra escura. A porta, na 
que xa comezaban a medrar musgos e herbas, 
levaba décadas sen ser aberta. E alí continuaba o 
reloxo, co seu constante e monótono resoar.

Tic, tac. Tic, tac…

As derradeiras horas
por María Castaños Gómez

1º premio prosa 2º ciclo ESO do Certame Literario Xosé Manuel Enríquez 2015

a nosa literatura
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Estou cansa da miña vida, é demasiado 
monótona. A través do cristal consigo ver 
vidas alleas, distintas á miña, emocionan-

tes.
Gustaríame saber o que se sente cando te cor-

tas, cando choras ou mesmamente cando tes o 
poder da fala. Que difícil é iso téndoo exclusiva-
mente retido en ti, sen a capacidade de expresar, 
tragándote as túas palabras.

Encantaríame gritarlle ó mundo lonxe deste 
lugar pechado. Desexo escapar, moi lonxe deste 
cárcere co meu amado, polo que perdín a noción 
do tempo. El vive a carón de min neste horrible 
lugar. Son a súa noiva pero el non o sabe, digamos 
que é un amor idealizado. Consigo velo vinte e 
catro veces ó día, pero os nosos encontros duran 
un minuto aproximadamente, xa que ten que 
marchar rápido a exercer o seu traballo. Dóeme 

moito velo pasar por diante miña, e moito máis a 
idea de ter que esperar ata a hora seguinte (máis 
cinco minutos, exactamente). Para colmo, teño 
que aguantar a presenza da súa verdadeira noiva, 
coa que se ve a cada minuto do día. Sempre que 
vai ó seu encontro pasa por diante miña, cousa 
que me irrita. A aparición dura un segundo, o 
necesario como para que as miñas ganas de parala 
ou arrincala do seu lugar aumenten. Camiña con 
présa e sen preocupacións, creo que aínda non 
se decata do mal que me cae. Falando do rei de 
Roma… aquí vén, que oportuna!

A verdade é que a miña paciencia é inmensa 
xa que pasa por min aproximadamente… mil 
catrocentas corenta veces! Unha cifra enorme 
que tamén equivale á cantidade de veces que se 
ven ó día…

Que difícil é ser agulla dun reloxo!

por Paula Balea Dacosta

Historia das tres e cuarto
a nosa literatura

Accésit premio prosa 2º ciclo ESO do Certame Literario Xosé Manuel Enríquez 2015
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por  Sara Trigo Pérez

O tricton

Non é normal, vista polos ollos humanos, 
unha criatura como o tricton. Criatura fan-

tástica coma esta, cos ocos dos ollos baleiros, uns 
estreitos beizos e un pequeno nariz, que habita na 
Marisma de Xulg, no distrito 7 da Cidade Salga-
da, resultaría estraño preto nosa.

Adoitan vivir sos,baixo a auga nunhas casas de 
algas e corais chamadas «fóltex».

Son seres grandes e delgados con grandes pés 
e fortes pernas; as súas 
cadeiras son estreitas e 
o seu abdome é como 
unha rocha imposíbel 
de romper. Os seus 
brazos chéganlle aos 
xeonllos e son moi 
febles, pois case non 
os usa, debido a que 
nada usando só as per-
nas; as súas mans teñen 
dedos longos remata-

dos en negras e afiadas unllas. A súa cara é alon-
gada e ten grandes orellas de forma irregular e 
indefinida. O seu cabelo curto e negro reflicte un 
carácter potente, decidido, xeralmente amable, 

divertido, pero, ás veces, agresivo.
Ten o seu corpo de cor verdosa, para camuflar-

se entre as algas se ve ou oe algún perigo.
Este estraño ser de peculiares características 

sempre anda espido debido a que é isotérmico e o 
tricton pode regular a temperatura do seu corpo 
como e cando queira.

O tricton, como ser peculiar que é, aliméntase 
de peixes, pero só daqueles que non posúen cola, 
polo que ás veces pasa períodos de fame.

Os trictons poden ser machos ou femias, pero 
as súas relacións non duran moito: soamente os 
períodos de formación ou reprodución que se 
dan en inverno. As trictonatas (crías de tricton) 
nacen e acto seguido, comezan a nadar buscando 
un lugar onde traballar ou vivir. Os oficios maís 
comúns entre os trictons son: mestre «kurt» (ensi-
na a arte da pesca e da caza) ou o «flites» (encar-
gado da seguridade pública, cidadá e sanidade); 
despois hai outros menos comúns. Grazas ás tric-
tonatas que nacen en cada período de reprodu-
ción, os trictons continúan a súa cadea.

Os trictons non soen saír moito do seu hábitat, 
pero se te fixas, talvez un día vexas un.

Os Barricáns teñen dúas grandes e amarelas 
pernas cheas de grans. Sempre anda cun 

pantalón curto e unha camiseta sen mangas, xa 
que non ten brazos. A súa cara é totalmemente 
redonda e (igual que as pernas) amarela e chea 
de grans. Teñen o pelo verde e moi longo pero 
soen andar cunha viseira que lles tapa a cabeza. 
Só existen 20 exemplares no mundo e dez deles 
foron avistados no Himalaia, cinco na Antártida, 
dous en España e tres en Marrocos. Ao ver os 
anteriores lugares podes dicir que viven en todo 
o mundo, pero crese que hai distintas razas deste 
monstro por descubrir. Se vas polo bosque e ese 
día tes sorte poderás velos realmente. E moi estra-

ño, xa que a xente que os viu di que non teñen 
pés.

Os barricáns
por  Sergio Fernández Álvarez

os nosos monstros

Ilustración:. Pablo Fernández Abeal

Ilustración:. Marlene Céspedes Villagra
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Os gardabús son seres mitolóxicos descuber-
tos por Maruxa a Boa Bruxa xa hai máis de 

5.000 anos. O primeiro gardabú xurdiu dun uni-
cornio e o último troll-arco-da-vella. Naceu para 
seguir coa tarefa deste último ser, e aínda que o 
que se pretendese fora seguir a súa especie, naceu 
outra nova. Tras a aniquilación dos trolls-arco-da-
vella por parte dos esnorchianos, segundo estes 

sen querer, os gardabús 
levan dende hai 7.000 
anos aproximadamen-
te gardando os Abús, 
unhas pedras que teñen 
unhas substancias moi 
especiais no seu interior 
e das que se podería 
dicir que son a clave do 
universo. 

Viven na República 
Democrática de 2002 
Soles, país que se atopa 

cara ó Eson, aínda que teñen rei: Cuchufleto. O 
que pasa é que non se entera de que vive nunha 
república, e, como ninguén lle quere levar a con-
traria e tampouco fai nada, déixano estar.

Os gardabús teñen as características perfectas 
para o seu traballo. Son moi baixos. A súa esta-
tura media está entre os 80 e os 85 cm, aínda que 
os máis altos chegan a medir 1 m. Por esa razón 
as súas casas, feitas de pedras Mohinlá, son moi 
baixas. Os seus brazos son moi longos e úsanos 
practicamente para todo. Realmente só teñen un, 

xa que onde debería estar o pescozo, os seus bra-
zos únense. Nas súas mans teñen 3 áxiles dedos 
sen unllas. Porén, as súas pernas son moi pato-
sas, con pés planos e sen dedos. A súa cabeza 
asemella un triángulo boca abaixo. Teñen dous 
grandes ollos que poden ser verdes ou morados, 
cunha boca pequeniña normalmente sorrinte. As 
súas orellas son grandes e triangulares e e o nariz 
apenas se ve. Como tripa teñen unha gran esfera 
escura dun material que asemella cristal, e onde 
gardan e levan todo o que precisen no momento, 
pero nunca os Abús. Aliméntanse a través dunhas 
longas melenas louras que crecen cara a arriba e 
captan os raios do sol. Os seus preferidos soen 
ser os outonais e os primaverais. O seu corpo está 
cuberto cunha pelaxe semellante á dun cabalo, 
pero moito máis suave. Nos machos é branca e 
nas femias é dunha das cores do arco da vella. 
Está é a única diferenza entre os sexos. Teñen moi 
desenvolvidos os sentidos e son moi intelixentes. 

Cando un gardabú nace é moi pequeniño. 
Crece moi á présa e ós 5 anos xa é adulto e tra-
balla nas Minas Douradas. Só eles saben cando 
morren, xa que viven todo o que queiran ata que 
un día cansan e deciden morrer. Non soen vivir 
máis de 2.500 anos.

Os gardabús son moi simpáticos e amables. 
Case sempre sorrín e son moi difíciles de enfadar. 
Algo que ninguén comprende é que sexan capa-
ces de enganar, pero non de mentir, para eles é 
algo distinto. Sen dúbida teñen moi bo corazón.

Os gardabús
por  Candela Carrasco Ubeira

Os slums
por Alejandro Pérez Cadenas 

Os slums son uns seres que habitan nas escuri-
dades das casas en Galicia. O que fan é des-

ordenar e romper o que temos nelas. E fano por 
diversion para atemorizar os galegos e galegas. 
Os slums son seres ananos de grandes ollos e ore-
llas, pero teñen unha peculiaridade: por cada boa 
acción que realizan sáelle unha verruga ata que 
teñen 5 e entón morren e reconvértense nunha 
pulga dun can. Os slums poden comunicarse 
entre sons que só eles entenden. Eu nunca atopei 

un slum, pero se hoxe a 
miña casa aparecera des-
ordenada…

Pois non o sabes, pos-
to que é o único que se 
sabe ó se ver un cada cin-
cocentos anos.

os nosos monstros

Ilustración:. Esteban Valencia Rojas

Ilustración:. Miguel Crego Chaves
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Cada ano o Departamento de EPeV organiza ó longo do curso exposicións conmemorativas 
de eventos e festividades. A súa colaboración dá ó noso centro ese toque feiticeiro de cores e 
formas que encerran os carteis elaborados polos nosos alumnos. Velaquí os máis destacados 

conmemorativos do Nadal 2015 e do Entroido de 2016. Grazas por decorar as nosas vidas durante 
o curso. Parabéns!

NADAL 2015

ENTROIDO 2016

Tania Troncoso Cardoso

Rebeca Raposo Graña

Noelia Rubio Alonso Aitana Nicolao López

Alicia Castro Galindo

Paula Balea Dacosta

Laura Gamallo Pérez

Laura Gamallo Pérez

colores, texturas e formas



  
día internacional da paz e a non violencia no IES San Tomé de Freixeiro

30 de xaneiro de 2016
Breve dicionario da paz elaborado coa pazticipación do alumnado e de 1º ciclo e esta redacción 

(proximamente á venda en librerías)

apazcar: estacionar nas nosas rúas pacificamente.
capapaz: persoa encargada de supervisar a paz.
empazte: tipo de té que se debe tomar con moita tranqui-
lidade e en compañía de amigos e amigas.
espazo: lugar reservado para tratar temas construtivos 
nun ambiente agradable e fraternal.
impazible: dise de quen indolentemente é reacio a respec-
tar a paz. Dise do individuo ó que non lle agrada a paz.
pazable: dise de quen ten actitudes que lle permitirán 
encontrar a paz. 
pazado: un pasado no que hai paz e non volverá a guerra 
nunca máis. Dise do que está bébedo de paz.
pazapalabra: programa de televisión que simboliza a paz 
en todo o mundo.
pazaporte: documento oficial que serve para viaxar a luga-
res pacíficos e onde hai guerra para levar a paz. 
pazaretamol: medicamento que se utiliza para quitar a dor 
da guerra e dar o alivio da paz.
Pazcua: día de celebración para non pensar nas guerras.
paziencia: disciplina científica que se ocupa do estudo da 
paz. 
pazión: sentimento irrefreable de acadar a paz. Froita que 
proporciona esta sensación (a froita da…).
pazlabra: unidade que serve para nomear en cada oración 
ou frase a paz e a alegría de todos os substantivos.
Pazmóbil: vehículo do coñecido superheroe Pazman, 

cuxo poder consiste en transmitir a paz alá por onde vai.
pazo: residencia dos bos, xenerosos e pazíficos.
pazota: persoa un chisco (ou moi) preguiceira que se des-
entende de toda conversa conflitiva para rematar falando 
só de paz.
pazta: alimento moi san que se reparte por todo o mundo 
á xente que non ten diñeiro, para acabar co maltrato ou 
calquera situación de abuso, cumprindo así o desexo de 
paz no mundo.
paztata: alimento rico en pan e amor. 
paztatilla: alimento que crea amor no corazón da persoa 
que a come.
pazteleiro: persoa que crea os soños e o amor máis doces.
paztilina: materia moldeable coa que, fagas o que fagas, 
sempre aparece, dun modo ou outro, a paz reflectida.
paztilla: medicamento que ten a propiedade de ir a algún 
lugar a facer a paz. Pelos máis pacíficos da barba.
pazto: pacto que serve para fomentar a paz. Pato pazífico.
simpáztico: dise da persoa alegre que non pensa nas gue-
ras.
rapaz: dise da ave que vai repartindo paz. Infante  de com-
portamento pacífico.
tulipaz: flor que só nace nos lugares nos que non hai gue-
rra e só hai paz.

29O Galo Millarengo
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PARAGUAI

Ola, o meu nome é Marlene e son de Paraguai.
Paraguai é un país que está na zona central 

de América do Sur. Limita con Arxentina, Boli-
via e Brasil. A súa capital é Asunción, que tamén 
é a cidade máis poboada do país.

Ten como idiomas oficiais o español e o gua-
raní, nome este último que tamén recibe a súa 
moeda nacional; a maioría da xente é católica.

En Paraguai temos danzas tradicionais con 
música e coreografías propias que, polo tanto, 
non poden sufrir ningunha modificación. Estas 
danzas agrúpanse en; danza das galoperas, dan-
za das botellas, danzas en parellas e danzas de 
inspiración folclórica.

O traxe típico masculino está composto por 
un sombreiro piri; un pano ó pescozo de forma 
tradicional e anoado por diante de cores bran-
ca, negra, vermella ou azul; camisa branca con 
bordados na parte dianteira, nos puños e no 
pescozo; pantalón recto branco ou negro; faixa 
ancha na cintura; poncho dunha soa cor ou de 
sesenta listas: os pés poden ir descalzos ou con 
zapatos negros comúns.

Pola súa parte, o traxe típico feminino consis-
te nunha blusa branca con mangas de encaixe; 
saia ancha e longa ata os nocellos cun ou dous 
volados e con adornos de encaixe. Adornan a 
cabeza con caraveis, xasmíns… Tradicional-
mente os pés van descalzos.

Os instrumentos máis populares da música 
paraguaia son a arpa e a guitarra.

En canto á educación, a alfabetización é do 
94 %, unha das máis altas de América latina.

Paraguai posúe unha gastronomía moi diver-
sa, aínda que conta con dúas características 
gastronómicas que a identifican: o consumo de 
mandioca (iuca) cocida, que substitúe o pan na 
comida e na cea, así como na sopa paraguaia, 
que –para sorpresa de moitos– é sólida. Algun-
has das comidas tradicionais son: a chipa, o borí 
borí, a sopa paraguaia… Case todas ou a maioría 
están feitas a base de amidón e fariña de millo.

E… estas son algunhas das cousas do meu 
país.

por Marlene Céspedes Villagra

borí borí

sopa paraguaia

Palacio do goberno en Asunción

Vista panorámica da capital

San Tomé internacional
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BOLIVIA

Ola, chámome Araceli e teño doce anos. O meu 
pai é de Bolivia. Eu só fun una vez cando era 
pequena, pero lémbrome de todo.

Bolivia é un país pouco coñecido; aínda que é 
considerado un país onde se fala castelán, a maio-
ría da xente fala quechua, incluída a miña familia. 
Noutras zonas fálase o aimará, guaraní e outras 
linguas indíxenas. Tamén aprendemos que a súa 
capital é La Paz, pero en realidade é Sucre.

Alí o alimento típico son as patacas; hainas de 
todas as clases e cores, son o acompañamento de 
todos os pratos coma o silpancho, o pique macho 
ou o picante de galiña. A min gústame moito a 
quinua, que é un cereal semellante ao arroz pero 
con máis vitaminas e que só se cultiva no altipla-
no.

Os mercados alí son moi populares, podes ato-
par miles de cousas: comida, roupas, flores, arte-
sanía…

Os autobuses sempre están adornados tanto 
por dentro coma por fóra.

As cholitas, que son as mulleres campesiñas, 
son as que se dedican a realizar as tarefas domés-
ticas. Visten unhas saias de moitas cores e borda-
das que lle chaman polleras e recóllen o pelo con 
longas trenzas.

Bolivia ten paisaxes moi bonitas: grandes mon-
tañas, o altiplano (onde viven as llamas) co lago 
Titicaca e o salar de Uyuni, a selva amazónica e 
parte do deserto de Atacama. O que non ten é 
mar porque llo quitaron entre Chile e Perú.

As casas tradicionais no campo están feitas de 
adobes con palla. Cada vez vanse modernizando 
un pouco máis e ultimamente xa usan tella e mes-
mo nalgunhas casas xa hai luz eléctrica.

As festas son moi divertidas, a xente vístese 
con alegres cores, poñen monteras, que son uns 
cascos feitos de pel de touro para poder pelexar 
no tinku e tocan instrumentos como a charango, 
pinquillos, zampoñas, bombos…  Teño moitas 
ganas de ir outra vez para ver de novo a miña 
familia.

por Araceli Vale Fernández

xentes no mercado

eu no altiplano

autobús 

nena na escola Niño Kollu (Arampampa), a aldea do meu pai

San Tomé internacional
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O 4 de marzo deste ano celebrouse o VIII cer-
tame escolar de regueifas en Valadares, cunha 
vitoria do noso IES SanTomé, que xa é –nin máis 
nin menos– o cuarto ano consecutivo que o con-
segue.

Houbo diferentes institutos participando, 
pero o noso IES foi o claro gañador metendo ata 
un total e 8 regueifeiros nas semifinais (Arturo 
Paulos, Samuel Barral, Lidia Codias, Mencía 
Rocha, Alba Vega, Esther Porrit, Raquel Gonzá-
lez e Carla Philippon) e dous deses (Lidia Codias 
García e Artulo Paulos Varela) na gran final, 
deixando outros institutos, como o de Carras-
queira fóra de combate. Desde estas páxinas 
aproveitamos para felicitar os institutos Monte-
rrey e Politécnico por quedaren no 2º e 3º lugar.

Todo o noso progreso nas regueifas debé-
mosllelo aos nosos participantes e tamén aos 
obradoiros que nos concede o Concello todos os 
anos, nos que aprendemos e tamén rimos moito 
cos nosos queridos Caruncho e Pinto d’Herbón.

Esperemos continuar participando neste gran 
evento e que a cultura regueifeira siga a esten-
derse. Parabéns a todos, gañadores da regueifa, 
e sobre todo… LUME!!!!

O noso querido IES
outra vez volveu gañar:
non hai outro instituto
que nos poida derrotar.

Adeus ós que se vaian
que estean sempre contentos
e ós que se incorporen
benvidos ó noso centro.

Seica hai moitos exames
que debemos aprobar
para estar máis relaxados
e da vida desfrutar.

E para os profesores
que moita cultura tedes
non perdades a paciencia
nin poñades máis deberes.

Outro curso que remata
máis exames que se van
eu deséxovos a todos
que teñades bo verán.

A todos os gañadores
unha grande noraboa
para o ano volveremos
con aínda máis xente nova.

VIII CERTAME ESCOLAR DE REGUEIFAS DE VALADARES
por David Rocha Grandal

Os outros representantes do IES San Tomé de Freixeiro foron: Alejandra Iglesias Morales, Gael Fernández Pérez, 
Miguel Rocha Grandal, Ramón Rodríguez L. de la Vega, Miguel Fiúza Costas, Yanira Román Jiménez, Sara Pita Pérez, 
David Rocha Grandal, Carla Rodríguez Rivero, André Campos Álvarez e Eva Ferreiro Francisco.

Os dous grandes protagonistas da finalísima concentrándose antes de 
intervir representando o noso IES: Arturo Paulos e Lidia Codias.

PÓKER DE REGUEIFAS
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OS NOSOS TECNÓLOGOS

Como non podía ser doutro modo, temos 
un IES punteiro en todo e as activida-
des de tecnoloxía non podían ser unha 

excepción. O Galo Millaren-
go quería deixar constancia 
nestas páxinas dese esforzo 
dos nosos mozos e mozas tan 
capaces de plantarse e gañar 
un certame de regueifas como 
de crear, baixo a coordina-
ción do profesorado de tec-
noloxía, o coche sen rodas. Velaquí unha relación 
dalgúns traballos e actividades extraescolares que 
se fixeron no departamento de tecnoloxía ó longo 
do curso 2014-2015:

Obradoiro-concurso de robótica organizado 
pola Fundación Barrié. Realizouse na Coruña, e 
foron alumnos de 4º ESO e 1º de bacharelado. 
Nunha primeira fase (obradoiro), aos alumnos/
as que están distribuidos en grupos danlles un 
pequeno curso de como funcionan os robots de 
LEGO e na segunda fase (concurso) propóñen-
lles unha serie de retos polos que obteñen unha 
puntuación segundo os vaian superando. Un gru-

po do noso centro quedou de 2º de Galicia. Nesta 
mesma saída á Coruña aproveitamos para visitar 
o Museo de Ciencia e Tecnoloxía.

Concurso de robótica 
organizado pola Escola de 
Enxeñeiros Industriais de 
Vigo. O curso pasado cele-
brouse o I concurso de robó-
tica organizado pola EEI 
para toda Galicia, Os alum-
nos tiñan que inscribirse e a 

universidade enviaba uns kits de robótica que os 
alumnos tiñan que montar e aprender a progra-
mar. O concurso consistía en competir con outros 
centros cunha serie de retos como o sigueliñas no 
que o robot tiña que seguir unha liña no chan sen 
saírse. Un grupo do noso centro quedou de 2º a 
nivel galego.

Participación no programa VOZ NATURA. 
O curso pasado dende o departamento realizamos 
uns traballos consistentes en construír maquetas 
con material reciclado das máquinas de Leonardo 
da Vinci. Implicamos a todo o alumnado de 2º 
ESO e aquí tedes algúns dos seus resultados:

MEMORIA

PROXECTO VOZ NATURA 

CURSO 2014-15 
IES SAN TOMÉ DE FREIXEIRO - VIGO 

REALIZACIÓN DE MÁQUINAS DE 
LEONARDO DA VINCI CON MATERIAIS 

REUTILIZADOS POR PARTE DOS ALUMN@S 
DE 2º ESO

parafuso aéreo

draga volante de inercia

a mecánica

barco de palas rodamento

moa espellols pontes

parafuso sen fin

parafuso de Arquímedes

martelo

home de Vitrubio

ornicóptero
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cóntame…

Discreta e eficiente
diante do ordenador
a raíña das oficinas
sempre nos dá solución.

Canto nos gusta esta teacher!
Fala e fala con rapidez.
Por nós non hai problema:
todo nos soa a inglés!

Gústalle todo o moderno
de pelo rizo poboado,
atopalo no taller
seravos moi moi doado.

Se ti tes algún problema,
e non hai con quen falar,
búscaa polo instituto
porque ela te axudará. 

Cando chegamos ó insti
resignados a sufrir
regala un sorriso amable
e invítanos a subir.

Temos unha nova profe,
que con Sofía toma o té,
loura, simpática e lista…
Si oh, ti sabes quen é.

Este neno é un artista
dos pés ata a cabeza
e co seu lapis na man
ninguén se lle asemella!

Logaritmos e ecuacións,
funcións e xeometría.
Para esta nena as mates
son toda unha alegría.

Se ti queres coñecela,
no ximnasio estará;
desde setembro ata xuño 
quentando a atoparás.

Gústalle a literatura,
facer fotos e a sintaxe.
A esta nena tan bonita
non hai ninguén que a pare!



Solucións en: http://ogalomillarengo.blogspot.com

o cadrado máxico
segmentos vocálicos

adiviña 1

4 Kdrados

colabora Rocío López Vázquez 

Un home está ó principio dun longo corredor que 
ten tres interruptores. Ó final hai un cuarto coa porta 
pechada. Un destes tres interruptores acende a luz 
do cuarto, que está inicialmente apagada.

Como fixo para coñecer que interruptor prende 
a luz percorrendo unha soa vez o traxecto do corre-
dor?

Pista: o noso home dispón dunha lanterna.

adiviña 2
Un enquisador diríxese a unha casa onde é amable-
mente atendido por unha mujer:

—Cantidade de fillos? Tres –dille ella.
—Idades? O produto das idades é 36 e a suma é 

igual ó número da casa –responde.
O enquisador vaise, pero ó cabo dun instante vol-

ve e dille á muller que os datos que lle deu non son 
suficientes; a muller cavila e entón dille: «Está voste-
de no certo, a maior estuda piano».

Isto é suficiente para que o enquisador poida 
coñecer as idades dos tres fillos. Cales son?

Brais e Antón eran dous amigos que había tempo 
que non se vían. Brais preguntoulle a Antón cantos 
libros tiña. Antón, que sempre explicaba as cousas 
dun xeito un tanto enigmático, díxolle:

—Non o sei con exactitude. Se fago grupos de 
dous, de tres, de catro, de cinco ou de seis libros, 
sóbrame sempre un; non obstante, se os xunto en 
grupos de sete non me sobra ningún.

Brais adiviñou o número de libros que tiña Antón. 
Como o soubo? 

adiviña 3
adiviña 4

Temos tres caixas: unha vermella, unha verde e outra 
azul; cada caixa ten unha mensaxe no exterior.

Caixa vermella: «os caramelos están nesta caixa».
Caixa verde: «os caramelos non están nesta caixa».
Caixa azul: «os caramelos non están na caixa ver-

mella».
Só unha das mensaxes é verdadeira.
Se só podes abrir unha caixa… Cal abrirías? 

Un cadrado máxico é unha cuadrícula na que se 
sitúan certos números que cumpren coa premisa de 
que a suma de calquera liña, columna e das diago-
nais é sempre a mesma. Ese resultado coñécese como 
a constante máxica. No exemplo podes comprobar 
que se trata dun cadrado máxico. Cal é a súa cons-
tante? 

Completa a táboa da dereita para acadar o teu 
propio cadrado máxico. Observa que un bo comezo 
é colocar o número 5 no centro.

8 3 4

1 5 9

6 7 2

Divide a táboa en cinco segmentos de xeito que  con-
teña cada un deles 5 vogais diferentes:

a i o u e

o u i e a

u e a u i

e a o e a

u i a o i

Que asteriscos deberás eliminar para que che que-
den catro cadrados?

* * * * *

* * * * *

* * * * *

PASATEMPOS
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