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A galiña azul e O Galo Millarengo

No panorama da convulsa actualidade que nos 
rodea, aínda temos forzas para sacar á luz unha 
nova edición d’O Galo Millarengo, que vai 
medrando non sabemos se en sabedoría, pero 
si en experiencia.

Cómpre resistir os embates inmisericor-
des e constantes da indiferenza, da incultura, 
da negación do futuro, da rendición incondi-
cional. O noso IES, como insignia do ensino 
público, do orgullo de sermos cidadáns sen 
complexos e confiados nos valores da liber-
dade, a pluralidade, o multiculturalismo e a 
democracia real, quere erguer unha vez máis 
neste ano dedicado ó noso compañeiro Carlos 
Casares a bandeira da achega cultural da que 
foi partícipe sobranceiro o pai d’A galiña azul, 
amiga e cómplice do noso galiño.

Aproveitamos para poñer en valor os galar-
dóns acadados polo noso alumnado e a impor-
tancia da cultura como facho que aluma a espe-
ranza nun futuro do que serán protagonistas. A 
pouco que teñamos paciencia de coñecelos, des-
cubriremos neles e nelas  valores, inquedanzas e 
aptitudes insospeitadas que non nos deixarán de 
sorprender. Son marabillosos. Nós só temos que 
aprender a oír e interpretar o seu silencio. 

O Galo Millarengo
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Carlos Casares: unha visión persoal

por Ramón Nicolás

Escribir sobre Casares, neste ano no que o 
Día das Letras homenaxea o seu perfil lite-
rario, e facelo na revista do centro no que 

durante un período de tempo impartiu docencia, 
talvez sexa un chisco destemido pola miña parte 
pero moito agradezo a invitación que me cursou a 
profesora, e vella amiga, Rosa López. Nestas liñas 
só quería facer unha sucinta reflexión sobre que 
supuxo para min, como lector, a obra literaria de 
Carlos Casares.

En ocasións, con todo, é difícil desligar o 
perfil humano do literario, mais sempre resulta 
unha esixencia para calibrar, con independen-
cia, a importancia do último. Particularmente, o 
meu trato persoal con Casares limitouse a tres ou 
catro encontros, bastante cordiais por certo, dos 
que lembro tanto unha entrevista que lle realicei 
para un suplemento literario cando exercía como 
director da Editorial Galaxia na rúa Reconquis-
ta –faláralle de que atopara uns arquivos sonoros 
de Radio Nacional de España na Coruña cuns 
poemas del recitados e botárase a rir porque non 
valoraba nada aqueles inicios poéticos– como 
outro encontro en Trives, a onde acudiu convo-
cado pola memoria do poeta Manuel Luís Acuña 
para revelar a importancia que para el supuxera 
o maxisterio e os consellos do devandito mestre 
republicano, represaliado no franquismo, que o 
animou a seguir transitando os camiños da crea-
ción literaria en galego.

Precisamente á súa obra literaria quería che-
gar. Lin, sendo moi novo, Vento ferido e tanta 
influencia deixou en min que me atrevín a facer 
un relato imitando o universo que se contiña no 
relato “A rapaza do circo”…, os comezos sem-
pre teñen estas cousas. Ben sabido é que Casa-

res experimentou outras vías máis experimentais 
mais sempre se sentiu cómodo nun rexistro que 
abrazase a sinxeleza –resultado sempre dun pro-
fundo traballo previo–, a claridade expositiva e 
a fluidez narrativa. Talvez aí radique o mellor de 
Casares como narrador, sen esquecer a incorpo-
ración de estratexias propias da narración oral, 
campo para o que exhibiu uns dotes inigualables. 

Desde aquí só me queda animarvos a que lle 
deades unha oportunidade a Casares como narra-
dor: difícil será que, nalgún dos seus libros, non 
atopedes un personaxe, unha situación, unha 
experiencia coa que identificarvos e que vos faga 
pensar. A min pasoume.
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O AMIGO CARLOS

por Manuel Rodríguez Álvarez

Compartin con Carlos Casares no Instituto 
San Tomé preto de vinte anos de activi-
dade profesional e de estreita conviven-

cia. Fomos ademais bos amigos. Na proximidade 
desa amizade non é doado mirar coa optica dun 
observador imparcial, por iso quizais lle poida fal-
tar obxectividade a este breve retrato.

Sempre foron moitas as facetas e, por veces, 
contraditorias, que descubrín en Carlos. Era cos-
mopolita e ben asentado na súa terra, solitario e 

moi sociable, amante dos misterios e da maxia e 
admirador ao tempo da racionalidade. Traballa-
dor infatigable e devoto do dolce far niente. E iso 
si, sempre amable, intelixente, divertido e sedu-
tor. E sen chisca de vaidade. En fin, unha perso-
nalidade de amplos rexistros, por iso atractiva e 
tamén controvertida.

Pero de todas as súas facetas eu destacaría pre-
ferentemente a de ser un home acolledor. Posuía 
esa disposición para que nada humano lle fose 
alleo, desbordaba empatía, entusiasmo e capaci-
dade para comprender. 

Foi, como todo o mundo sabe, un excelente 
conversador. Con el as sobremesas podíanse facer 
interminables porque á súa excelente memoria lle 
engadía unha grande paixón por contar. Contar 
era a sua vocación, e cumpriuna coa súa fala e coa 
súa escrita.

A escrita de Casares sempre estivo moi apegada 
á vida. A proba é esa crónica diaria que tan gran 

proxección social acadou en toda Galicia. Estou-
me a referir ás crónicas de “Á marxe” publicadas 
en La Voz de Galicia, onde o cotián ou anecdóti-
co aparecía convertido en expresión literaria de 
categorías ou experiencias fondamente humanas, 
sempre contadas con diáfana sinxeleza.

Esa sinxeleza esforzadamente conseguida foi 
o resultado dun longo oficio de escritor e froito 
dunha opción acorde co desexo, tamén por el 
expresado, de que «a literatura chegase á xente».

Recordo que durante uns anos fora de obri-
gada lectura para os estudantes de bacharelato a 

obra súa que, ao meu xuízo, mellor representa os 
temas, o talante e o estilo de Casares. Estou a falar 
de Ilustrísima. Nela, manexando humor, lirismo 
e mestría narrativa, preséntanse os asuntos reco-
rrentes, tanto da súa temática literaria, como da 
súa maneira de vivir. A tolerancia fronte ao dog-
matismo, o goce hedonista fronte ao ríxido fana-
tismo, a novidade fronte á abafante tradición, a 
convivencia amable e intelixente contra a intran-
sixencia dogmática.

De todos os xeitos, grazas á súa obra literaria 
e á súa importante proxección social e política, 

Posuía esa disposición 
para que nada humano lle 

fose alleo, derrochaba empa-
tía, entusiasmo e capacidade 

para comprender. 

Eu, Carlos e X. Mariño no IES San Tomé de  Freixeiro
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Casares fixo moito pola difusión da cultura e a 
conciencia deste País. E fíxoo dun modo per-
suasivo, sumamente eficaz e tamén entre a xente 
afastada de compromisos políticos, pero que che-
garía, da súa man, a sentirse satisfeita por atopar 
o lado máis amable, creativo e acolledor da con-
dición de galegos.

Expandiu esa compracencia de termos unha 
fala propia, de expresarse nela, de pertencer a 
unha comunidade posuidora dunha cultura chea 
de sabedoría, de sentimentos e historia propia. 
Levou a cabo unha loita pacífica e intelixente 
contra a aldraxe ou a vergoña da que estabamos 
severamente contaminados. E intententou facer 
compatible a satisfacción de sermos galegos con 
un europeísmo militante compatible tamén, para 
el, cunha concepción federal do Estado que sem-
pre defendeu.

En fin, o amigo Carlos Casares merece un lugar 
preferente non só na mellor literatura galega, 
mais tamén na historia cultural e social de Gali-
cia, da que el foi fundamental axente. Dedicoulle 
á Editorial Galaxia, que dirixiu durante dezasete 
anos, e ao Consello da Cultura, que presidiu den-

de o 1996 ata o seu falecemento, gran parte da súa 
enerxía vital e creativa, e sen el non se entendería 
o papel que ambas institucións culturais xogaron 
e están a xogar na conciencia e no desenvolve-
mento do País.

Carlos naceu no ano 41 do século pasado, tivo 
que convivir na súa infancia e adolescencia coa 
represión e o medo, coa resaca dunha cruel suble-
vación militar triunfante, e morreu no 2002 cun 
horizonte de expectativas esperanzadas. Pasou, 
sendo protagonista histórico, do temor á esperan-
za. 

A súa biografía é un retrato comprometido 
dunha época de travesía en certo modo ilusionan-
te. Pero hoxe entre tanto deterioro e tanto retro-
ceso, cultural, social, político… boto de menos a 
súa lúcida opinión, o seu intelixente e solidario 
compromiso que quizais algo nos axudaría, ama-
blemente, a paliar toda esta desfeita que nos ron-
da.

Boto de menos a súa lúci-
da opinión, o seu intelixente 
e solidario compromiso que 

quizais algo nos axudaría, 
amablemente, a paliar toda 

esta desfeita que nos ronda.

Con Carlos Casares
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Un. Dous.
Conto os meus pasos.
Agora comezo a arrepentirme de todas 

e cada unha das artimañas que empreguei para 
facerme un home libre.

Oxalá puidese volver ó momento no que me 
declararon inocente, contar a verdade.

Tres. Catro.
Encamíñome cara á ponte.
Sentírame tan cheo de gozo cando a sentenza 

du xuíz me declarou libre de pecado, que agora 
me arrepío de min mesmo.

Oxalá puidese trocar quen son, cada un dos 
meus antigos pensamentos.

Cinco. Seis.
Miro cara ó enfurecido mar, semella que está 

anoxado comigo.
As imaxes do pasado rondan a miña mente. 

Era moito diñeiro, pero una tarefa máis sucia cás 
demais. No momento non reparara niso, o impor-
tante era a recompensa.

Oxalá elixira outra profesión, unha na que non 
se derramase o sangue.

Sete. Oito.
Apóiome no valo vermello da ponte. Un ino-

cente paxaro voa preto de min.
Os remorsos tardaron moito en petar na miña 

porta. Pero é que naquel momento vina alí, tan 
coitada, durmindo allea a todo, que ata pensei 
que lle facía un favor.

Oxalá puidese ser o paxaro que agora se está a 
pousar ó meu carón; e voar moi, moi lonxe.

Nove. Dez.
Fora tan fácil, tan rápido. Movín un dedo e 

arrebateille a luz. Agora que o penso, xamais a 
vira sorrir.

Oxalá puidese fundirme co mar, olvidalo todo.
Ó mellor, podo satisfacer este último desexo.
Non debería, pero podo.
Pecho os ollos e déixome caer.

Oxalá

por Candela Carrasco Ubeira1º premio narrativa 2016 1º ciclo  ESO

Lembranzas
por María Castaños Gómez1º premio narrativa 2016 2º ciclo  ESO

Gardaba todas as súas fotografías nunha 
caixa porque tiña medo das lembranzas. 
Pero non só as fotografías. Cadernos, 

follas de papel, números de teléfono, incluso a 
máis sinxela anotación que puidera levala de vol-
ta a un tempo pasado tendía a desaparecer aos 
poucos días de obtela.

Pode que non comprendas este tipo de pos-
tura fronte aos recordos. Sendo sinceros, eu tar-
dei moito tempo en caer na conta da posición de 
Xenia ante a vida. Ben certo é que nunca me atre-
vín a preguntarlle nada, pero dubido moito que 
ela mo contase se se dera a ocasión.

A caixa na que almacenaba todo o anterior-
mente mencionado non era especialmente des-
tacable ou, polo menos, non o era para ningún 
de nós, os seus compañeiros (dubido se calquera 

puido considerarse nalgún momento un verda-
deiro amigo de Xenia) e de seguro tampouco o 
sería para ti. É certo que non te coñezo, pero a 
non ser que teñas unha especial habilidade para 
atopar cousas pequenas e pouco rechamantes en 
cuartos con milleiros de andeis ateigados das máis 
variadas cousas que poidas imaxinar, esa caixa 
nunca chegaría á túa mente como algo extraordi-
nario. Ela vivía nun pequeno piso cos seus pais, e 
o último adxectivo no que pensarías facendo unha 
rápida visita á casa sería «desordenado». Coa 
excepción, claro está, do cuarto da rapaza. Non 
te confundas, non había roupa ou papeis tirados 
polo chan nin obxectos pouco acordes cun cuar-
to dunha rapaza de 18 anos. Talvez o adxectivo 
«desordenado» non é a mellor escolla. Para que 
te fagas unha idea, non había nin un milímetro 

        RELATOS



7O Galo Millarengo

cadrado do dormitorio sen ocupar. Milleiros de 
libros, carpetas, cadernos e estoxos ocupaban os 
estantes e as baldas das paredes. A mesa estaba 
ateigada de papeis perfectamente colocados en 
torres temáticas. A cama, adornada con coxíns 
das cores máis diversas que vos poidades imaxi-
nar, tamén funcionaba como pequeno ecosistema 
de vida de documentos do máis variado.

Pese a todo este non-desorde, Xenia sempre 
sabía onde gardaba as súas cousas. Por iso sempre 
me parecía moi curioso cando, sen ningún tipo 
de mala intención, eu preguntaba onde gardara 
aquel papel no que escribira o número de teléfo-
no de tal amigo xa que o necesitaba para tal tare-
fa, e ela respondía simplemente encolléndose de 
ombros e desviando a mirada. Nunca entendín o 
seu desexo de escondelo todo.

Ata que xa foi moi tarde para preguntar. Xenia 
faltaba moito á clase, por iso ningún de nós se 
preocupou cando non chegou a tempo á clase de 
latín un luns pola mañá. No descanso de media 
tarde, chamei á súa casa para preguntar por ela, 
pero seu pai díxome que fora visitar a súa irmá. 
Xenia adoitaba ir ao cemiterio para deixarlle flo-
res a súa irmá decotío, así que non lle dei máis 
voltas. Pola tarde, fun ata a súa casa para darlle 

os deberes, pero aínda non chegara. Entrei no seu 
dormitorio e case non puiden reprimir un berro 
de horror. Os seus pais chegaron detrás de min, 
coa tristura pintada na cara.

Pasan 10 anos de iso, pero aínda teño grava-
da na retina a imaxe do río que hai en fronte do 
cemiterio, e a figura de Xenia en ningunha parte, 
mentres a súa presenza se mexía cos movemen-
tos da suave brisa. Nos grandes contedores de 
detrás do camposanto atopei todas e cada unha 
das follas de papel cheas de garabatos e conversas 
que xuntos confeccionabamos entre clases, ou no 
medio das leccións. Na tumba da irmá, había un 
caderno de tapas duras. Tiven un pouco de repa-
ro en abrilo, pero finalmente, fíxeno.

Centos de fotos eleváronse no aire a medida 
que eu abría o caderno. Fotos de Xenia cos seus 
pais, de Xenia connosco, de Xenia soa… Tamén 
fotos da súa irmá, dos momentos nos que aínda 
estaba aquí. Entón puiden comprendelo todo.

Xenia marchara. Pero deixara algo moi valio-
so detrás dela. Talvez estivo vivindo atesourando 
todos os pequenos momentos e recordos, inclu-
so os pequenos recortes de periódico de noticias 
que lle gustaban, e as parvas conversacións nas 
clases, coidadosamente transcritas no caderno en 
cuestión. Vivía para ela, pero non en particular e 
exclusiva. Tamén vivía pola súa irmá.

Xenia non tiña medo das lembranzas pola 
morte da súa irmá, como eu sempre pensara. En 
realidade, era xusto o contrario. Tiña medo de 
esquecer. Esquecer todo o que vivira e perdelo. 
Quería recordalo sempre, para poder transmitilo. 
Poder dicirlle a súa irmá o xenial que era estar 
aquí, e para contarlle todas as cousas que lle que-
daban por facer. Porque Xenia sempre pensou 
que todo paga a pena. Que vivir paga a pena.

Xenia marchara. Sabía onde ía e por que o 
facía. O que nunca sabería era que unha parte 
dela sempre quedaría aquí, connosco, coa súa 
familia, coa súa irmá.

Comigo.

        RELATOS
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Historia de soidade
por Áurea Termenón Paniagua1º premio narrativa 2016 bacharelato

Se entendeses o pouco que me importa a cor 
dos ollos, a da pel, a do pelo. Ti non es só un 
envoltorio baleiro. O que ti es é máis tras-

cendente.
É o que pensas e como o pensas. O que sen-

tes e como o sentes. O que che gusta, na música, 
na comida, na literatura, na arte, nas persoas, nos 
ambientes. A facilidade con que soltas un «qué-
rote», con esa cursilería sen medo que deixas caer 
nos asentos dos autobuses, nos adoquíns da bei-
rarrúa, debaixo dos postes de tráfico, sen deixar 
perder unha oportunidade (cunha actitude pro-
pia de quen xa se decatou de que nesta vida non 
hai tempo para calar e arrepentirse). O conxunto 
dos teus recordos. O xeito no que coordinas a 
información, no que conectas as cousas, no que 
entornas o ollar sen chegar a recoñecerme men-
tres me afasto das túas pálpebras escuras.

Poderías ser ti sen o teu corpo, pero non sen 
todo isto. Poderías, incluso, pervivir como recor-
do, viaxando dunha neurona a outra na mente 
da xente que te coñece, e seguir existindo dal-
gún xeito ata que desapareza a última persoa que 
escoitase falar de ti.

Mírasme con esa insolencia, aprendéndome 
que todo é indiferente. E á vez dubitativo, con 
ollos de súplica disimulada. Cando todos mar-
chen e non haxa ninguén, virás cara a min; can-
do ninguén nos mire. Enganarasme coas túas 
contradicións, cos teus cambios de opinión, coas 
túas verdades e mentiras, todas mesturadas coma 
peixes de brillo metálico e peixes podres nun mar 
revolto. Pero non pasa nada, porque ti tampouco 
me entendes. 

Poderemos buscar xuntos onde é que se ago-
cha a felicidade (creo que a última vez dixemos 
que en dar, en compartir e incluso ás veces en per-
der). Levarasme á casa. Ou a un motel. E dende 
a cama, veremos os carteis de neon e o ceo negro 
e baleiro.

Verei a curva do teu lombo a contraluz. O res-
plandor do mundo, que nunca dorme, fracturado 
contra a parede e o chan, coma se o tenue brillo 
fluorescente entrase pola xanela e nos mirase sen-
tado fronte ao somier. Sentireime soa, apartarei as 
sabas e quedarei debruzada na xanela contando 
as trece estrelas que se intuirán loitando contra 

as luces da cidade a millóns de quilómetros de 
distancia. E a ti espertarate a mesma sensación 
de soidade, e acenderás un cigarro na cama para 
encher de fume o espazo.

Hai quen di que a noite é confusa: eu creo 
que nos permite ver as cousas como son. E que 
ás veces a luz do día tapa máis que a escuridade, 
coma se ese falso ceo que vemos se tratase dun 
enorme cobertor azul. Porque hai algo que se nos 
acende a nós na cabeza cando o resto do mundo 
escurece, unha especie de consciencia que se ve 
disipada coa saída do sol. A noite fainos darlle 
relevancia ao importante. Caer na conta do gran-
de que é o universo e do pequenos e insignifican-
tes que somos nós, intentando comprendelo den-
de o noso recóndito recuncho, no ridículo lapso 
de tempo que supón unha vida. Aínda temos que 
aprender que a nosa idea dun millón de anos non 
é moito máis exacta cá dunha desas bolboretas 
miúdas que viven só unhas horas.

O aire fresco entrará no cuarto, xunto co asu-
bío suave, agudo e constante dos freos dos auto-
buses, dos automóbiles cortando o aire das estra-
das. Os edificios alzaranse coma enormes lousas 
de cemento e pedra, de caixa baleira, de berro 
gris de cidade. Collerei un vaso de auga e mirarei 
a través do líquido transparente as rúas asolaga-
das e un paso de peóns que non cruza ninguén. 
Que imbécil é o ser humano. Tan sos aparente-
mente neste universo ilimitado e non aprendemos 
a convivir como irmáns.

Levantaraste da cama, e notarei a queixa resen-
tida dos resortes do colchón, e a aura morna do 
teu corpo espido preto do meu, coma o nimbo 
dunha estrela infravermella. Contra o jazz da noi-
te, botarás a última calada e soprarás a néboa lene 
do tabaco a través da fiestra, fíos brancos desfa-
céndose como se estivésemos debaixo da auga, 
lonxe da terra, e pousarás os teus beizos insom-
nes no meu ombreiro. E así quedaremos, fronte 
á xanela aberta á inmensidade, vendo en silencio 
as gaivotas como pantasmas brancas facéndolle o 
amor á luz das farolas.

O mar continuará agochando naufraxios esque-
cidos baixo alfombras profundas de area e algas, 
e eu preguntareime o sos que están os homes que 
quedaron para sempre no fondo do océano.
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                  POESÍA

por Alba María Rodríguez Díaz

 

Nosoutras, un anaco de mil cento trinta e nove 
nun domingo románico. 
En min os ollos dos homes 
que tocan o organistrum están cheos 
de bailes das sete da tarde 
e nunca de musgo, nin sal, nin sequera 
policromías. 
Todas as catedrais caben 
nunha cesta. Poderemos… 
Poderemos sorrir, ou facer que calamos 
no medio do pórtico. 
Realmente estamos vivas e eles non o saben. 
Coidan que agardamos como as mozas das cantigas 
pero unha vez viaxamos a Occitania 
e namoramos das condesas. 
Nunca máis volvemos ser as mesmas 
ao probarmos seus beizos con sabor 
a cereixa e pergamiño. 
O mesmo sabor da nosa pel de mil anos 
que nunca se debuxa e xamais se escribe.

Románico
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Escoller ser pel vermella significaba para 
todos aqueles que non coñeceron Twitter 
nen Facebook na súa infancia tomar posi-

ción polos soñadores, por aqueles que preferían a 
morte ao sometemento. Levabamos as plumas e 
a derrota (o estipulado era que alguén do bando 
dos cowboys nos pegase un tiro cunha pistola de 
martinicas e que nós, sen rechistar, morrésemos) 
como quen porta o estandarte da liberdade. Ser 
diferente, soñar, escoller ser outro sen deixar de 
ser un mesmo eran parte do xogo social que nos 
unía. 

Hoxe en día é probábel que ninguén de menos 
de corenta anos saiba quen era Touro Sentado ou 
Buffalo Bill, e moito menos que lle soe o nome de 
Franz Kafka, autor dunha das obras máis impac-
tantes da literatura universal, A metamorfose. A 
perversión da Rede consiste na súa capacidade de 
desprazar as voces dos verdadeiramente impor-

tantes por novas iconas con nomes de cantantes 
de segunda fila, modelos de encefalograma plano 
ou politicastros que non son capaces de diferen-
ciar unha sinécdoque dunha sinestesia.

Recuperar o interese por un mesmo e polo 
mundo depende en grande medida do noso atre-
vemento para abrir un libro calquera, en lugar 
dun whatsapp, e atopar un relato pequeno, tan 
pequeno como un twit, intitulado Desexo de ser 
pel vermella,  escrito por un tal Franz Kafka:

«Se un puidese ser un pel vermella, sempre 
alerta, cabalgando sobre un cabalo veloz, a través 
do vento, constantemente sacudido sobre a terra 
estremecida, até poder desprenderme das esporas 
porque non fan falta esporas, até poder despren-
derme das bridas porque non fan falta bridas, 
e con dificultade conseguise ver que o campo é 
unha pradeira chá, nese momento desaparecería 
o cabalo…»

Non estaría de máis comezar a buscar cales 
son os nosos verdadeiros sinais de identidade, 
liberándose da manipulación, o chismorreo e as 
modas de microduración que establecen as redes 
sociais. Principiar a viaxe supón desprenderse –o 
mesmo que o pel vermella de Kafka– desas bridas 
que nos suxeitan á simpleza e ao mal gosto dos 
medios de comunicación, desas esporas que nos 
forzan a ser o que non somos, porque non fan fal-
ta bridas, nen esporas para voar sobre o mundo e 
velo como eu quero. Como ti queres.

Nunha ocasión Franz Kafka escribiu unha car-
ta ao seu pai en que lle explicaba a razón pola 
que aseguraba terlle medo: «Unha vez preguntá-
chesme por que digo que che teño medo. Como 
sempre, non souben darche unha resposta, en 
parte precisamente polo medo que che teño…}. 
Recoñecer o medo pode ser un bo inicio para esa 
viaxe que nos leve ao territorio onde vive o noso 
verdadeiro eu. Ler a Kafka é sen dúbida facer 
desaparecer o cabalo e voar sobre o mundo.

por Avelina Rodríguez Gil

Desexo de ser pel vermella

Franz Kafka
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Hoxe estamos aquí para celebrar algo moi importante, a paz. Pero, que é a paz? Realmente, 
sabémolo? Talvez o máis coñecido sexa “NON Á GUERRA”, pero cremos que vai máis aló 
diso. Cando camiñades polo instituto, pensades que hai paz?

Moitas veces vemos comportamentos que non nos gustan, pero pensamos que non podemos facer 
nada e, en realidade, todos podemos contribuír a mellorar a convivencia no noso centro. Pero, como? 
O simple feito de ver a alguén só e preguntarlle como está ou, incluso, agasallalo cun sorriso, xa pode 
cambiarlle o día. 

Ás veces, nós mesmos, sen darnos conta, facemos algo que nos parece normal (como pórlle un alcu-
me “agarimoso” a alguén) e igual á outra persoa a está ferindo. Cada un temos unhas sensibilidades. 

Estes pequenos detalles que, a simple vista, non se conciben como maltrato psicolóxico, na realida-
de sono, e causan angustia en numerosas ocasións. 

Todos cometemos algunha vez o erro de xulgar unha persoa sen coñecela: pola súa relixión, raza, 
notas nos exames ou polo simple feito de como viste. Se todos fósemos iguais, sería moi aburrido. A 
diversidade enriquécenos. 

Este manifesto non serve só para este día. Aínda que hoxe esteamos celebrando a paz, é algo que 
ten que estar presente nas nosas relacións todos os días. 

Como dicía Gandhi, gran líder da paz: «Non hai camiño para a paz, a paz é o camiño». 
E non nos iremos de aquí sen antes dicir:
SI á convivencia,
SI á amizade,
SI ao compañerismo,
SI Á PAZ.

Vigo, 30 de xaneiro de 2017

MANIFESTO DA PAZ
por Iria Calviño Escribano e Laura del Carmen Alonso López
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María Xosé Silvar, máis coñecida como Sés, naceu en 1983 en Bergantiños. Comeza formándose 
en música e baile tradicional e é licenciada en Filoloxía e Antropoloxía. No ano 2007 crea xun-
to con tres amigos Chámalle Xis, un dos grupos revelación daquel ano e gañador do concurso 

A Coruña Son. Despois de colaborar con grupos coma Zënzar ou Xabier Díaz, María Xosé Silvar publica 
Admirando a condición, o primeiro disco de Sés. E anos máis tarde, xa en 2013 presenta Co xenio destro-
zado e no 2015, Tronzar os valos. Este ano, despois de viaxar por toda a península e o estranxeiro, lanza 
un novo álbum, Opoñerse á extinción.

O martes 21 de marzo de 2017, as reporteiras d’O Galo Millarengo foron ata A Coruña para facerlle 
esta entrevista.

falando con SéS
por Esther Porrit Marchena

Cómpre que haxa máis mulleres que, coma ti, 
lideren bandas?

Cómpre que as mulleres sexan persoas, que 
as mulleres sexan mulleres e se comporten como 
seres humanos de primeira e superen a realidade, 
porque estamos condenadas a ser libres.

Atopaches barreiras por ser muller ou cantar en 
galego para desenvolver o teu traballo? 

As mesmas barreiras que atopan as mulleres 
en todos os traballos. Realmente, calquera muller 
que queira poñerse á altura dun home en calque-
ra choio vai ter que loitar e aguantar un montón, 
pero, si que é certo que se vende un pouco a idea 
no mundo da música como un mundo moito 
máis evoluído e moderno… e máis que moderno 
é pogre de chaqueta con remontas, sabes? Real-
mente de moderno nada: hai un machismo brutal, 
sendo un eido en que seguramente a xente supón 
todo o contrario. E claro que hai trabas e moitas 
veces cos teus propios compañeiros, pero, inde-
pendentemente diso, é exactamente igual que en 
todos os traballos

Despois o do galego non, porque hai un 80% 
das persoas que aquí cobraron soldos reais, 
non de persoas como O Leo ou os Terbutalina 
ou coma min que somos choiantes. O 80% das 
persoas que aquí viviron de cantar en galego, se 
cantaran en español «se comían los mocos en pan 
rancio». Non tiñan nin para comprar pan fresco 
e aínda por riba teñen a santa sobrada de coller e 
dicir que é o galego o que lles fecha fronteiras. Iso 
é, ademais, super desagradecido, porque eu fun 
a moitos sitios cantando en galego e creo que a 
xente que di iso debería formularse que, ó mellor, 
o que lle falta é talento, nada máis, porque o gale-
go xa ten abondo para que veña a xente botar-

lle merda enriba. Aquí e no resto do planeta hai 
xente que canta en linguas minorizadas, porque 
Manel canta nunha lingua minorizada e Mugruza 
tamén, e son persoas que non tocaron só en Eus-
kal Herría ou só en Cataluña, tocaron en todo o  
mundo; entón cando unha persoa di que o galego 
é unha traba, ata certo punto podería crer que é 
unha traba para tocar en Alemaña? Unha merda, 
poderiamos aceptalo, aínda que é mentira, en Ale-
maña non diferencian o galego, do italiano e do 
español; pero en Galiza? Venga hombre, todo o 
contrario, aquí houbo épocas de vacas gordas en 
que se pagaban cachés estratosféricos a persoas 
só por cantar en galego. Ó final prémiase cantar 
en galego e eu non estou a favor diso, porque a 
miña lingua é tan valida como as demais, polo 
tanto premiar e darlle moita pasta a unha persoa 
porque cante en galego para min é unha falta de 
respecto cara á miña lingua.
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A lingua está aí, se a queres usar, úsaa; se non 
a queres usar, non a uses. Se a usas, úsaa con dig-
nidade e por dignidade, pola túa e pola da peña 
que deixou o seu sangue por defender esa lingua, 
esa é a única razón que a min me interesa. Os que 
din iso son os que van a un teatro e non meten 
trinta persoas, porque iso seguro que non cho di 
Carlos Blanco, que enche un García Barbón de 
mil persoas facendo un monólogo, en que idioma 
o fai? Pregúntalle se non lle dá para vivir. O que 
hai é que ter talento, e ter que conseguir que a 
peña queira ir verte, porque es bo, porque pasan 
unha hora e pico alí divertíndose, porque lles 
sacie, porque é diferente… porque simplemente 
tes talento. Como Kortatu, que venderon discos 
en toda a península, aquí petaban, e se non enten-
den o galego… O euskera xa che digo eu que é un 
pouquiño máis complicado. Eses son argumentos 
de mediocres. Isto que che estou dicindo é super 
políticamente incorrecto, pero a min impórtame 
unha merda: isto é así. Igual que Manuel Rivas, 
que esta vendendo novelas traducidas a non sei 
cantos idiomas, pero en que as escribe? En che-
co-asturiano? Isto é asi, o que pasa e que e moi 
duro dicir que non tes talento. A min non me cus-
ta. Se me dis: «Sés, tes talento para a narrativa?». 
Non en absoluto, eu non escribo unha novela, 
non se vende e digo, claro ó estar en galego… 
Este é o rollo, o que pasa que ninguén que escribe 
novelas en galego ten trascendencia? Entón que 
é, o galego ou a túa falta de talento?

E coa musica é igual: que é o galego ou a túa 
falta de talento? Entón Carlos Blanco? Entón 
Marful no seu momento? ou Mercedes Peón? 
Entón Manuel Rivas que, páganlle á peña para 
que merquen as novelas e paguen as entradas? 
Van ás casas e regálanllas? O que pasa é que é moi 
duro dicir «son eu que non vallo», e a min dóeme 
porque a miña lingua é a miña e a min que non 
ma toquen. Antes de calar por eles, calo por ela, 
sabes o que che quero dicir? Que vaian murar, 
que canten no idioma que lles pete, se en galego 
non lles vai, que canten en español a ver como 
lles vai.

O goberno que temos estalle a dar patadas aber-
tamente á lingua. Preocúpache a súa situación 
agora mesmo?

Si, moito, dáme moita pena, morremos, esta-
mos morrendo, agonizando... É unha pena... Se 
non colle a túa xeración e lle pega un patadón a 
todo isto, aló imos. Día a día estamos perdendo, 

estamos perdendo palabras... é moi feo, e á peña 
dálle igual, á xente que ten os micros dálle igual…

Como é mellor escoitarte, nun teatro ou o aire 
libre nun festival ou nunha festa?

Iso depende de como che guste a ti. A min 
hai xente que me di: “Sés, tiñas que tocar só 
Rock&Roll, deixar de facer tanta historia, que ti 
cando molas é cando fas Rock&Roll”, e hai outra 
xente que di: «Bah, déixate de Rock&Roll e desa 
merda, ti o que mellor cantas é “Unha mañá de 
setembro”». Dinme de todo. Hai xente que di: 
“Buff, si calaras iría verte”, e hai xente que di o 
contrario. Hai de todo: hai xente á que lle gusta a 
miña música pero eu cáiolle mal, hai xente á que 
lle caio ben e á que lle gusta moito o meu discurso 
e a miña música non tanto, pero vai aos concer-
tos dos teatros para escoitar o meu discurso. Hai 
de todo, o que pasa que, eu son quen son, e eu 
son todo iso. Pero si, si, depende das persoas, hai 
persoas para todo, hai persoas ás que lles gusto 
porque falo, e hai persoas ás que lles gusto a pesar 
de que falo, e despois hai persoas que me odian, 
claro, mogollón.

Respecto á xente que di que fas mitins nos teus 
concertos, ti sempre dis que non militas, resistes. 
Que quere dicir iso?

Quere dicir que considero que o que eu defen-
do é o real, é dicir, eu creo que os humanos veñen 
á vida solidarios, empáticos, valentes (ou polo 
menos non covardes), veñen á vida limpos, e eu 
non teño que militar para construír cousas que 
realmente non é que haxa que construílas, senón 
que hai que evitar que nolas arrinquen, entón eu 
non milito para construír un mundo solidario, 
bondadoso, honesto… eu resisto e animo a xente 
a resistir dende a máis tenra infancia para conser-
var algo que eu considero que traemos de serie 
como humanas e como humanos. Négome a dar-
lle a razón ó sistema neoliberal ese que di un lobo 
para o home, mira como está anunciado o home, 
iso que o ser humano é un lobo para o ser huma-
no, eu penso que é o sistema o que xera lobos e 
hienas tamén, pero eu non milito, resisto. Resís-
tome a ver a unha persoa na rúa coma se fose un 
banco, resístome a tratar a unha muller peor que 
a un home, resístome a que me dea noxo unha 
muller porque pese cinco quilos máis do que 
unha táboa de merda di o que ten que pesar… 
resístome a todo iso. […]
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O pasado ano 2016 concedéronlle ao can-
tante Bob Dylan o premio Nobel de lite-
ratura, feito que suscitou moitas críticas 

por parte de xente que non comprendeu como un 
cantante de música folk puido acumular méritos 
para tan grande galardón.

Moitos pensaron que as súas cancións non 
tiñan a calidade literaria suficiente como para ser 
consideradas obras de relevancia. Outros dixeron 
que os músicos xa teñen os seus premios e que 
non deberían ser nomeados fóra do seu ámbito 
artístico, e moito menos ao tratarse de música 
popular/comercial. 

Sen entrar a valorar a idoneidade do premio 
concedido, gustaríame facer unha reflexión sobre 
a importancia desta xeración de artistas que, 
como Bob Dylan, cambiaron a historia dunha 
música que pasou de ser un mero entretemento 

intranscendente, a se 
converter nun vehí-
culo de expresión 
dos sentimentos máis 
persoais e de deman-
das de cambios 
nunha sociedade que 
a xente consideraba 
inxusta.

Foi a través das 
letras de cancións 
como «A  hard rain is 

gonna fall» que a xente comprendeu que a música 
pop era unha ferramenta válida para cambiar as 
cousas, ou cando menos, de crer que se podían 
cambiar.

Nesta xeración atópanse poetas que nos foron 
deixando, como é o caso de Jim Morrison, e máis 
recentemente Lou Reed ou o canadense Leo-
nard Cohen, que no ano 1974 escribiu a canción 
«Chelsea Hotel» na que narraba unha aventura 
amorosa, a súa coa cantante Janis Joplin, nunha 
época na que os dous se atopaban no máis alto do 
seu éxito, un éxito no que Cohen nunca se sentiu 
cómodo.

Recórdote ben no Hotel Chelsea.
Falabas con tanta valentía e dozura

ao tempo que me compracías na cama desfeita
mentres as limusinas agardaban na rúa.

Esas eran as razóns e esa era Nova York.
Moviámonos polos cartos e a carne

e os que traballabamos na canción chamabámoslle a iso amor.
Probablemente aínda o é para os que quedan.

Pero ti fúcheste, non, nena?
Décheslle as costas á multitude.

Fúcheste, nunca che escoitei dicir,
Necesítote, non te necesito,
Necesítote, non te necesito,

e todas esas cousas que se adoitan dicir.

Recórdote ben no Hotel Chelsea.
Eras famosa, o teu corazón era unha lenda.

Dixéchesme de novo que preferías os homes guapos,
pero que por min farías unha excepción.

 Apertaches o puño polos que coma nós
están oprimidos polas formas da beleza.

Arranxácheste, dixeches “nunca nos importará,
somos feos pero temos a música”.

E entón ti fúcheste, non, nena?…

Non pretendo suxerir que fun o que máis te amou.
Non podo seguir o rastro de todos os paxaros caídos.

Recórdote ben no Hotel Chelsea.
Iso é todo, nin sequera penso tanto en ti.

por Diego Bouzón Caamaño

Portada do disco New Skin For The Old Ceremony de 1974

TRES POETAS CANADENSES

Bob Dylan
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Joni Mitchell

Cando Joni Mitchell escribe a súa canción 
«Little Green», a cantante e pintora, atopábase 
nunha situación moi distinta da que vivía no ano 
1965. Nesa época pasaba por unha penuria eco-
nómica que a levou a ter que dar en adopción a 
súa filla, unha historia que ela recorda con tristeza 
e ás veces con dor.   

  Nacida na Lúa de Cáncer,
escolle para ela un nome ao que responda.

Chámalle Verde e os invernos non a poderán murchar,
chámalle Verde polos nenos que a fixeron,
Pequena Verde, sé unha bailarina xitana.

El foise a California
ao escoitar que alí todo era máis cálido.

Por iso, escríbelle unha carta e dille:
 os seus ollos son azuis.

El enviouche un poema e ela está perdida para ti.
Pequena Verde, el é un inconformista.

Só un pouco de Verde,
como a cor da primavera que nace,

Haberá cocos para que leves á escola mañá.
Só un pouco de Verde,

como as noites nas que actúan as luces do norte,
haberá carambos e roupas de aniversario

e algunhas veces haberá dor.

Unha nena finxindo ser unha nena,
cansada de mentiras, vas ser enviada á casa.

Por iso, asina todos os papeis no nome da familia.
Estás triste e séntelo, pero non estás avergonzada.

Pequena Verde, ten un final feliz.

Só un pouco de Verde,
como a cor da primavera que nace,

haberá cocos para que leves á escola mañá.
Só un pouco de Verde,

como as noites nas que actúan as luces do norte,
haberá carambos e roupas de aniversario

e algunhas veces haberá dor.
 

De todos os grandes songwrites que aparecen 
na década dos sesenta, hai un que para min des-
taca. Trátase do tamén canadense Neil Young, 
un músico que abarcou todos os estilos da músi-
ca popular americana. Dende as súas primeiras 
cancións formando parte de Buffalo Springfield, 
pasando polo seu traballo con Crosby, Stills, 
Nash & Young e, principalmente, na súa etapa en 
solitario ou acompañado dos Crazy Horse, Neil 
Young é unha enciclopedia, na que atopamos 
cancións que van dende o folk máis intimista ata 
o hard rock, pasando polo country e o blues máis 
clásicos. Da súa amplísima obra escollín a canción 
«Birds» do álbum After the Gold Rush… e que 
non sempre é doado dicir adeus.

Cariño, haberá outro que planeará sobre ti baixo o sol.
Mañá mira as cousas que nunca chegan hoxe.

Cando me ves voar sen ti,
ensombrecendo as cousas que coñeces,

caen plumas ao teu arredor
e móstranche o camiño para irte.

Terminouse, terminouse.

Arroupado nas túas ás, pequena miña, esta mañá especial trae outro sol.
Mañá mira as cousas que nunca chegan hoxe.

Cando me ves voar sen ti,
ensombrecendo as cousas que coñeces,

caen plumas ao teu arredor
e móstranche o camiño para irte.

Terminouse, terminouse. 

Retrato de Neil Young pintado por Joni Mitchell en 1975
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Os terremotos acontecidos no centro de 
Italia os pasados meses de agosto, outu-
bro e xaneiro tiveron consecuencias 

devastadoras para familias enteiras, tanto a nivel 
de perdas humanas como de incontables danos 
materiais a vivendas e pequenas e medianas 
empresas. Non obstante, dos cascallos que deixa-
ron os sismos, nacen novos proxectos creativos e 
solidarios.

A terra treme
Un terremoto é –segundo a Real Academia 

Galega– un movemento brusco ou sacudida vio-
lenta nalgún punto da superficie terrestre, orixi-
nado por fenómenos subterráneos. Estes fenóme-
nos son, principalmente, de liberación de enerxía 
da codia terrestre, acumulada en forma de ondas 
sísmicas. Os movementos empurran e arrastran as 
placas tectónicas, xerando as ondas máis grandes 
nos seus propios límites, como ocorre en Italia e 
outros lugares do Mediterráneo.

En Italia

O Estado italiano está situado na converxencia 
entre dúas placas tectónicas: a africana e a euroa-
siática. O movemento destas dúas placas causa un 
elevado acúmulo de enerxía que ocasionalmente 
provoca terremotos.

Por iso, dende 1900 ata hoxe, producíronse 
máis de 30 sismos moi fortes, é dicir, de magni-
tude superior a 5,8 segundo a Escala de Richter, 
sendo algúns deles considerados como catastró-
ficos. O máis intenso aconteceu en decembro de 
1908 en Sicilia, provocando a morte de 120.000 
persoas e supoñendo unha auténtica traxedia 
para o territorio.

Nos últimos oito anos, as fortes sacudidas son 
excepcionalmente frecuentes. En abril de 2009, 
un terremoto con epicentro –punto onde se sente 
con máis intensidade– en L’Aquila (Abruzos) de 
magnitude 6,6 deixou 308 mortos e a cidade com-
pletamente devastada. Tamén en maio de 2012, 
un forte sismo de magnitude 6 acabou coa vida de 
7 persoas en Camposanto (Emilia-Romaña). Máis 
recentemente, en agosto de 2016 unha forte sacu-
dida de magnitude 6,2 con epicentro en Amatrice 
(Lazio) causou 296 mortes e 388 feridos e derri-
bou a vila enteira. 

Tamén o ano pasado, en outubro, un sismo de 
6,6 botou por terra diversas vilas integradas no 
Parque Natural Monte Sibillini, como Castellu-
cio di Norcia, moi visitada por turistas antes do 
sismo. O terremoto máis recente tivo o seu epi-
centro en Montereale (Abruzos) a mediados de 
xaneiro de 2017, cunha magnitude de 5,5.

A raíz destes últimos tremos, creouse unha for-
te controversia ó comprobar que moitos dos edi-
ficios derribados non cumprían as normas recolli-
das pola lei antisísmica de 1974, incluíndo unha 
escola construída en 2012. Actualmente, arredor 
de 25.000 persoas están desprazadas, vivindo pro-
visionalmente en hoteis ou casas doutras familias 
máis preto da costa.

Ademais, estímase que dende o terremoto de 
agosto de 2016 máis de 8.023 empresas se viron 
prexudicadas nos territorios afectados. Des-
truíronse fábricas rurais, granxas, agriturismos 
e pequenas estruturas, e incontables pequenos 
emprendedores deben facer fronte a unha situa-
ción apocalíptica.

por Sara Comesaña Doiro *

A terra treme; Italia, non.

Terremoto en L’Aquila en 2009

Un terrible terremoto causou 120.000 mortes en Sicilia en 1908. 
Fonte Pillole di Storia.
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En pé
Con todo, as primeiras respostas ante estas 

emerxencias chegaron de maneira inmediata. 
Centos de persoas de todo o centro de Italia e 
outros puntos do país mobilizáronse para ofre-
cer as súas mans, casas, locais, e ideas para crear 
novos proxectos.

Así xurdiu Daje Marche, unha asociación de 
voluntarios que dá apoio ás pequenas empresas 
da rexión de Marche afectadas polos eventos 
sísmicos de outubro de 2016. Gráficos, pro-
gramadores, especialistas en web, marketing e 
comunicación, fotógrafos, etc. crearon o portal 
e-commerce www.dajemarche.it co obxectivo 
de relanzar a economía rexional vendendo pro-

dutos típicos locais das empresas prexudicadas e 
enviándoos a consumidores do mundo enteiro.

Outra das respostas solidarias é Magnitudo Cir-
co, unha iniciativa do mundo do circo social en 
Italia que quere contribuír a reparar os danos cau-
sados polos sismos. Sesenta asociacións nacionais 
participan neste proxecto, que propón espectácu-
los circenses en varios puntos do país para recoller 
fondos.

Alén estes, son incontables os proxectos de 
colaboración que naceron a raíz dos últimos terre-
motos. As leccións de solidariedade, profesionali-
dade, esperanza e sobre todo, creatividade, xorden 
por todas partes. Serven, ademais, para prepararse 
para futuras posibles sacudidas, sabendo que colli-
dos das mans, a terra treme menos.

Fontes: 
Mondo Lavoro n.08 
Corriere della Sera
http://www.castellucciodinorciaonlus.it/ 
http://www.altrocirco.it/ 
https://www.sismaitalia.it 
https://www.dajemarche.it/ 
https://ingvterremoti.wordpress.com/i-terremoti-in-italia/ 

* Xornalista correspondente d’O Galo Millaren-
go no estranxeiro, residente na actualidade en 
Ancona (Italia).

Artistas de Magnitudo Circo. Espectáculo (Ancona, marzo de 2017

Castellucio de Norcia despois do terremoto de outubro de 2016

Terremoto en L’Aquila en 2009 

Terremoto en Amatrice en agosto de 2016

Castellucio de Norcia antes do terremoto de outubro de 2016
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LE PETIT PRINCE

3º ESO
lundi 28 novembre

4º ESO e bacharelato
mercredi 22 février

LE MALADE IMAGINAIRE

“Les grandes personnes ont toujours besoin d’explications” 
dit souvent le Petit Prince. Il s’agit là d’une histoire sans 
trop d’explications sérieuses, qui s’adresse à des personnes 
curieuses, qui cherchent des réponses à leurs interrogations 
sans avoir besoin de grands raisonnements pour capter ce 
qui est essentiel.

Adaptation théâtrale en français, avec quelques phra-
ses en espagnol pour faciliter la compréhension, du fameux 
ouvrage d’Antoine de Saint-Exupéry.

fra
nçais

Argan est un homme vieux et riche, convaincu d’avoir tou-
tes les maladies du monde. Il vit entouré de médecins sans 
scrupule. Il a alors l’idée de fiancer sa fille Angélique à un 
médecin, mais le cœur de cette dernière appartient au jeu-
ne Cléante… Adaptation de la pièce géniale de Molière, 
complètement en français.

Viens au théâtre!
CINE SALESIANOS, VIGO

«O pasado día 28/11 acudimos ao cine Salesianos 
para ver a obra en francés adaptada para escolares, Le 
petit prince. A obra pareceume moi divertida e ame-
na, unha forma moi dinámica para prácticar francés. 
A adapatación foi feita de modo que todo se entedera 
ben sen predominar o español nin as traducións. Sen 
dúbida, gustoume moito e volvería ir se puidese.»                                       
           (Lidia Codias García, 3º ESO A)

«Pareceume unha obra traballada e moi ben feita a 
pesar de ter só tres actores para varias personaxes. 
Ademais comprendín a maioría das palabras en fran-
cés porque falaban moi claro. O que me decepcionou 
un pouco foi que ninguén fixera ninguna pregunta ao 
final do espectáculo aos actores.»                              
        (Ana Ferreira Francisco, 3º ESO A)
«A obra estivo moi ben, especialmente a interpreta-
ción dos actores que deu lugar a unha experiencia moi 
agradable. J’ai adoré Le petit prince!.
        (Adrián Álvarez Martín, 3ºESO A)

anné s
colair

e 2
016-2017

«Extraordinaria. Así definiría eu a representación tea-
tral que fomos ver o pasado mes de febreiro Le mala-
de imaginaire. Foi un reto entender a trama da obra, 
pero como franceses parlantes que xa somos conse-
guímolo! Unha obra con moito movemento e chea de 
humor, que nos cativou cando un dos personaxes nos 
cantou unha cantiga acompañado da súa guitarra, et 
oh là là! ç’a été magnifique !!»
                                          ( María Fariñas Rodríguez, 4º B)

«Unha obra de teatro cómica, na que rin moito, e fácil 
de entender a pesar de estar en francés. Boa capacida-
de de coordinación dos actores, xa que cada un deles 
representaba dous personaxes. O escenario minima-
lista, moi sinxelo. En resumo: la pièce Le malade ima-
ginaire m’a enchanté!»       (María Alonso Castro, 4º C)

«Le malade imaginaire gustoume e aínda que non 
entendín todo o que dicían, conseguín seguir o fío da 
historia. Houbo moitos momentos divertidos nos que 
rin moito. J’ai bien aimé!».       
         (Marta Manzano Pazos, 1º Bto. E)
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«Eu xa fun ao intercambio hai dous anos, cando esta-
baba en terceiro pero esta vez paseino mellor porque 
sei máis francés. Os primeiros días costoume algo 
falar pero logo fun collendo máis soltura. Fanse moi-
tas visitas interesantes. Para min a mellor é sen dúbi-
da Vulcania, o parque europeo do vulcanismo. Pero 
vivir cunha familia francesa e coñecer os costumes alí 
é unha excelente experiencia que recomendaría a todo 
o mundo.»                   (Marta Manzano Pazos, 1º Bto. E)

«O intercambio escolar a Francia foi unha experiencia 
moi agradable para nós porque nos divertimos moito 
e tamén aprendemos e fixemos novas amizades.

Gustounos todo, en xeral, aínda que houbo algu-
nhas visitas que nos gustaron máis que outras. A que 
menos nos gustou foi a das “Fontaines pétrifiantes” 
porque aínda que foi interesante, non foi tan entretida 
coma as outras. E a que máis nos gustou foi Vulcania, 
o parque europeo dos volcáns, un lugar moi interesan-
te e tamén divertido.

En realidade gustáronnos moito todas as excur-
sións e gozamos de todo moito, pero o que máis, o 
momento máis divertido, foi o día que estivemos no 
instituto cos nosos “corres”. Pasámolo moi ben. Reco-
mendamos esta experiencia a todos os alumnos!» 
                             (Candela Carrasco e Sara Trigo, 3º D)

«O intercambio a Clermont-Ferrand foi unha das 
mellores experiencias da miña vida; non sei se foi pola 
compañía, os profesores, a cidade, a familia que me 
tocou ou o xenial que me levo coa miña francesa, pero 
teño moitos recordos bonitos e unha invitación para 
volver no verán, que máis se pode pedir?. Recomendo 
a todos os alumnos aos que lles gusten os idiomas e 
viaxar que se apunten de cabeza a este intercambio,  
xa que a min, ademais, me motivou para ler e escoitar 
moita máis música en francés e, aínda mellor, a non 
sentir vergoña da miña pronuncia. Porque estamos en 
idade de aprender, pero, sobre todo, de gozar. Esta 
viaxe merece a pena.»
                                   (Aldara Lorenzo Sáenz, 1º Bto. E)  

«Saín de Vigo o 29 de marzo con moitas ganas de coñe-
cer novas xentes e novas culturas. As miñas expectati-
vas superáronse con creces. A familia, o meu “corres”, 
as paisaxes, as visitas culturais, o instituto, a organiza-
ción, a aprendizaxe do idioma… todo foi marabilloso. 
En fin, Francia namoroume. En conclusión, animo, 
sen dúbida, os que aínda esteades en idade, a que 
aproveitedes a oportunidade cando vos toque.»
                                        (Willkar Vale Fernández, 4º C)

OPINIÓNS

échange 2017
intercambio 2017
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galería estenopeica

Bajo el puente

Santiago Pascual Buyé nace en Valencia no 
ano 1967. Realiza os estudos de Belas Artes 
na Facultade de San Carlos da mesma cida-

de, licenciándose na especialidade de Pintura.
Desde moi novo iníciase na fotografía estudan-

do todo o seu proceso, desde a propia toma ata o 
revelado en laboratorio. Posteriormente aplicará 
este saber na modalidade da fotografía dixital.

 Desde hai anos reside en Vigo, traballando 
como profesor de Debuxo e sen deixar de apren-
der e perfeccionar a súa técnica.

 Estas fotografías coas que hoxe nos agasalla 
e dignifica a galería estenopeica da nosa humil-
de revista non son máis ca unha ínfima mostra 
de toda unha grande colección fotográfica á que 
podedes ter acceso todos os amantes da fotografía 
en particular e da arte en xeral.

www.santiagopascual.es
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galería estenopeica

Paseando por los límites de Ninguna Parte

Camino de Ninguna Parte
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Faise difícil ser galego-falante no fútbol profesio-
nal con tantas nacionalidades nun equipo?

Para min, non. Son galego falante na miña 
vida, de sempre, e non me custa nada porque é 
como máis cómodo me sinto. Para 
min, o galego é a miña lingua natu-
ral, a que veño falando toda a vida. 
Nunca me puxeron ningún atran-
co nin nunca me dixeron nada por 
falar esta lingua. Defendereina 
sempre porque para min é algo 
importantísimo que temos que manter en Galicia 
porque é un sinal de identidade que temos. Para  
min o galego é fundamental.

Resulta complicado falar galego nun vestiario 
tan variado en linguas maternas?

Evidentemente, cando hai xente que non te 
entende hai que respectar e falar outros idio-
mas, como o castelán, o inglés ou o francés. Xa 

sabemos que no fútbol soen xuntarse distintas 
nacionalidades, pero iso tamén é riqueza. Hai que 
valoralo como tal: xúntanse diferentes culturas 
que non tes que ir buscalas, senón que estás com-

partindo o día a día con diferentes 
culturas. Aprendes moito deles e 
tamén aprendes cousas que eles 
teñen que che poden servir para o 
teu día a día. E seguramente eses 
xogadores de fóra tamén collerán 
cousas da nosa cultura galega que 

levarán para sempre consigo.

Mostran interese eses compañeiros de fóra polo 
galego?

Algúns incluso o entenden. O galego é unha 
lingua que se entende con facilidade porque é 
similar ó castelán, ó portugués… Entón creo que 
entenden sempre algo de galego cando falas con 
eles.

O porteiro do Celta exerce de galego-falante nunha
plantilla multicultural que triunfa na Europe League 

Traballo, paciencia, constancia e humildade son algúns dos sinais de identidade do porteiro 
Sergio Álvarez Conde (Catoira, 3 de agosto de 1986), que cumpre a súa sexta tempada no pri-
meiro equipo do Celta, club ó que se incorporou con 17 anos procedente do Arosa de categoría 

xuvenil. Debuta co primeiro conxunto celeste o 4 de xuño de 2011 ante o Cartagena, en Segunda 
División. Ten que esperar ata o 5 de outubro de 2012 para estrearse na máxima categoría. Será nun 
Celta-Sevilla, no que consegue manter a súa portería a cero (2-0). Naquela equipo coincidiu con Hugo 
Mallo, Iago Aspas e Cabral. Os  catro exercen de capitáns dun equipo que despois de asentarse na 
Primeira División agora pelexa por disputar a final dunha competición europea: a UEFA Europa 
League (UEL). En maio de 2016, tivo a oportunidade de xogar en Riazor coa selección galega fronte 
a Venezuela.

Compañeiros como Falcón, Javi Varas, Yoel Rodríguez ou Rubén Blanco sempre lle tomaron van-
taxe a Sergio Álvarez nas preferencias dos adestradores que pasaron polo Celta nos últimos anos. Non 
obstante, a quen en Vilagarcía lle puxeron o alcume d’o Gato de Catoira, pola súa axilidade baixo o 
traveseiro, mantívose paciente na procura dunha oportunidade. E cando esta chegou, Sergio apro-
veitouna con destacadas actuacións ante Deportivo, Atlético de Madrid, Barcelona, Real Madrid ou 
as recentes na Europa League, sendo elixido no “once ideal” desta competición tralo seu sobresaínte 
papel en Járkov fronte os ucraínos do Shakhtar Donetsk. Paseniño, Sergio vai camiño de alcanzar os 
cen partidos en Primeira División, unha cifra que só está ó alcance dos elixidos por un deporte profe-
sional cada día máis esixente e no que o porteiro de Catoira exerce como galego.

«Defenderei sempre a 
lingua galega porque é 
un sinal de identidade 

que temos»

por J. C. Guillade* 

Sergio Álvarez
(o Gato de Catoira)

Fotografía de Marta G. Brea
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Xoga de porteiro nun deporte no que o protago-
nismo é dos dianteiros. Como se leva ese papel 
secundario?

Sempre digo que os porteiros estamos para 
axudar o equipo dende a nosa posición. Eviden-
temente, os protagonistas dos partidos sempre 
son os que meten os goles. No caso do Celta, oga-
llá que Iago Aspas siga sendo o noso protagonista 
porque iso será bo para nós.

O Celta está a vivir unha tempada histórica, des-
pois de clasificarse por primeira vez para unha 
semifinal europea, con vostede en primeira liña.

Penso que estamos facendo unha tempada moi 
boa e quero que a desfruten os nosos siareiros 
tanto como o estamos facendo nós. O equipo está 
dando a cara durante toda a tempada, está sen-
do valente. Evidentemente, non sempre podemos 
gañar, que é o que queremos todos. É importante 
que a xente veña a pasalo ben ó campo, e que 
tamén os nenos poidan pasalo ben e que sexa un 
exemplo para todos.

Está a piques de alcanzar os cen partidos na 
máxima categoría. Que supón esa cifra para vos-
tede?

Para min é un orgullo chegar a esa cifra de par-
tidos en Primera División, sobre todo co Celta, 
que é o club da miña vida. Evidentemente, estou 

orgulloso e satisfeito, e ogallá poida xogar cen 
partidos máis.

Cal é o segredo de Sergio Álvarez para xogar tan-
tos partidos despois de ter reservado un papel 
secundario nesta tempada?

Sempre digo que o éxito está no traballo dia-
rio. É o que levo facendo moitos anos e quero 
estar sempre preparado para xogar cada parti-
do, estar preparado para cando o míster decida 
escollerme, e así o intento facer sempre. Eviden-
temente, é difícil estar sempre ó mellor nivel, pero 
do que se trata e de adestrar día a día para manter 
ese nivel o maior tempo posible. E iso é o que 
intento facer: o traballo diario é a clave do éxito 
de calquera persoa.

Teñen cativados uns seareiros cada vez máis 
entregados ó Celta.

Sempre que a xente se volque con nós é impor-
tante porque este equipo está enganchado á afec-
ción e a afección está enganchada a este equipo; e 
para nós sempre é unha motivación máis ver que 
co noso fútbol, co noso esforzo, co noso traballo 
teñamos a xente detrás e que faga esforzos como 
acompañarnos nos partidos de fóra que incluso 
se xogan en metade de semana. Creo que iso hai 
que valoralo. Nós valorámolo sempre e hai que 
agradecerlle a toda a afección o esforzo que fai e 
o apoio que nos dá sempre. Iso para nós é funda-
mental, importantísimo.

De todos os partidos xogados co Celta, cal é o 
máis importante para vostede?

O partido máis importante é o que che toca 
xogar. Hai que estar sempre concentrados, pre-
dispostos e ó cen por cen. O próximo partido que 

Fotografía de Marta G. Brea
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che toca xogar sempre é o máis importante da túa 
vida porque non sabes se vas poder xogar máis.

Cales son os seus desexos para esta tempada?
Sempre digo que o obxectivo meu sempre é 

xogar o maior número de partidos posibles e a 
partir de aí pois que te respeten as lesións. Para 
min o máis importante no fútbol é non ter lesións 
para poder desfrutar dunha profesión tan curta.

E o obxectivo do equipo? 
A tranquilidade de conseguir a permanencia, 

que é tan importante; e a partir de aí, soñar e aspi-
rar a esas posicións nas que estivemos o ano pasa-
do e que nos están permitindo xogar en Europa.

Imaxina a selección galega disputando partidos 
internacionais, como ocorre na Gran Bretaña 
con Gales ou Escocia?

É complicado porque estamos noutra situa-
ción. Evidentemente, eu son galego, deféndome 
como galego, pero tamén como español e agora 
mesmo é una situación complicada de ver porque 
estamos dentro dun país e a selección española é 
a que está a xogar esos torneos. E coa selección 
galega síntome orgulloso de xogar, como ocorreu 
o ano pasado, porque para min era unha ilusión 
tremenda dende cando se formou o equipo gale-
go. E estes últimos anos soñaba con estar algún 
día aí. Conseguino e para min foi un soño e un 
reto cumprido na miña carreira como profesio-

nal. Pero agora mesmo vexo complicado que poi-
da ocorrer iso.

* J. C. Guillade é xornalista en El Faro de Vigo. Como el mesmo di: «Gústame xuntar palabras, a música 
e as camelias, como a Rosalía de Castro».

Fotografía de Marta G. Brea
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A bote pronto

Cando naciches?
O seis de xaneiro de 1994
De onde es?
De Parderrubias, Salceda de Caselas.
En cantos equipos xogaches?
En 6 equipos.
Cal foi o primeiro?
O Porriño Industrial.
Que recordos gardas do Celta?
Moi bos recordos.
Como foi a túa experiencia en Inglaterra?
Boa.
En que equipo te sentiches máis cómodo?
En todos.
Que é o que máis botas de menos de Galicia?
O marisco.
Con que e con quen che gusta pasar o tempo libre?
Coa miña noiva.
Que tal cos compañeiros da selección?
Moi ben; son moi bos compañeiros.
Gustaríache volver algún día ó Celta?
Si, por suposto.
A que che gustaría dedicarte cando remates a carreira 
deportiva?
Aínda non o sei; xa se verá.

Denis Suárez Fernández, nacido en Salceda de Caselas 
(Pontevedra) o 6 de xaneiro de 1996, é un futbolista 
que xoga na posición de media punta. 

O xogador galego de 1,76 m de altura e 69 k de peso actual-
mente xoga no F.C. Barcelona, na Primera División, pasando 
previamene por outros clubs: Real Club Celta de Vigo (no equi-
po xuvenil); Manchester City (o 23 de maio de 2011 entrou 
neste equipo inglés fichado por 2,75 millóns de libras); F.C. 
Barcelona, equipo para o que foi fichado no verán de 2013 por 
1,5 millóns de euros; Sevilla F. C., equipo andaluz polo que foi 
fichado no verán de 2014 por 6 millóns de euros; Villarreal C. F., 
ó que se incorporou en agosto de 2015 en calidade de cedido; e 
o F. C. Barcelona, o 4 de xullo de 2016 exerceu o seu dereito de 
retorno por unha cantidade de 3,5 millóns de euros e ó que fixa 
unha cláusula de rescisión de 50 millóns de euros.

Denís Suárez xogou coa selección galega o 20 de maio de 
2016 un amistoso no estadio de Riazor contra a selección vene-
zolana. É, ademais, un dos xogadores estrela da selección nacio-
nal sub 21 e cun gran futuro por diante.

por Carla Iglesias González
Pequena entrevista a

 Denís Suárez
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por María Moreno Costales

Vouvos falar da ximnasia rítmica, pois é o 
deporte que practico dende os seis anos 
e adestro tres ou catro horas cinco días á 

semana.
Considero que é un deporte moi sacrificado, 

no que se necesitan moitas horas de adestramen-
to e práctica para poder ter un bo resultado nas 
competicións e, aínda así, todo depende do que 
fagas nos únicos dous minutos que ten un exer-
cicio. Hai outros factores que che poden facer 
unha mala pasada: os nervios dese día, que non te 
encontres ben ou que teñas unha pequeña lesión. 
Tamén son importante os gastos que implica, non 
é un deporte moi común, polo que non temos 
moitas subvencións e polo que temos que facer 
fronte a diversos gastos, como a equipación –tan-
to para o entreno coma para a competición–, a 
ficha federativa, o aluguer de pistas e a compra 
dos diversos aparatos de competición.

Debemos de levar unha alimentación equi-
librada e sa. As adestradoras son moi esixentes 
con este tema, polo que nos levan un control do 
peso todas as semanas, e se tivésemos unha subi-
da importante de peso póñennos unha dieta. Nos 
campionatos as adestradoras acompáñannos ó 
comedor dos hoteis para vixiarnos as comidas e 
que non comamos doces.

Podes sufrir moitos tipos de lesións, roturas 
de fibra, lumbalxias, rotura de extremidades, 
dado que o que mais se traballa é a flexibilidade 
e podes caer cunha mala postura. Eu tiven unha 
rotura de metacarpiano na man dereita, cunha 
caída no tapiz moi parva. Por iso temos que ter 
coidado coas caídas, porque as lesións poden ser 
importantes, e logo podes quedar sen competir.

A min é un deporte que me gusta moito. Den-
de que o practico non tiven festas de aniversario 
das miñas amigas, nin festas diversas, dado que 
tiña que ir adestrar, e sacrificas a vida social polos 
adestramentos, por iso creo que é un deporte moi 
sacrificado e polo que non te vas facer rico nin 
gañarte a vida.

split
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DEPARTAMENTO DE EPeV

entroido 2017
IES SAN TOMÉ DE FREIXEIRO
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O Entroido 
en carteis

Alma Cendón Ferreira 1º ESO C

Nahiara Pinto Corvo 1º ESO B Paula Viéitez Lorenzo 1º ESO BBlanca Posada Soto 4º ESO A

Antía Rodríguez Mosquera 1º ESO B

Relación de alumnas premiadas no concurso de carteis de Entroido organizado polo Departamento de 
EPeV e no que colaboraron a Vicedirección do centro e o EDLG. No concurso participaron alumnos 
de 1º e 4º de ESO e a calidade dos traballos –como podedes observar– foi magnífica. Parabéns!
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Chámome Aroa e agora mesmo curso 2º de 
ESO no IES San Tomé de Freixeiro.

Cando tiña 6 anos meu irmán animou-
me a ir a teatro, que era unha actividade extraes-
colar que ofrecía o colexio. Ó ano seguinte miña 

nai viu un anuncio no periódico para participar 
nun cásting da compañía La Fiesta Escénica e 
como xa foramos ver unha obra (Galtük) e esta-
bamos facendo teatro, decidiu apuntarnos. Fixe-
mos as probas, pasamos á segunda rolda pero 
non nos escolleron. Pasou un ano e chamaron a 
miña nai por se quería que participaramos xusta-
mente en Galtük. Aceptamos, pero só participaba 
eu. Fixemos esa tempada Galtuk, despois Ekus 
e outra vez Galtuk. Ó acabar ofrecéronnos ir a 

Corea toda a familia durante un mes. Iso foi no 
ano 2012. O problema era que cadraba con cla-
ses. Eu ía en 3º de primaría e meu irmán en 6º. 
Falamos cos profesores e non houbo problema, 
xa que tiñamos moi boas notas. Algúns exames 
fixémolos en Corea e enviámolos ó colexio para 
que as nosas mestras os corrixisen e así finalizar o 
curso. Hai que ter en conta moitas cousas e non 
sempre é fácil tomar algunhas decisións. Esta foi 
difícil tomala, pero valeu a pena.

En Corea actuou tamén meu irmán, e os días 
libres adicámolos a visitar os arredores de Gwan-
gyang. Chamabámoslles moito a atención ós 
coreanos polo noso físico. Lémbrome dunha vez 
que iamos facer unha excursión e na estación de 

autobuses un home quería darnos a man, ou can-
do iamos polo centro comercial que había ó lado 
do hotel e unha nai cos seus fillos viñan corren-

              por Aroa López González
Dúas vidas
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do para saudarnos, ou cando fomos a Seúl unha 
rapaza que nos seguía pola Expo para facernos 
fotos, ou tamén cando fun a un parque e había un 
mozo coreano que se sorprendeu que xogara con 
el ó baloncesto… Moitas anécdotas e lugares que 
gardamos no peto para sempre. 

Ó longo de todos estes anos chamáronnos para 
facer viaxes ou simplemente actuar en Vigo. Fixe-
mos Circo de Nadal e tamén seguimos con Galyük. 
Estivemos por toda Galicia e este ano viaxamos a 
Francia e a Grecia. Foron dúas semanas moi difí-
ciles, xa que estabamos case rematando a primei-
ra avaluación, e houbo que compaxinar as viaxes 
cos estudos.

Pero o mellor non son as viaxes, senón que o 
mellor é toda a xente de todas as nacionalidades, 
cada un coa súa cultura e a súa forma de pensar, 
pero se se quere aínda que fales distintos idiomas 
podes entender a quen queiras. Xa que unha risa 
é unha risa e os xestos coñecémolos todos. Tamén 

grazas a estudar inglés e francés é máis doado. 
Ó longo destes anos coñecín xente de México, 
Cuba, Arxentina, Rusia, China, Xapón, Corea, 
Alemaña, Ucraína, Portugal, Italia, Canadá e 
tamén de distintos puntos de España.

Esta experiencia serviume para entender que 
dá igual de onde sexamos ou a onde vaiamos. 
Todos, absolutamente todos somo iguais, cada un 
cos seus soños, pero ao fin e ó cabo, IGUAIS.
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Repóker de

Regueifas

Nesta IX edición, o noso IES acaba de 
gañar por 5º ano consecutivo o Certame 
de Regueifas organizado polo Excmo. 

Concello de Vigo, polo que xa figura no noso 
palmarés todo un repóker de campionatos. Para-
bén a todos os participantes e seareiros por facelo 
posible!

Esta é a relación de representantes: Paula Alon-
so Aparicio, Carmen Comesaña Fernández e Elba 
Tosa Pousa, de 1º A de ESO; Noa Blanco Cami-
no e Rodrigo Chenlo Andrade, de 1º C de ESO; 
Nicolás Chenlo Andrade, Gael Fernández Pérez, 
Arturo Paulos Varela e Miguel Rocha Grandal, de 

2º A de ESO; Nut Mora Guntín, de 2º B de ESO; 
Laura del Carmen Alonso López, Samuel Barral 
Gorrita e Iago Palma Moldes, de 2º C de ESO; 
Lidia Codias García, de 3º A; Miguel Fiuza Costa, 
de 3º D; Sara Pita Pérez e David Rocha Grandal, 
de 1º A de bacharelato; Esther Porrit Marchena, 
de 1º D de bacharelato; André Campos Álvarez, 
de 2º B de bacharelato; e Carla Philippon Lourei-
ro, de 2º E de bacharelato. 

Na exhibición final (na que só participan 4 
regueifeiros) tiveron o honor de representar o 
centro Arturo Paulos Varela e Lidia Codias Gar-
cía. Que orgullosos estamos de todos vós!

É de todos ben sabido
que os do noso IES teñen
gran mestría na regueifa
e por iso sempre vencen.

A regueifa volve ser nosa!!!Unha vez máis Lidia Codias e Arturo Paulos na exhibición final

Vista parcial do impoñente aspecto da festa da regueifa na CVC de Valadares na IX edición do Certame Escolar de Regueifas
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O concurso xógase en 5 países (España, 
Portugal, Italia, Grecia e México), e hai 
unha final en cada un deles. Os 5 cam-

pións de cada país van competir nunha Final 
Internacional online, a finais de maio. SEP é o 
finalista español. 

En que consiste

É un concurso escolar (desde 4º ESO, FP e 
bacharelato) no que cada equipo debe xestionar 
una empresa virtual de produtos cosméticos, a 
través dun programa de simulación empresarial 
semellante ós que se utilizan en escolas superiores 
de negocios. Gaña o equipo que obtén máis bene-
ficios que os rivais, en cada unha das xogadas.

Xógase en 3 fases online (9 xogadas), de 
novembro a febreiro, nas que os participantes 
van acumulando puntuacións. Empezaron o xogo 
2.887 equipos de todo o país, pertencentes a 441 
centros escolares.

Clasificábanse para a final presencial en Alco-
bendas os mellor clasificados por provincias, 100 
equipos en total, cun límite de 2 equipos por cen-
tro escolar. Do IES San Tomé pasaron ASAE e 
SEP, como 1º e 2º da provincia de Pontevedra. 

A final celebrouse o venres 31 de marzo en 
Alcobendas (Madrid). Os 100 equipos dividíron-
se en 20 grupos de 5 equipos, que competiron 
entre si en 3 xogadas seguidas. De cada grupo 
resultaba un gañador parcial de grupo. Tanto 
ASAE como SEP resultaron gañadores dos seus 
respectivos grupos.

E finalmente, había unha clasificación final 
baseada nos resultados acadados (beneficios “vir-
tuais”) por todos os equipos. ASAE acadou o 3º 
premio e SEP resultou gañador absoluto, isto é, 
conseguiu o 1º premio da competición. 

No transcurso do concurso, os participantes 
van tomando decisións sobre prezos, publicida-
de, produción, exportacións, etc., e o simulador 
vai dando resultados de demanda, vendas e bene-
ficios, premiando as decisións máis acertadas.

A actividade foi dirixida e coordinada en todo 
momento polo noso profesor Víctor Garví Soler. 
Parabéns para el e, por suposto, para os nosos 
representantes. Estamos moi orgullosos de vós!!

As tres coincidimos en que é unha experiencia moi enrique-
cedora; tanto persoalmente como para o noso futuro.

Ó principio do xogo nunca pensabamos que chegaria-
mos tan lonxe. Comezamos cun «probemos e a ver que sae», 
pero pouco a pouco o xogo avanzaba e seguiamos gañando. 
Chegar á final foi un completo orgullo e logro para nós; 
ten detrás moitas tardes e mañás xuntas e, consecuentemen-
te, moito esforzo. O de quedar terceiras en España xa foi 
algo impresionante, xa que eramos dos poucos equipo que 
había de 4º de ESO, ademais de que é este o primeiro ano 
que damos a materia. Estamos moi contentas co resultado 
do noso traballo e é algo que, sen dúbida ningunha, as tres 
repetiriamos.

O pasado 31 de marzo acadamos o premio nacional do 
xogo Young Business Talents, do que nos sentimos moi 
orgullosos. A andaina non foi fácil porque tivemos que 
superar moitos  obstáculos. 

Ó principio non tiñamos esperanzas de chegar nin a 
Madrid, xa que eramos novatos e non tiñamos ningunha 
experiencia no xogo, a diferenza doutros equipos, pero 
pouco a pouco gañamos as diferentes fases. Na última 
semana clasificámonos de maneira inesperada despois de 
que o equipo que estaba por diante nosa quedase segundo 
na súa simulación. 

A Madrid fomos 100 equipos, e dividíronnos en simu-
lacións con 5 equipos cada simulacion. Tivemos que facer 
3 xogadas e a partir do beneficio acumulado fíxose a cla-
sificación. Temos que dar as grazas a Víctor Garví, o noso 
profesor de economia, xa que sen el seguramente non con-
seguiriamos facernos coa vitoria.

Agora toca a final internacional, en Madrid no mes de 
maio, ó que imos moi motivados e con plena confianza en 
poder acadarmos a vitoria.

O IES San Tomé de Freixeiro, 
campión da Final Nacional 2017
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por María Castaños Gómez

日本にもっとちかい。
(Moito máis preto de Xapón)

A cultura xaponesa está en auxe hoxe en día. 
Pode que sexa, en gran parte, pola popularidade 
e atención que están a recibir nos últimos anos 
tanto a estética manga como as series de anima-
ción xaponesa, «anime» para os máis entendidos.

Non obstante, eu hoxe véñovos falar dunha 
serie de curiosidades sobre o País do Sol Nacen-
te á marxe do popular dos seus debuxos. E que 
mellor momento que facelo que este? Pode que 
non o saibades, pero este ano entrante que para 
nós recibe unicamente o título de 2017 é para a 
cultura oriental o Ano do Galo. Por este mesmo 
motivo, non puiden deixar pasar a oportunidade 
de volver o noso propio Galo Millarengo un pou-
co máis internacional se cabe, dotándoo do que 
o seu compañeiro galo de Asia pode aprenderlle.

En primeiro lugar, falemos do idioma. Quen 
non pensou na súa vida que o idioma xaponés 
non pode ser un pesadelo? Sen entrar en temas 
de estudosos, o alfabeto! Alfabeto? En realidade, 
o xaponés non posúe un único abecedario, como 
estamos acostumados os occidentais. Nun inicio, 
Xapón non tiña escritura. Foron os seus veciños 
chineses os que permitiron que os nipóns adop-
taran a súa forma de escritura. Porén os xapo-
neses, non satisfeitos cos kanji, nome que teñen 
eses símbolos do demo que ningún de nós pode-
ría imaxinar ser capaz de escribir, idearon dous 
medios máis de escritura. O primeiro deles, o 
hiragana, foi ideado por completo por mulleres. 
Ante o pensamento dos homes de que as mulleres 
non tiñan a capacidade suficiente para memorizar 
todos os trazos e variedade dos kanji existentes, 
as donas decidiron idear pola súa conta un silaba-
rio para poder comunicarse entre elas. O segundo 
destes sistemas tamén é un silabario, e recibe o 
nome de katakana. Este ten un uso exclusivo para 
palabras estranxeiras, a maioría provenientes 

do inglés. Por outra banda, os xaponeses tamén 
coñecen e controlan á perfección o noso abece-
dario, ao que se refiren co nome de romaji. Así 
que, nada máis e nada menos que catro medios 
de escritura! Dende logo, un pesadelo para cal-
quera estudante, tanto nipón coma estranxeiro. 
Será que de tanto estudar ideogramas e símbolos 
os orientais non miran, senón que sospeitan? Non 
neguedes que todos fixestes polo menos unha vez 
a broma de estirar os vosos ollos e dicir que sodes 
chineses ou xaponeses!

Pasando agora a cuestións de tema cultural, 
NUNCA, baixo ningunha circunstancia, fagades 
esta broma que eu acabo de contar, polo menos en 
presenza dun xaponés. Oféndense moito, e poden 
devolverche a “broma” meténdose co nariz dos 
orientais, que din que é esaxeradamente grande. 
Se é que os estranxeiros temos que ter moitísimo 
coidado en Xapón! Vouvos pór outro exemplo: 
cando un xaponés vai visitar a un amigo seu á súa 
casa, ou mesmo darlle algo nun momento deter-
minado, o anfitrión sempre estará obrigado a con-
vidar a pasar o visitante adentro. Non obstante, 
o convidado non poderá aceptar a entrada baixo 
ningunha circunstancia, alegando que soamente 
estaba de paso. O dono da casa volverá a convida-
lo, ante o cal o amigo debe volver a negarse. Este 
“ritual” debe repetirse unhas tres veces. Se o anfi-
trión segue a insistir unha cuarta vez, significa que 
de verdade quere que o amigo pase adentro e que 
estea con el, e non se trata de mero cumprimento. 
Porén, cos estranxeiros funciona de maneira dis-
tinta! A esencia é a mesma, entrar cando te convi-
dan unha primeira ou segunda vez é maleducado, 
pero se reiteras a negación, os xaponeses poden 
pensar que é culpa súa que non queiras entrar na 
súa casa, pensamento que os enche de preocupa-
ción. Por outra banda, un xaponés nunca poderá 
dicirche cando debes abandonar a súa residencia. 
Tanto os xaponeses como os estranxeiros deben 
ser quen de saber cando é o momento adecua-
do de marchar, pois os anfitrións nipóns sempre 
terán para os convidados palabras amables e nun-
ca dirán nada de marchar, polo menos en Tokyo. 
É o que se coñece en Xapón como “saber ler o 
aire”.
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A continuación, falamos con Suevia Sobral Santiago, profesora de xaponés da EOI de Vigo. Suevia 
pasou moito tempo en Xapón, e coñece á perfección moitos aspectos interesantes e marabillosos da 
cultura nipona, como pasa a relatarnos a continuación.

Que fixo que comezases a interesarte polo xapo-
nés?

A verdade, sempre me gustou todo o xaponés 
dende que era pequena, pero, cando estudaba 
dereito na universidade, decidín que quería traba-
llar nunha embaixada e naquel momento empecei 
a estudar chinés, que me gustaba moito. Pero os 
meus compañeiros sempre me dicían “Tes que 
estudar xaponés, porque xa que che gusta…”. 
Coñecín a un profesor xaponés na cidade onde 
vivía, en Santander. Era un profesor moi bo por-
que, aínda que era moi estrito, ensinábamos moi-
tas cousas de quimonos, da cultura… Dende ese 
momento encantoume Xapón e o xaponés.

Cal dirías que é a maior diferenza entre a cultura 
española e a xaponesa?

Pois… Un pouco como ven a vida. Eles ven a 
vida pensando que as cousas pasan porque teñen 
que pasar. Nós somos un pouco máis “alarmis-
tas”. Cada vez que nos pasa algo pensamos “Oh, 
parece que todo vén en contra miña”. Eles no son 

para nada así. E, por outra banda, a educación, 
que é totalmente diferente. Eles son moito máis 
amables, a xente non di tanto o que pensa… É 
máis educado, poderíamos dicir, gardar a túa 
opinión para ti mesmo e soamente falar de temas 
sobre os que sabes moito.

Habería algunha cousa que destacarías ou que 
che parecera curiosa de Xapón?

Mhh… A verdade, moitísimas. Por exemplo, 
é moi típico que eles, en xeral, non falen moito 
de determinados asuntos, pero logo poden chegar 
a preguntarche cousas moi persoais, como “Pero 
cando pensas casar?” ou “Pensas ter fillos?”. 
Temas bastante privados. Ademais, os xaponeses 
valoran moitísimo que aos estranxeiros lles intere-
se a cultura xaponesa. Se tes un amigo xaponés, e 
ve que valoras moito algo en concreto como, por 
exemplo, os quimonos, darache todo o que ten. 
Eu, por exemplo, teño quimonos súper antigos 
que me deron. Eles pensan “Fíxate, esta rapaza 
valórao moito máis ca nós”. Iso para eles é pre-
cioso, que unha persoa estranxeira poida chegar 
a valorar tanto a súa cultura. Eu destacaría iso, 
a amabilidade. A xente é tan amable que logo, 
cuando volves aquí, todo che parece moito máis 
complicado.

Entón, recomendas o xaponés?
Si: o xaponés, viaxar a Xapón… O idioma non 

é tan difícil como a xente pensa. A  pronuncia é 
moi parecida á nosa, ademais. Xapón é marabillo-
so. Así que, si, por suposto.
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Hoplitas

Un luns pola tarde en clase de grego, o pro-
fesor Lillo levounos a 1º E de bacharelato 
á entrada do centro para unha emocio-

nante actividade. Ese día permitiríaseme viaxar, 
dunha maneira máis realista ou menos, ó pasado, 
participar nas famosas formacións, falanxes de 
hoplitas, dos exércitos das polis gregas rodeadas 
pola súa antiga belicosa atmosfera e experimen-
tar as técnicas de loita e de disciplina militar que 
se aplicaban sobre o campo de batalla das terras 
helenas.

Unha vez chegamos á entrada, toda a clase, 
sentamos nos bancos e no chan. Alí, Lillo tiña 
preparado o material para o taller dos hoplitas. 
Sobre os taboleiros de anuncios do centro había, 
colgadas, unhas curtas espadas de madeira e, 
apoiadas, unhas longas lanzas de madeira duns 
dous metros (sen punta, obviamente) e uns escu-
dos de madeira finos e moito máis lixeiros do 
que realmente debían ser hai 2.500 anos. E final-
mente, sobre unha mesa, encontrábase un casco 
corintio de verdadeiro metal (iso é o que máis me 
impresionou, era realmente verdadeiro) e o mate-

rial para vestirnos a un de nós coa armadura de 
hoplita. Esta era de cartón, pero, aínda así, víase 
moi bonita e dábanlle moitas ganas a un de usala. 
Pero eu, do que máis ganas tiña era de sentir ese 
xenial casco sobre a miña cabeza.

A todos nós, sentados, Lillo empezounos a 
dar a explicación sobre os soldados de infantería 
pesada das polis gregas. Entregounos unha ficha 
na que aparecía un debuxo de un hoplita armado 
co nome grego de cada parte do seu armamen-
to. Como por exemplo: o casco chamabase “kra-
nos” (κράνος), o escudo “aspís” (ἀσπίς), a espada 
“xifos” (ξίφος) o a armadura enteira “linothórax” 
(λινοθώραξ).

Cando acabou a explicación procedeu a cha-
mar a un de nós para vestilo coa armadura. E eu, 
eu sorprendinme ó escoitar o meu nome. Pero, 
ilusionado, coas ganas de levar xa dunha vez ese 
escudo, esa lanza, ese casco e sentirme un gue-
rreiro heleno, aceptei de bo gusto e levanteime do 
chan para ser armado. Levaba vaqueiros e tenis 
e pensei “un hoplita con vaqueiros e tenis, que 
pena que non teña nada máis realista para me 
levar aínda máis ó pasado”.

Pois así, achegueime ó meu profesor e empe-
zou a vestirme. Empezou cunha túnica de cor 
granate que me cubría a miña camiseta negra e o 
que tiña de vaqueiros ata as coxas, un pouco por 
riba do xeonllo. Logo, para atarme a túnica, Lillo 
usou unha corda negra que me serviría de cinto. 
Rodeoume con ela e atouna. E seguido estirou 
un pouco a túnica pola parte de arriba da corda 
para deixar bolsa sobre o cinto. Tras isto, chegou 
o momento de poñerse o linotórax. Coa axuda do 
meu profesor púxeno. Foi algo difícil porque eu 
temía que cun mal movemento de brazo puidese 
romper o papel. Pero finalmente púxeno e Lillo 
cerrou a parte da armadura pola que entrara. E 
finalmente chegou o momento no que o noso 
profesor colleu da mesa o casco e acercouse a 
min. Sobre a miña cabeza puxo unha especie de 
almofada pequeniña cunha forma adecuada para 
poñer na cima da cabeza de calquera. Parecía un 
taquiah musulmán pero algo máis pequeno y de 
color beige. En fin, que a función desa almofada 
era acolchar para que o ferro do casco no me fixe-
ra dano na cabeza ó poñelo. Os antigos hoplitas 

por Arnau Roch Sarmiento (1º E bach.)
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tamén o levaban. Finalmente tamén me puxo o 
casco e pesaba, pero era perfectamente soporta-
ble. Os meus ollos vían a través dos ocos do cas-
co corintio e a miña cara estaba practicamente 
tapada, como era costume nos hoplitas antigos 
para infundir medo no inimigo. Logo, para ter-
minar púxome o detalle de cubrirme as cane-
las das pernas cunhas grebas de papel de color 
dourado. Listo, xa estaba totalmente vestido coa 
armadura dun hoplita. E non pensedes que sería 
difícil moverse pola facilidade de romper algún 
punto crítico do papel. En realidade podía seguir 
movéndome con flexibilidade.

E así, fíxenlles de hoplita modelo ós meus 
compañeiros.

O que seguía eran as armas. Entregoume o 
escudo e a lanza. Collinos e, orgulloso, púxenme 
firme cal verdadeiro soldado. Supoño que nese 
momento causaría algún mínimo de vergoña allea 
a algún dos meus compañeiros. Pero eu estaba 
moi motivado. Seguía as instrucións de Lillo e lin, 
en voz alta e con ton militar, o xuramento (en cas-
telán, non grego) que facían os hoplitas para a súa 
patria, a súa polis.

E así, xa completamente armado deume indi-
cacións de posturas de batalla. Tácticas e for-
macións que eu debía facer para mostrárllelas 
ós meus compañeiros. O como coller a lanza en 
descanso e que movemento facer para poñerse en 
postura de ataque, etc.

Ata que do noso querido público sacou dous 
alumnos máis ós que vestiu con novos cascos (esta 
vez eran cascos de papel), escudos e lanzas. E así, 

con tres hoplitas na entrada do centro, eu fun 
nomeado o seu capitán. E puxémonos na forma-
ción de falanxe, escudo sobre escudo, en liña. E 
as lanzas, asomando polos ocos entre os escudos, 
como se das punzantes pugas dun ourizo se tra-
tase.

E así, o meu profesor indicoume cal era o anti-
go grito de guerra dos hoplitas: “Eleleu!” (ἐλελεῦ), 
que eu debía gritar forte e os meus compañeiros 
repetir tras de min. E así gritamos mentres a nosa 
liña ofensiva e defensiva á vez avanzaba pouco a 
pouco coas lanzas adiante. Así funcionaban as 
falanxes. Logo realizamos unha carreira pola entra-
da. Os meus homes e eu puxémonos en fila e, cos 
nosos escudos adiante, estabamos preparados para 
empezar a correr e dar a volta ó final. Corremos 
e loitamos contra o aire que chocaba nos nosos 

amplos escudos que nos facían ir máis lentos. Con-
tra a miña suposición, gañei. Non o esperaba, xa 
que pensei que os meus compañeiros poderían 
correr máis rápido por non levar a armadura. Xa, 
finalmente,  saímos ó patio. E, con toda a clase, 
reproducimos unha falanxe grega aínda máis gran-
de gritando todos xuntos o grito de guerra. Eleleu!

Así, démoslles un bo espectáculo ós de primeiro 
de ESO que nos vían dende as ventás da súa clase.
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Ola! Chámome Elisabeth Evangelista Sánchez e 
nacín un belo día en Santo Domingo, ubicado na 

América Central nun barrio 
chamado El Mango, Quita-
sueños. Vivín dous anos alí, 
pero íame ó centro da capital 
para estar co meu pai. Como 
dixen, vivín dous anos no 
barrio, pero como a miña nai 
se tivo que ir a España e non 
me podía coidar, pois levou-
me á casa dos meus 

tíos en Sierra Prieta, no norte de Santo 
Domingo. Ás veces ía ó meu barrio para 
ver á miña familia.

Uns anos despois, volvín ó meu barrio 
para vivir de novo alí.

Uns meses máis tarde, puiden ir a España para 
ver a miña nai, que levaba algo menos de dous 
anos  sen verla. E esa viaxe cambioume a vida ata 
o día de hoxe. Os costumes, a linguaxe, o acento, 
a aprendizaxe… Todo cambiou para min!

Costumes ou cosas distintas que diferencian 
España de Santo Domingo:

-Un acento completamente distinto aos espa-
ñois; por iso cando vin custoume un pouco falar 
como falo agora.

-Aprendizaxe distinta. Alí apenas aprendín 
nada. Iso fixo que cando viñera non soubera nada 
e repetira 2° de primaria.

-Comida diferente. É certo que a comida de alí 
está moi rica, e máis se te acostumas a comer iso. 
Pois cando vin aquí e miña nai me poñía un pes-
cado no prato, non tiña a mínima idea de que era 
iso, xa que nunca comera pescado no meu país.

-Cando miña nai sacaba o teléfono para falar, 
pensei que llo ían roubar, xa que alí teléfono que 
sacabas na rúa, xa era teléfono roubado.

-No meu país, eu, con apenas catro anos, xa 
saía de noite, de día, pola tarde… soa sin ningún 
permiso de ninguén ata a hora que quixera. Por 
que? Porque como era un barrio, pois a xente 
coñecíase e por onde pasabas alí te coñecen.

-Os homes, a comparación de aquí, son moi 
infieis.

-A xente sae con pistolas. Cando aquí pode ser 
ilegal, alí era como levar unha mochila calque-
ra. Meu pai, polas mañás, sempre collía a pistola 
e empezaba a dispararlle ós paxaros. A min iso 
nunca me gustou. Sempre que o facía, eu metíame 
na casa e tapábame as orellas.

-A música típica é o reggaeton e a bachata e o 
baile o twerk e a bachata.

Tamén hai outras cousas, como que a comida 
máis típica é o sancocho, o loquio ou a 
bandeira, entre moitas máis.

Destacan as froitas tropicais: o man-
go, o maracuyá (no meu país maracuyá 
dise «chinola»), o granadillo, etc.

Na miña casa, como non se pode 
encontrar a comida do meu país moi fácil, o que 
soemos comer é arroz con polo asado.

As nais, cando soen botarlles a bronca ós fillos, 
fano moi forte. Elas por ensinar que iso non se 
pode facer, pódenche facer calquera cousa, e can-
do digo calquera cousa é calquera cousa.

Pode ser un lugar incrible, espectacular, pero 
perigoso por onde o mires. As praias, as vistas, os 
mares… é o mellor que pode haber alí.

Ademais, como está entre os trópicos vai moi-
ta calor durante todo 
o ano, practicamente 
o frío, inverno… case 
non existen. Cando 
chove, chove moito, de 
tormenta, pero segue 
facendo calor igual.

O mar de Santo 
Domingo é o Caribe, 
pero hai unha parte 
onde tamén está o océa-
no Atlántico.

O meu país é un sitio 
incrible. Non é o mellor, 
pero é onde nacín e por 
iso o amo.

República 

por Elisa Sánchez

Dominicana

sancocho

Cambio de garda no interior da 
Catedral Basílica de Santo Do-
mingo, Catedral Primada de 
América.

Pois esta son eu
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Ola! Chámome Yasmín e vouvos falar de Marti-
nica, unha preciosa illa situada no mar Caribe, e 
aínda que non tiven a sorte de poder visitala, a 
miña familia paterna provén de alí.

Martinica, a pesar de estar no Caribe, é unha 
rexión de Francia, xa que foi conquistada por 
Cristóbal Colón, o que implantou a escravitude 
na illa en 1502.

En 1902 o volcán Monte Pelée entrou en erup-
ción destruíndo así Saint Pierre, e matando a 
miles de persoas. Durante anos foi recuperándose 
e actualmente é a illa máis poboada das Antillas 
Menores.

 Entre os seus idiomas máis importantes están 
o francés como lingua oficial e o crioulo martini-
qués.

A comida da illa está moi influenciada pola 
francesa, entre elas unha chamada colombo, que 
é unha mestura de distintos tipos de carne cunha 
salsa, normalmente de curry. Con respecto á eco-
nomía, a súa moeda actual é o euro, aínda que 
anteriormente tiveron o franco de Martinica e o 
franco francés.

É unha illa con bastantes festividades, pero 
unha das máis importantes é o aniversario da abo-
lición da escravitude o día 22 de maio, cando se 
celebra a súa liberdade.

Martinica

por Yasmín Mani Casal

(Francia)

Planteur (ron e zume de froita)

Colombo de porco martiniqueLagosta martinique
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      Pois si… son elas e eles

Chegou novo este curso,
mellor non o esquezades
porque xa pon os deberes
a caldeiros e a mares.

Se falamos de cloruros,
ela é toda unha experta.
Rodeada de elementos
anda sempre tan contenta.

Di je suis… ou tais-toi…
do francés gusta un montón,
vémolo polo instituto
ou cando imos de excursión.

É un home alto e fraco,
encántalle a súa materia,
unha cor ten de apelido
que resalta en primavera.

Esta nena que aquí vemos
da filo gusta un montón
e como o seu nome indica
brilla tanto coma o sol.

Logaritmos neperianos
integrais e derivadas
preguntádelle ó mozo.
Non se lle resiste nada!
 

Con acento londiniense
entra en todas as clases,
nas leccións todo son risas,
despois… chegan os exames.

Non hai outra en todo o insti
tan disposta e espelida.
Sempe axuda o alumnado,
a quen máis o necesita.

Estudando o to be,
un chisquiño regañona
e se damos o have got
non anda con carantoñas.

Un pouquiño bipolar
en cada día de clase.
Na aula é moi estrito,
no taller é un desfase.

2

5 10

7

8

1 6

9

3

4

solucións



Solucións nos códigos QR

colabora Rocío López Vázquez 
Presentámosche tres amigos: Pedro, Mónica e Carme. 
Viven cada un nunha destas cidades: León, Palencia 
e Valladolid. Viaxaron cada un a unha destas cidades: 
Alacant, Almería e Málaga.

Unha das mulleres vive en León. A outra viaxou 
a Málaga.

Nin Pedro nin Mónica viaxaron ata Almería.
Quen saíu de Palencia afeitou coidadosamente a 

súa barba antes de emprender a viaxe.
De onde son e a onde viaxaron?

pasatempos matemáticos

Se resolves este exercicio (só cómpre saber algo de 
álxebra), poderás fabricar todos os que queiras e 
deixar abraiados a todos os teus amigos polas túas 
grandes dotes de adiviño e/ou «calculista». É de 
"colleita propia" e moi apropiado para exercitar o 
cálculo mental e, despois, a álxebra elemental.

Pensa un número.
Súmalle 3 unidades.
O resultado obtido elévalo ó cadrado.
Ó novo resultado réstaslle 9 unidades.
O novo resultado divídelo polo número que pen-

saches.
Quítalle agora 6 unidades.
Vai que o último resultado obtido é o número que 

pensaches?

Proba con varios números e comproba que sem-
pre se cumpre. 

E agora… a ver como o demostras matematica-
mente.

Unha pista: hai bastantes máis dos nove que 
saltan á vista.

Cantos rectángulos ves nesta figura?

Presentamos aquí un pequeño pasatempo que 
serve de pretexto para que os alumnos realicen 
15 operacións sinxelas con fraccións.
Nivel: 1º de ESO
Actividade:
Nesta cuadrícula e comezando polo punto da 
fracción 2/3, vai trazando unha liña ata o pun-
to marcado coa fracción simplificada de 2/3 + 
5/12. Desde ese novo punto, debes marcar unha 
liña ata o punto marcado pola fración que se ob-
tén sumando á anterior outra vez 5/12. Sigue así, 
sumando cada vez unha nova fracción 5/12 ata 
volver preto do teu punto inicial 
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