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Emprendedores
Outro ano máis aquí porque soubemos 
seguir os sabios consellos de Pepe Carrei-
ro e así llo fixemos saber ó noso galiño… e 
cumpría tirar para adiante como fose: facén-
donos emprendedores! Mira ti por onde!

Emprendedores de ilusións e traballo, 
para atinar e errar –que as dúas cousas, sen 
o nós saber, camiñan da man–, emprende-
dores para navegar mar adentro ou empo-
leirarnos nas curotas montesías do País dos 
medos ancestrais para esparexer a nosa voz.

Cando o galo ten que camiñar segue 
adiante coa afouteza que a ocasión riquire e 
deixa os atrancos atrás, xa sexan fochancas 
de indiferencia ou valados de ignorancia.

O Galo Millarengo non é unha revista con 
complexos e pretende acudir cada curso á 
cita con todos vós para dar testemuño de que 
hai xentes na nosa comunidade educativa, 
na cidade, no País, que cren que poden facer 
as súas achegas para seguir facendo da nosa 
cultura un ben universal que se manifesta de 
xeito coral na nosa música, na nosa pintura, 
na nosa literatura, obra que fan posible os 
nosos artistas consagrados, pero tamén os 
novos, os que se fan emprendedores da cul-
tura porque  non hai máis remedio, porque, 
en realidade, nunca houbo maís remedio.

O Galo Millarengo
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Unha colaboración para a revista do IES 
San Tomé de Freixeiro! Encargas así 
son as que dá gusto facer. Porque a vai 

ler toda a comunidade educativa e, sobre todo, 
porque durante un curso dei clase nas aulas do 
instituto e daquela etapa gardo unhas lembranzas 
estupendas. Coma tal, esta que escribín pouco 
despois da miña estadía nel:

(...) E tamén foi unha clase inesquecible aquela do 
ano 1996 na que, fascinado polo conto que lera a 
noite anterior, decidín ocupar a hora enteira en 
lerlles aos meus alumnos de 1º de bacharelato 
“A lingua das bolboretas”, o que quizais sexa o 
mellor relato dos que conforman Que me queres, 
amor?, o libro de Manuel Rivas que logo acabaría 
obtendo o Premio Nacional de Literatura e dando 
lugar á película de José Luís Cuerda. Comecei 
a ler e, durante un tempo, os murmurios ou as 
olladas baleiras de atención continuaron presentes 
na aula. Mais conforme avanzaba no relato, 
conforme as palabras nos levaban ao drama que 
significou a guerra civil en Galicia, os murmurios 
desapareceron e todas as miradas se cargaron de 
atención. Nas páxinas finais, a emoción do conto 
estendérase por todo o espazo da aula. E cando 
finalicei a lectura, coa clase paralizada e silenciosa, 
non era só eu quen tiña un nó na gorxa e no corazón.

A estas alturas da vida levo escritos numerosos 
libros. Supoño que por iso me consideran escritor, 
aínda que eu me atopo máis cómodo se me chaman 
narrador. Porque iso é o que son: unha persoa que 
gusta de contar historias por medio da escritura.

Reitereino noutras ocasións: encántame que 
me conten historias, a través do medio que sexa: 
un libro, unha película, un cómic, unha serie, 
unha obra teatral... E sei que non son o único; 
no fondo, a todas as persoas lles gusta escoitalas. 
Díxoo moi ben Paul Auster: «Necesitamos his-
torias case tanto coma o comer, e sexa cal sexa 
a forma en que se presenten –na páxina impresa 
ou na pantalla da televisión– resultaría imposible 
imaxinar a vida sen elas.» E, ben anos antes ca o 
autor de Brooklin, Álvaro Cunqueiro xa escribi-
ra algo semellante: «O home precisa, coma quen 
bebe auga, beber soños.» E mesmo Juanjo Millás, 
nunha das súas columnas periodísticas, escribiu 
que «Desde que o mundo é mundo, mentres uns 
amasan o pan que comemos pola mañá, outros 
tecen as historias que devoramos pola noite. 
Estamos feitos de pan e de novelas.»

Ocorre que algunhas persoas, eu entre elas, un 
día deciden pasar á outra banda do espello e contar 
as súas propias historias. Unha práctica que, para 
min, ao primeiro era só un divertimento; mais que, 
co paso do tempo, acabou por converterse no labor 
central da miña vida. Téñenme preguntado moitas 
veces de onde saen as historias que conto, como é 
posible que non se me esgoten despois de tantos 
anos. Mais é unha pregunta inxenua, porque as his-
torias que un podería narrar son infinitas.

por Agustín Fernández Paz

O engado das historias

«Ocorre que algunhas 
persoas, eu entre elas, un 
día deciden pasar á outra 
banda do espello e contar 
as súas propias historias»
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Se alguén remexese no meu cuarto de traballo, 
atoparía varios cadernos de tapa dura colmados de 
breves apuntes: cada unha desas notas é a semen-
te dunha historia. Algunhas están riscadas cunha 
liña vermella, sinal de que xa apareceron nalgún 

libro, mentres que a maio-
ría continúa agardando un 
futuro xermolar. Porque 
o problema non son as 
ideas; o problema é o tem-
po, precisaría dúas ou tres 
vidas para desenvolver só 
as que teño anotadas.

Mentres escribo isto, 
repaso eses cadernos e 
releo algunhas das semen-
tes que xa desenvolvín e 

que andan polos meus libros:
* Que pasaría se unha persoa de vida rutineira e 
gris,  un día descobre que pode elevarse polo aire 
se o desexa?
* Ao facer reformas nun pazo, nun oco disimula-
do entre dous tabiques, descóbrese emparedado o 
esqueleto dunha persoa. A caveira ten dous fura-
dos de bala na cabeza. Quen é o morto e quen o 
asasinou?
* Que pasaría se, paseando pola cidade, un mozo 
atopa unha fotografía dunha rapaza? Obsesiónase 
con esa imaxe e emprende unha busca frenética 
por toda a cidade.
* Un equipo de guionistas refúxiase nunha pou-
sada solitaria para escribir os episodios dunha 

serie de TV. Mais comeza 
a nevar e quedan illados. 
Co paso dos días, descu-
brirán que naquela casa 
nada é o que parece ser.

Do mesmo xeito, 
tamén podería fixarme 
noutras que permanecen 
sen riscar e que, quizais, 
algún día escribirei. Coma 
tal:
* Unha parella vai vivir á 

casa que herdaron. Nela hai un antigo espello que 
garda as imaxes das persoas que algún día se mira-
ron nel.
* Nun libro mercado nunha tenda de segunda 
man, un home descobre un papel agochado entre 
o forro e a cuberta. Nel, unha muller escribiu que 
vai ser asasinada nunha determinada data, para a 
que aínda faltan algúns días.

* Nunha excursión escolar, unha rapaza pérdese 
cando visitaban o lugar onde houbo unha famosa 
batalla e fica alí soa. Ao chegar a noite, a néboa 
cobre o val e algo comeza a xurdir da terra.

Mais aínda non falei do esencial, das razóns 
polas que escribo. Por que me apaixona este 
labor teimudo e solitario de construír mundos e 
darlles vida aos personaxes empregando as pala-
bras como únicos materiais. Obsesionarse cunha 
historia, deixarse posuír por ela durante os meses 
que dure o traballo. Peneirar o escrito unha vez e 
mais outra, na busca desa textura capaz de esper-
tar múltiples resonancias nos lectores. 

E escribir na miña lingua, xaora. Un acto de 
rebeldía e un acto de amor; andar un camiño que, 
cando empecei, estaba cheo de silveiras. Escribir 
co desexo intenso de crear algo que antes non 
existía. Escribir coa mesma entrega con que meu 
pai, carpinteiro de oficio, facía unha mesa ou un 
armario. E ser consciente de que a nosa escrita 
se alimenta da dos autores que nos precederon, 
primeiro dos que escribiron na miña lingua, mais 
tamén dos de toda a literatura universal. Ao cabo, 
as boas historias son sempre universais, máis alá 
da lingua ou do lugar en que se escriban.

Por iso me gusta referirme ao engado das 
historias. Atrévome a afirmar que a necesidade 
que sentimos delas é un dos fíos profundos que 
nos une a todas as persoas deste mundo noso. É 
unha imaxe que me gusta: o planeta rodeado por 
un mundo de palabras, como unha atmosfera 
imprescindible para podermos soñar e vivir.

«E escribir na miña lingua, 
xaora. Un acto de rebeldía 
e un acto de amor; andar 
un camiño que, cando 
empecei, estaba cheo de 
silveiras»

«É unha imaxe que me 
gusta: o planeta rodeado 
por un mundo de palabras, 
como unha atmosfera 
imprescindible para 
podermos soñar e vivir»
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Pepe Carreiro
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A lingua, esa profundidade de afectos, sen-
timentos contraditorios, paixóns e emo-
cións non é no fondo nada diso. Ou non 

só iso. É o resultado concreto, nun espazo e nun 
tempo, da nosa común facultade da linguaxe. 
Unha facultade innata desde que o ser humano se 
decatou de que as mans lle servían para algo máis 
que para gabear ás árbores. Se 
non é máis ca unha actualiza-
ción dunha facultade común, 
coma a de ver ou escoitar, 
non debera a lingua mover 
de maneira tan radical tantas 
paixóns e sentimentos. Pero 
móveo todo, todo o pode, e 
faino por ser o enlace entre o mundo exterior e 
o pensamento. É a liña vermella que nos enfía ao 
tecido elegante e complexo do universo. Ade-
mais, a lingua exprésanos historicamente. Cada 
ser humano temos o tamaño dun invisible quark 
na historia do tempo, un pes-
tanexo imperceptible. A lin-
gua, ao ser expresión histórica 
de nosoutros, incorpora en 
si as partículas que deixamos 
tras o noso fugaz paso pola 
terra. Cada lingua acumula 
a historia particular de todos 
os falantes que nos precede-
ron. É, nese sentido, un tesou-
ro común, un legado que vai 
transmitíndose sen crebas. Desandar a historia é 
imposible; ignorala unha aberración.

Pero non nos enganemos. A lingua é antes ca 
ningunha outra cousa un ser vivo. Se caemos na 
tentación cómoda e tranquilizadora de conci-
bila patrimonio ou identidade e non ferramen-
ta social compartida estaremos condenándoa á 
fosilización e, por tanto, a acabar nun museo, 
lonxe das rúas, das casas, do traballo e do xogo. 
No mellor dos casos. A lingua constitúe o modo 
colectivo de comunicarnos e expresarnos. Ou 
sexa, de relacionarnos como humanos entre nós 
e co mundo exterior. De construírnos.

As linguas son humanidade, e iso fainas a todas 
exactamente iguais. Non hai linguas mellores nin 
peores. Non as hai máis hábiles nin máis torpes, 
máis evolucionadas nin máis atrasadas. Cando 
alguén caracteriza dalgunha desas maneiras unha 
lingua está a manifestar un profundo e comple-
xo mangado de prexuízos, non contra esa lingua, 
senón contra os seus usuarios. Non hai linguas 

rurais e urbanas, linguas locais 
ou internacionais, linguas ver-
náculas e de cultura. Hai, sim-
plemente, linguas, todas elas 
con idénticas capacidades. 
Todas, simple actualización da 
nosa común facultade da lin-
guaxe. 

Se, como é o caso de Galicia, a lingua propia 
vai sendo substituída por outra en diferentes 
espazos sociais, debemos buscar as explicacións 
á anomalía na complexa rede de relacións que 
se dan no escenario social, non no interior dos 

sistemas lingüísticos que están 
en contacto. Máis alá de todas 
as cuestións históricas, patri-
moniais, identitarias e afecti-
vas, moito máis alá, permane-
ce sobre ese escenario social 
unha situación de radical 
inxustiza baseada nunha des-
igualdade abismal. Esa des-
igualdade constitutiva dunha 
sociedade en conflito de subs-

titución é fácil de comprender: un grupo máis ou 
menos numeroso de usuarios carece dos mesmos 

Dúas reflexións apuradas sobre a lingua galega

por Antón Dobao

«Se non é máis ca unha 
actualización dunha facultade 

común, coma a de ver ou 
escoitar, non debera a lingua 
mover de maneira tan radical 
tantas paixóns e sentimentos»

«Cada lingua acumula 
a historia particular de 

todos os falantes que nos 
precederon. É, nese sentido, 
un tesouro común, un legado 
que vai transmitíndose sen 
crebas. Desandar a historia 
é imposible; ignorala unha 

aberración»
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dereitos dos que goza calquera comunidade de 
falantes de calquera lingua do mundo. Porque 
no fondo só se trata de que todas as persoas poi-
damos exercer un dereito humano fundamental: 
vivir a totalidade da nosa vida na nosa lingua. Iso 
non quere dicir que os usua-
rios deixemos de estar en con-
tacto con outras linguas. Ao 
contrario.

Para esta razón e todas as 
demais, o número de falan-
tes non é transcendente. Nin 
sequera é importante. Unha 
comunidade de falantes pode ser moi pequena, 
pero iso non pode impedir que cada un dos indivi-
duos que a forman teña idénticos dereitos ao resto 
da humanidade. Entre eles, por suposto, os lin-
güísticos. Mais entre nós, no caso galego, a lingua 
de Galicia é común a todos, todos somos usuarios 
dun ou doutro xeito. Uns, os máis, por uso acti-
vo da lingua en todas, a maioría ou unhas pou-
cas situacións comunicativas. 
Outros, talvez unha minoría 
pero non por iso pouco impor-
tante, por uso pasivo desta lin-
gua. Porque mesmo que non a 
falen ou non a escriban, si que 
a escoitan e a len, si que partici-
pan día tras día en actos de fala 
construídos maioritariamente 
en galego. O galego é, pois, a 
súa lingua da mesma maneira 
que o é daquelas persoas que a usamos a diario. 

Esa é a gran verdade. Non a tivemos moi en 
conta durante anos, pero é crucial partir dela para 
recuperar espazos sociais, para esixirmos como 
usuarios o común: igualdade de dereitos lingüís-
ticos. Esa é a cerna de todo proxecto de extensión 
de usos da lingua, que se traduce no dereito a vivir 
a totalidade da vida nela. Desde a escola ao hospi-
tal, desde o cine ao fútbol, desde a literatura aos 
xogos, desde o traballo ao amor. Alá en cada espa-
zo público ou privado que habitemos. Dereito ao 
uso total da lingua. Sen restricións.

O pasado 8 de febreiro percorreu as rúas 
de Compostela unha manifestación que viña a 
pedir, de diversas maneiras, porque diversa é a 
sociedade que conformamos e diverso é o tempo 
que habitamos, o dereito individual e colectivo 

a vivirmos a totalidade das 
nosas vidas na nosa lingua, que 
é o galego. Alén de cuestións 
políticas, porque todos somos 
usuarios máis alá das proximi-
dades políticas e ideolóxicas 
polas que nos guste movernos 
a cadaquén, naquela numero-

sa manifestación expresouse unha realidade difi-
cilmente discutible: alí estivemos todas as xera-
cións de galegas e galegos vivos. E iso quere dicir 
que estaba unha imaxe moi potente dunha lingua 
moi viva e por tanto cun enorme e prolongado 
futuro. E esa vitalidade da lingua é sistematica-
mente unha proba de derrota daqueles reduci-
dos e totalitarios grupúsculos que teiman nunha 

absurda idea de uniformiza-
ción, que en realidade agocha 
unha visión xenófoba do dife-
rente, do que fala diferente, 
do que se expresa diferente, 
do que pertence a un estrato 
social diferente. 

O máis importante, ao 
final, é o feito inobxectable 
de que a lingua está absoluta-
mente viva. Nese sentido, non 

é o seu futuro o que nos preocupe, senón o pre-
sente dos usuarios. A humanidade desaparecerá, 
como desaparecerá o Universo mesmo; daquela, 
como imos pretender que unha lingua sexa eter-
na! Ningunha o será. Non importa. Non quere-
mos a eternidade para a nosa lingua. Queremos, 
simplemente, o presente. É dicir, vivir nós, todas 
as xeracións que estabamos en Compostela o 
pasado 8 de febreiro, na lingua que recoñecemos 
como propia.

Nin máis nin menos. 

«Porque no fondo só se 
trata de que todas as persoas 
poidamos exercer un dereito 
humano fundamental: vivir 
a totalidade da nosa vida na 

nosa lingua»

«A humanidade desaparecerá, 
como desaparecerá o Universo 
mesmo; daquela, como imos 
pretender que unha lingua 

sexa eterna! Ningunha o será. 
Non importa. Non queremos a 
eternidade para a nosa lingua. 

Queremos, simplemente, o 
presente»
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Este comentario sobre educación non é un 
encargo para O Galo Millarengo, sempre 
será de Miguel, mais nunca un encargo, 

e si talvez acabe sendo un descargo agora que o 
escribidor ten cumprida a protoxubilación. Por 
outra banda, non sería casual que na escolla do 
tema estiveran razóns como a estrea da lexisla-
ción educativa, un novo cambio de dirección do 
centro, as ondas de compañeiros de moitos anos 
que xa non están connosco e o rexuvenecemento 
coas súas ilusións doutra parte non menos signi-
ficativa. En fin, vaia por diante que todos os cida-
dáns, nivelados por ter sido estudantes, temos 
algo que dicir sobre unha tarefa considerada 
imposible en función do éxito insuficiente nos 
resultados obtidos; mais, por activa e por pasi-
va, os profesionais especialmente, apuntando eu 
aquí que non seria cativa contribución que os 
membros do claustro do San Tomé vertésemos 
no seu voceiro as nosas narrativas de vida como 
ensinantes a efectos de construír unha biografía 
colectiva do profesorado. Sexa así, e desculpáde-
me que vos tome esta vantaxe.

A miña vocación encetou cando mesmo era 
alumno e vixente un sistema educativo de perió-
dicas avaliacións externas, o Ingreso, as reválidas 
e o PREU, que establecera a lei de Ordenación  
do Ensino  Medio en 1953, o ano do meu nace-
mento. Nos recordos daquel bacharelato pesan 
máis que os aspectos instrutivos, a admiración 
aprendida que sentiamos pola función social do 
profesor; iso non se cuestionaba. Ídem, o capí-
tulo das devocións, non obstante estivera máis 
repartido. Resultou que eu era o preferido da 
profesora Ligia, nunca deixaría de serlle leal, 
estudaría Historia e Xeografía. Foi así, e houbo 
un día memorable para os dous.

En 1968 Philip Coombs publicou A crise 
mundial da educación, unha análise dos sistemas, 
na que discute a primacía da educación formal, 
universal e obrigatoria, como medio eficaz de 
satisfacer as necesidades de aprendizaxe nas 
sociedades en desenvolvemento. O mes de maio 
do mesmo ano, o xesuíta Michel de Certeau, 

director da Escola de Altos Estudos das Cien-
cias Sociais de París, legounos unha frase feita: 
«En Saint Michel tomouse a palabra como en 
1789 se tomou a Bastilla». Non menos explícito 
é o historiador das mentalidades, Jean Pierre Le 
Goff, transcorridos trinta anos da improbable 
herdanza do Maio francés: «Os que viviron estes 
instantes non poden esquecer esta liberación da 
palabra e o sentimiento de que o cotián se trans-
figurou». En Santiago de Compostela coas súas 
particularidades (campañas do non ao Referen-
do previo á aprobación da lei Orgánica do Esta-
do de 1967) pioneira no movemento estudantil 
cohabitarán paralelamente á implantación da lei  
Xeral de Educación de Villar Palasí, o sistema 
tradicional coa crítica e a experimentación de 
alternativas. Da herdanza dun tempo en brasas 
para min nunca perdido queda na educación 
sentimental o Colexio Maior San Clemente, o 
Burgo das Nacións, a cafetaría da Facultade de 
Historia arredor de don Carlos Alonso del Real 
e incluso os graffitis de Franco del Carro, fillo da 
antipsiquiatría de Conxo.

O pai faleceu en marzo de 1976; ese ano 
rematei en xuño a miña licenciatura e no verán 
percorrín Galicia á procura dun emprego no 
Austin del, porque a nai dicía que agora as cou-
sas ían mudar. Naqueles intres de expectativas 
familiares e de transición política elixín «Mos-
cú do Caudillo» e a Escola Marítimo-Pesqueira 
de Serantes, acabada de inaugurar co nome de 
«Francisco Franco», un centro de adultos e de 

por Antonio Jacinto Blanco Dopico

Alumnos internos da Escola Náutico-Pesqueira de Serantes-O 
Ferrol, no curso 1977-1978. Ás veces hai que recrearse no 
pasado: subidos ao mastro deitado, xente de Foz a Cangas 
deixaba de gañar por aprender.

TALVEZ UN DESCARGO
CUMPRIDA A PROTOXUBILACIÓN
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formación profesional con internado dependente 
do Ministerio de Transportes. Cunha Residencia 
de Estudantes no meu maxín, aquela sería a única 
experiencia de ensino informal desenvolvida en 
absoluta, plena e total convivencia co alumnado 
por un principiante entusiasta que descoñecía 
pertencer ao tipo «mestre golfiño» das catego-
rias de Greiner-Makin. O curso 76-77 acabou en 
despedimento, mais co novo, e vía Maxistratura 
de Traballo, reincorporeime ao meu delfinario 
natural que non era zoo, nin circo, metáforas 
provocativas doutros universos docentes utiliza-
das por Harry Judge.

Acostúmase a relacionar a contestación de 
finais dos sesenta co colapso do principio da 
autoridade descrito por Christopher Lasch (A 
cultura do narcisismo, 1979) como unha exalta-
ción do liberalismo burgués e da súa nova facia-
na de irresponsabilidade, e ao tempo asócianse 
as súas consecuencias, simplificadas na simultá-
nea dimisión de pais e de profesores, co éxito 
das representacións literarias (Umberto Eco, O 
nome da rosa, 1980) ou cinematográficas (Con-
rack de Martin Ritt, interpretada por Jon Voight 
en 1974) que evocan a relación mestre-discípu-
lo a través da figura arquetípica 
do mentor-conselleiro-guía, unha 
personalidade educadora por defi-
nición que non podía ser ignorada 
nos debates pedagóxicos a finais 
dos noventa do pasado século (M.ª 
Teresa Moscato e Paolo Montana). 
Evidente é que eu non son quen 
de cuestionar o encadeamento de 
causas e de efectos do inicio de 
parágrafo; somentes, quixera insis-
tir na miña mocidade, na confianza 
nunha educación transformadora e 

sobre todo nun internado de traballadores e de 
fillos de traballadores do mar á procura cada ano 
dunhas titulacións que lles permitiran capear, 
entre a ampliación das augas xurisdicionais e 
as negociacións de integración na CEE, a crise 
da nosa frota pesqueira. E por tanto, aquí, non 
había sitio a unha función de substituto pater-
no e pola contra si unha magnífica ocasión de 
establecer intensas ligazóns de empatía a prol da 
paixón educativa.

A miña estadía na que fora capital departa-
mental e unha das cidades con maior e específi-
co activismo cultural chegaba a término, cando 
en 1984 nun contexto de fortes reivindicacións 
pola reconversión industrial, polo novo proxecto 
educativo e pola entrada na OTAN, naceu The-
ra, a primeira filla. Aínda así, a despedida defi-
nitiva estireina canto estaba na miña man, apro-
baría as oposicións da Conselleria de Educación 
ao ano seguinte e concursaría para o curso de 
prácticas do 85-86 no ferrolán Instituto de Cani-
do. Seguíronlle, ata ingresar no San Tomé no 
curso 2004-2005, agora xa no marco da nova lei 
Orgánica de Educación de Maravall, dous anos 
de expectativa de destino no acabado de crear 
Instituto Os Rosais de Teis e quince de profesor 

titular no vello Instituto de fundación republica-
na de San Paio de Tui. As dúas etapas están ben 
marcadas pola normalización democrática e pola 
súa  institucionalización en materia educativa; 

tamén pola estabilidade familiar 
condicionando as dispoñibilida-
des e as adaptacións, que ao final 
e alén das circunstancias persoais é 
común a todo o profesorado no seu 
paso da representación pedagóxica 
idealizada á identificación realista 
da súa experiencia docente, dous 
momentos sucesivos da autocom-
prensión do ensinante ao tempo 
que dúas aproximacións incomple-
tas da mesma realidade.

Anos de barba e bigote (1985)

En primeiro plano, o val de Serantes e as Escolas de Peritos 
Navais e da Náutico-Pesqueira. Inaguradas nos 70. Ambas 
estaban dotadas de senllas residencias para bolseiros. O barrio 
alto de Canido, ao fondo.

Fotograma do filme Conrack de Martin Ritt (1974)
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entrevista a Antón Pulido
por Esther Porrit Marchena

Desde canto tempo hai que pintas?

Desde que tiña catro anos. Lémbrome que o 
meu pai era mestre, e mentres os outros nenos 
facían matemáticas eu xa pintaba todo o do meu 
redor, as vacas, as cabras, o vento… Despois fun 
ó seminario, onde se «desenrolaban» actividades 
como a música, a pintura, os deportes… e alí foi 
cando, cun profesor, empecei a tomar en serio 
todo o relacionado coa pintura.

Na túa pintura hai moitos cadros relacionados 
coa música, pensas que a pintura e a música 
poden chegar e estar xuntas?

Nos meus cadros hai moita música, é máis, 
non hai ningún cadro que non teña relación con 
ela, ben sexa no ritmo, na composición, no silen-
cio… Todos, absolutamente todos, teñen rela-
ción coa música.

A túa pintura evolucionou moito, ó principio 
era realista e agora é completamente abstracta. 
Por que eses cambios?

Esa é a evolución da vida. Empezas pintando 
unha serie de formas concretas, e despois vas sin-
tetizando. Ata que chega un momento no que es 
capaz de expresar os sentimentos só con cores 
e con formas; é un modo moito máis difícil de 
expresar cando non hai un tema concreto, pero, 
ó mesmo tempo, tamén é unha forma de expresar 
o que ti queiras cos elementos e coas ferramentas 
que están no cadro.

Ti naciches en Bóveda de Amoeiro, e agora vi-
ves en Vigo, pero nos teus cadros aparece moito 
máis Vigo.

Non! Aquí hai moi poucos cadros! Eu teño 
pintado moitísimo a aldea, moitísimo as monta-

ñas, moitísimo a Serra da Martiñá...Teño pintado 
moito as terras da aldea e tamén os sitios onde 
estiven de mestre, segundo por onde andase eu 
pintaba a realidade coa que convivía e dende que 
cheguei aquí pinto moito o Berbés, a Gran Vía, 
os camiñantes que van pola rúas... é lóxico que o 
que pintes sexa do teu entorno.

Antón Pulido nace en Bóveda de Amoeiro 
en 1944. Comeza formándose no semi-
nario de Ourense e máis adiante marcha 

a Barcelona a estudar Belas Artes na especialida-
de de pintura e gravado.

Expón por primeira vez no Ateneo de Ouren-
se en 1971. Nos anos oitenta participa en dife-
rentes exposicións colectivas e traballa como 
portadista para a editorial Ir Indo. Durante esta 
época tamén traballa como profesor de artes 
plásticas no Instituto Álvaro Cunqueiro de Vigo.
Actualmente reside en Vigo e traballa en diver-
sas exposicións de nivel mundial.

Extracto da entrevista realizada o 25 de novembro de 2014

«e mentres os outros nenos 
facían matemáticas eu xa 
pintaba todo o do meu redor»

«Nos meus cadros hai moita 
música, é máis, non hai 
ningún cadro que non teña 
relación con ela»

«segundo por onde andase eu 
pintaba a realidade coa que 
convivía»
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Antes da entrevista, estiveches falando de Vang 
Gogh, de Rubens… tamén, de que estabas moi 
influenciado por Rembrandt...

Eu son un namorado de Rembrandt. Uns son 
uns namorados de Velázquez, e outros son namo-
rados de Rembrandt. Ti ves unha serie de pinto-
res, e despois dunha forma consciente ou incos-
ciente, vas sacando ideas, e todos máis ou menos, 
deixan unha pegada. Vas definindo a túa pintura, 
pero sen esquecer quen foron os teus pais.

O teu último premio foi O premio da crítica ga-
lega, un premio moi ben recoñecido. Como te 
sentes por este logro?

Encheume de satisfacción. Que un xurado 
recoñeza os teus cincuenta anos e traballo é unha 
cousa moi bonita. Aínda que para min, o que 
importa é o pintar, o día a día.

E xa para rematar, tes algúns novos proxectos?

Teño agora unha exposición moi importante 
en New York, na galería Salomón e despois teño 
outra moi importante en Italia.

Camiñante entre caracochasFogata

Balbino na escola

Espera

Parábola do consumismo en Nadal
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Que ben queda
a túa alma na miña parede
aí ao lado
do póster de Machín
e unha mancha de concordancia
entre suxeito e predicado.

Mírame
con cara de valse
desde o gotelé.

Nunca pasou
do compás de tres
por catro, pero
en cambio
ás veces soña que roe
no poema de amor
coma no queixo.

Devece por ser
un somier de resortes
a cerrar o verso.

por Alba María Díaz Rodríguez

Con cara de valse
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  Grazas polo pirata e o Leviatán,
  polo tesouro oculto nunha illa,
  polos mares furados pola quilla,
  polo dobrón de prata nunha man.

  Grazas por Moby Dick e o furacán,
  pola lingua dun mar que marabilla,
  polo infindo universo nunha milla,
  polo bico que queima no verán.

  Grazas dou polo morse das estrelas,
  pola común canción de dúas flautas,
  polo sol derretendo os días grises,

  polos ventos que inflaman vellas velas.
  E grazas por Xasón e os Argonautas,
  pola unión de Penélope e Ulises.

Poema das gratitudes
por Román Raña Lama
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Cando petan na porta pola noite,
a estar só cando non quero estar só;

a namorarme,
a non facelo;

a cambiar moito,
a non cambiar;

a ser moi talentoso en algo,
a non ser talentoso en nada;

a coñecer todo e ser mestre de nada,
a ser mestre de todo e non coñecer nada;

á luz máis alumeada,
á escuridade máis escura;
a ser moi distinto a todos,

a ser igual ca todos;
á vergoña,

a non ter vergoña;
a ser moi alto,

a ser moi baixo;
a non madurar,

a madurar moito;
a non ter nada,

a telo todo;
e…

Teño medo a non ser eu mesmo.

Eu tamén teño medo

Esta colaboración recrea o poema «Eu teño medo», 
de Xabier P. Docampo.

por Gerardo Borjes Domínguez
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MONSTROS AMARELOS

por Manuela Fernández Alonso

Os monstros, ao contrario ca nós, non 
nacen cunhas características físicas 
determinadas, senón que lles aparecen 

despois de decidir o que ían facer na súa vida. No 
labor de encontrar a súa cor estaba o noso amigo.

—Pai, gústame moito a cor vermella. Que teño 
que facer para ser así?

—Tes que ser moi malo e matar moita xente e 
así quedarás impregnado do seu sangue.

—Non!
Repasou a súa lista de cores preferidas e só lle 

quedaban dúas.

—E azul?
—Teras que volverte un monstro acuático, 

mais como o mar está moi lonxe terás que irte sen 
nós.

—Non quero iso. Podería ser amarelo?
—Para ser amarelo deberás dar moita calor e 

luz a todos os teus seres queridos, coma un sol.
—Pois serei así!
Dende entón dise que se volveu tan amarelo 

coma o mesmo sol e que iluminaba tanto coma el.

por Adrián Álvarez Martín

Xela seguía esperando a que volvera aquel 
monstro amarelo que saíra do seu arma-
rio a noitiña pasada. Ela abría o armario 

e buscaba e rebuscaba, pero o único que atopaba 
era roupa e máis roupa. Ela miraba pola ventá, 
aquel día chovía moitísimo sobre Sanxenxo. Sus-

piraba e dicía: «Cando volverá aparecer o peludi-
ño monstro amarelo?». Estaba triste e non pro-
baba bocado, pero ela non sabía a gran aventura 
que viviría esa noite no armario. Unha aventura 
chea de imaxinación e recordos que non olvidaría 
na súa vida. 

por Sofía Rodríguez Rodríguez

Ela levantouse nunha calorosa mañá de 
verán. O día estaba soleado con pequenos 
cúmulos de nubes esparexidos polo ceo. 

Encamiñábase cara ó río Mouren. Dende aquel 
día que coñecera o monstro amarelo, ía todas as 

mañás que tiña libres. Levábanse moi ben, sempre 
falaban das súas preocupacións do día a día. Esta-
ban moi unidos, pero xusto esa mañá o monstro 
amarelo non apareceu.

por Sofía Dafonte Troncoso

Cada un de nós pode crear (ou ter de antigo) o seu propio monstro. E os monstros…
os monstros, amiguiños, non sei se o sabiades, poden ter cores: hainos verdes, azuis, 
vermellos… Pero para estes catro alumnos de 1º A de ESO os monstros son amarelos. 
Vai ti saber por que! O medo é libre e a imaxinación tamén. Iso dicía meu avó.

Aínda recordaba o verán anterior, no que 
quedaramos todos na casa da miña avoa. 
Era unha casa moi bonita. Tiña un exten-

so xardín, cunha azotea onde faciamos guerras 
de auga en verán. E agora, como ela morrera, ían 
tirala para construír un novo e feo edificio de ofi-
cinas.

Nós estabamos tras o valado, mirando como 
aquel monstro, aquel guindastre amarelo, destro-
zaba o maior recordo que me quedaba da avoa. 

De pronto, lembrei a caixa que enterrara debaixo 
da maceira, cos meus segredos de nena, e quixen 
saltar o valado, pero cando ía comezar a correr,  
unha man detívome e vin a cara da miña avoa 
debuxada na brisa. Sabía que non chegaría a tem-
po, aquel monstro amarelo ía máis rápido ca min. 
Quixen abrazar a avoa, pero a súa imaxe desfíxo-
se co vento. A nena que eu fora xa quedaba atrás.
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Nunca o sabemos todo. As cousas nas que 
agora mesmo confiamos poderían cam-
biar. Nós mesmas podemos ser un bo 

exemplo diso. Todo é secretismo na nosa vida. Non 
coñecemos o noso destino. As maiores sempre 
comentaban que o descubririamos por nós mes-
mas.

Agora estamos nun lugar frío e escuro. Non 
coñezo ningunha das que se atopan ao meu redor. 
As miñas irmás xa desapareceron. Vin como mar-
chaban por un buraco luminoso no horizonte. Non 
houbo tempo para despedidas.

O meu corpo de cristal treme, como o de todas 
as demais. Unidas nunha aperta eterna avanzamos 
lentamente. O punto refulxente achégase pouco a 
pouco. Moitas temos medo, pois non sabemos que 
pasará cando cheguemos alí. Desgraciadamente, o 
destino non espera.

A luz tráganos a todas e, por un instante, xa non 
sabemos onde estamos. O noso arredor é descoñe-
cido. Todo é alegre e marabilloso. Vemos cousas 
que endexamais pensabamos que existían.

Pero o milagre tan só dura un segundo. Comeza-
mos a descender rapidamente e sentimos que per-
demos a nosa forma orixinal. Precipitámonos por 
unha superficie rochosa, ata que caemos ao fondo. 
Alí podo ver as miñas irmás. Parecen tranquilas 
e relaxadas, como se xa todo pasara. Non saben 
como se equivocan. A nosa viaxe prosegue. Hai 
tantas maneiras de rematar…

Nunca sabemos gran cousa. Aínda que sempre 
pensamos que o sabemos todo. Así é e será, polos 
séculos dos séculos. Incluso cando outra pinguiña 
de auga coma min naza. Xa pode ser neste regato 
ou noutro. Ou nun río, lagoa ou marisma. Teremos 
medo e confianza das mesmas cousas.

Lembrarei este día e gardareino como un gran 
tesouro na miña mente de auga. Un momento ledo 
que xa pasou, pero que me permitiu coñecer un 
novo mundo. Unha mínima parte del, si. Pero, o 
meu mundo, ao fin e ao cabo. O meu pequeno e 
idílico regato. 

A nosa etérea viaxe
por María Castaños Gómez
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A moza dos ollos tristes

A primeira vez que a escoitara cantar non 
sabía o que era o fado.

Fora de xeito improvisado, un sábado 
que saíra a dar un paseo para despexar a mente, 
chea de berros da súa muller. Había tempo que 
cada vez que se cruzaban polo corredor, no canto 
de sorrir ou dicírense cousas agradables só saían 
a relucir as avarías varias na casa, o gasto inxusti-
ficado de cartos, as malas maneiras, o «xa non me 
queres», o «nunca me fas caso»… Cada vez que 
a miraba ós ollos, non era quen de lembrar aquel 
tempo no que foran felices de verdade.

Esa tarde camiñaba polas rúas desertas. O frío 
asubiaba polas fendas do abrigo e envolvía o seu 
corpo, coma se fose unha aperta xeada da mesma 
Soidade.  Na súa cabeza reverberaban frases que 
non o deixaban pensar. A lavalouza non lava ben. 
Está estropeada. Como vai estar estropeada? Serás 
ti, que non sabes a que botón darlle. Que non fun-
ciona! E agora a ver como a arranxamos, vainos 
saír por un ollo da cara. Ó mellor se non tiveses 
mercado ese bolso non tiñamos que pensar en gas-
tos. Si, e ó mellor se ti non gastaras tanto en alco-
hol, tampouco. Ou que pensas, que a cervexa cha 
paga o espírito santo? 

Dáballe todo voltas no maxín. Meteuse nun 
bar, nun con algo de ambiente, para distraerse co 
bulicio, co conversar alegre da xente.

Entrou fregando as mans. Quitou o gabán e 
sentou nun tallo a carón da barra.

—Unha cervexa. Grande, se fai o favor.
Non tiñan máis xerras grandes. O camareiro 

pasoulle unha caneca chea ata os bordos. Levouna 
ós beizos e comezou a abstraerse dos sentimentos 
que mallaban nel, da rabia, do aborrecemento, do 
odio. Trago a trago, o alcohol contamináballe o 
sangue, e quecíalle as puntas dos dedos e da lin-
gua, e chegaba ós miolos, e facíalle esquecer os 
remorsos. Só escoitaba o riso lixeiro das mozas do 
fondo, entre o repenicar do cristal dos vasos… e 
de súpeto o silencio.

O establecemento sumiuse nas tebras, quedan-
do unicamente iluminado por un foco un recun-
cho pequeno alzado a modo de escenario. Entón, 
ela subiu. A moza dos ollos tristes, negros coma 
dúas covas nas que alguén chorara, a moza que 
lle ensinou a sentir o que era un fado. Comezou 

a resgar nas cordas dunha guitarra, e el sentiu 
coma se lle resgase nos nervios, nas veas. Cando 
comezou a cantar, a letra e a voz fixéronse un nó 
ó redor do seu peito e cinguírono, oprimiron ben 
o corazón, e el quedou apresado a ela, á moza do 
mirar apesarado.

As coisas vulgares que há na vida 
Não deixam saudades 

Só as lembranças que doem 
Ou fazem sorrir

Cando voltaba para a casa, de madrugada, 
na súa cabeza xa só reverberaba a voz daquela 
muller, coma un feitizo.

Pasou os días e as noites pensando nela, no 
seu cantar. E tamén nos seus ollos coma escuras 
lagoas infindas. Pensaba nela a todas horas, sobre 
todo nos días de invernía. A chuvia recordáballe 
a ela.

Ás veces, cando estaba só, imaxinaba que ela 
cantaba soa no bar, e que el chegaba e a collía 
polos pulsos, e que a bicaba nos beizos, e nos 
dentes, e na lingua.

A chuva ouviu e calou 
meu segredo à cidade

E eis que ela bate no vidro 
Trazendo a saudade.

Pasou o tempo, e aínda que decidiu preguntar 
por ela no bar, ninguén soubo dicirlle o seu nome. 
Marchara vibrando co último acorde de guitarra. 
El marchou a pé, devagariño. As luciñas pendu-
raban cara ó palco, no medio da praza, tentando 
unirse ó resto das estrelas. E non volveu escoi-
tala, a moza dos ollos tristes e de voz dorida, e 
non volveu estar só entre a xente, só coa poetisa, 
e non volveu sentir o fado.  Porque para el, ela era 
o fado.

Chorai, chorai
 Poetas do meu país

 Troncos da mesma raíz
 Da vida que nos juntou

E se vocês 
 não estivessem a meu lado

 Então não havia fado
 Nem fadistas como eu sou.

por Áurea Termenón Paniagua
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Oíu dicir por aí que o maltrato ás mulle-
res está en proceso de arranxarse, que se 
están poñendo os medios para atallalo… 

Eu non o creo.
Cando era pequena, meu pai biolóxico maltra-

taba a miña nai. É de supoñer, porque non o sei a 
ciencia certa, que ó principio era só a miña nai a 
que recibía os golpes. Pero pouco a pouco aqui-
lo empezou a converterse nun desastre, mellor 
dito, nun drama no que todo 
o mundo se viu involucrado. 
Xa non era só a miña nai a 
agredida física e psicoloxica-
mente, tamén os meus irmáns 
e mais eu.

Tendo en conta todo o que 
vivín de pequena, a miña opi-
nión sobre este tema é unha 
visión totalmente subxectiva 
e en primeira persoa. Eu fun 
testemuña da violencia de 
xénero, padecida nas miñas 
carnes. E xa non só da violen-
cia de xénero, senón da vio-
lencia.

Claro que non é un proble-
ma exclusivo da nosa socieda-
de. Por desgraza esténdese por 
todo o mundo e todas as culturas. A violencia de 
xénero é a demostración da desigualdade. Unha 
desigualdade que xa cando estás en camiño, ás 
nosas nais regálanlles cousas de cor azul se vai 
ser neno e rosa se vai ser nena. A desigualadade 
empeza cando es un macholo por xogar ó fútbol 
ou ó baloncesto; empeza cando es un neno, xogas 
coas bonecas e convérteste en nenaza. Empeza 
cando te bombardean a películas onde sempre é 
a princesa a que necesita o seu príncipe.

Faste grande e esta desigualdade segue e 
segue… Cando es nenaza se choras e es rapaz, ou 
es maricón se che gusta vestir ben ou, simplemen-
te doutro xeito. Cando puta é puta, cadela é puta, 
pero can é o mellor amigo do home. Cando fulana 
é puta e fulano é calquera, cando dominga é puta 
e domingo  simplemente un día da semana.

Violencia de xénero, desigualdade é o mesmo 
pero tinguida de cor rosa. E eu pregúntome des-

pois destes anos… Que foi 
o que cambiou? Que agora 
podemos poñer pantalóns? 
Pois vaia cambio!

A desigualdade segue 
cando os meus pais non me 
deixan saír ata moi tarde 
porque son muller; a des-
igualdade segue cando unha 
muller é violada e a culpa 
é dela porque provocaba 
cunha saia demasiado curta.

E todo iso é o que esta-
mos permitindo, os poderes 
públicos e, en consecuencia, 
nós mesmos.

Existirá violencia de 
xénero se a desigualdade 
existe e non parece que o 

soño dos seres iguais se vaia cumprir. Unha cousa 
leva a outra. Pero soñar non custa nada. A pena 
é que teñamos que padecer ou ser testemuñas 
destas inxustizas e non nos quede xa capacidade 
para ter esperanza en que esta lacra desapareza. 
Eu, a pesar de todo, sigo soñando.   

Pero eu sigo soñando
por Esperanza

CRÓNICAS DESESPERADAS
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CRÓNICAS DESESPERADAS

Este é o día. Este é o lugar. Este é o momen-
to. Marcho para sempre. Marcho para 
non volver. 

Cada imaxe, cada momento é retido coma un 
anel de ouro nas mans dun mendigo, porque sei 
que non volverei. O arrecendo da miña nai, a risa 
da miña irmá, os abrazos do meu pai. 

Todo iso impídeme durmir, pero non pensar 
con claridade. A miña cabeza non para. 

Como será o meu novo papá? Como será 
España? As miñas amigas din que teño moita sor-
te por ir alá, pero eu non sei.  Se ata é a primeira 
vez que vou en avión!

Non volverei a ver a mamá ata pasado moi-
to tempo, nin poderei falar coas miñas amigas 
cada día. Nin sequera poderei comunicarme co 
meu novo papá, pois el non sabe wólof e eu non 
sei español. Terei  que deixar a miña vida atrás. 
Toda unha vida. Pero sei que a Naima e a min nos 

espera un futuro mellor. Polo que din, en España 
atan os cans con chourizos, e as rúas son de ouro.

Non sei se será verdade, pero probablemente 
teremos mellores perspectivas de futuro alí. Din 

que ás mulleres lles permiten estudar na universi-
dade, pero eu creo que aínda é pronto para pen-
sar niso. Só espero que o noso novo papá sexa 
bo; vai ser complicado querelo tanto como ao 
meu verdadeiro pai. Vai ser complicado deixar 
de ser eu.

por Alexander Lugilde Guerbek

Deixar de ser eu

Inspirar e expirar. Abrir os ollos e erguerse 
para sentarse na cociña mirando pola ventá. 
Só iso. Ela, os seus ollos, as pingas de chuvia, 

á ventá. Sen ter que contar o tempo que pasa por-
que o tempo é un invento absurdo, sen ser quen 
nin de recuperar un recordo porque todos doen. 
Simplemente mirar, baleira, cara a fóra porque 
dentro hai un enorme furado do que aínda non 
pode saír.

Durante os primeiros anos todo foran rosas 
sen espiñas, pero despois comezaran os silencios, 
as amezas e o último fora aquela labazada.

Pero hoxe non.
Hoxe berrou ata ser escoitada.
—Non me berres, os nenos dormen...
Todas esas súplicas rematáranse, ela queríao, e 

el a ela tamén ou iso era o que todas as noites lle 
dicía ó oído.

Ese día mirouse no espello, e viu unha muller 
que non coñecía, máis vella, quizais.

Abriu as fiestras e mirou cara ó exterior, ese 
do que levaba xa moitos anos ausente pechada 
dentro dela mesma, vivindo soamente dos seus 
recordos, desa cariña de neno que coñecera moi-
tos anos atrás.

Díxolle que estaba soa, que xa non tiña ami-
gos e que a súa familia xa non a quería, que non 
faría nada sen el.

Pouco a pouco, quitou as teas de araña, nalgu-
res atopou xente que a quería, que a consideraba 
valente, e que grazas a eles puido seguir adiante.

Hoxe puido berrar que o logrou, que xa non 
haberá máis revoltas sen caraveis, que as concor-
dias de papel rematarán…

Pero hoxe puido berrar que de verdade é 
unha muller.

Concordias de papel
por Esther Porrit Marchena
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Por que escollestes o verso de Xardín desor-
denado da canción de Bico con Bufanda e non 
outro como Estación deshabitada?

O certo é que, traballando con tantos poemas, 
as posibilidades de esco-
ller un nome atractivo 
para o noso proxecto 
foron moitas. Ao final 
inclinámonos por “Xar-
dín desordenado”; foi 
unha imaxe que nos 
resultou melancólica, 
decadente mesmo, pero 
en todo caso moi litera-
ria; non sei… un xardín 
desordenado parece 

o escenario dunha despedida, dun abandono, 
dunha derrota… non?

Por outra parte a desorde é unha caracterís-
tica do noso proxecto, xa que non obedecemos 
a criterios «académicos», nin cronolóxicos, nin 
estilistas. En Aprendendo a ladrar reunimos, por 
exemplo, a Rosalía con Lucía Aldao, que apenas 
ten trinta anos e ningún libro publicado.

Contáronnos que estabades moi contentos co 
novo CD. Que diferenzas atopades entre o pri-
meiro e o segundo?

Somos os mesmos músicos. Idéntico compo-
sitor, idéntico produtor, o mesmo estudo de gra-
vación… en principio debería de haber (e así o 
pretendemos) unha continuidade no clima e nas 
sonoridades do proxecto. Pero hai unha diferen-
za esencial: o outro CD era un poemario masculi-
no e este é un poemario feminino. Poñereiche un 
exemplo. No primeiro CD incluíase un poema de 

Darío Xohán Cabana que se refire á casa do pai, 
e á infancia do autor en relación con esa casa. En 
Aprendendo a ladrar incluímos un poema de Luz 
Pichel con idéntica temática. Pero, mentres que o 
poema de Darío é un himno reivindicativo (a casa 
representa unha patria á que defender), no caso 
de Luz trátase dun libro melancólico, íntimo… 
feminino? Sabemos que este asunto é moi discu-
tible, e que se nos cualificará de sexistas. Pero, 
despois de traballar a fondo poemas masculinos 
e poemas femininos esta é a nosa opinión.

Outra diferenza significativa entre as dúas gra-
vacións é que neste segundo CD contamos con 
colaboracións de magníficos amigos músicos, 
que achegaron cores en pasaxes moi concretas do 
CD. Non se tratou –podes crerme e creo que si o 
percibirás no CD–  de achegas sen sentido para 
encher créditos.

Renunciariades a Manuel Rivas e a Chus Pato 
por Benjamín Prado ou Emily Dickinson para 
vos facer máis coñecidos?

Cremos que non se debe renunciar a ningún 
poeta, en prol da extrema pureza dun proxecto, 
así que non estamos pechados a incluír poemas 
noutras linguas. Pero Xardín naceu para musicar 
poetas galegos e niso estamos, porque ademais 
son multitude os que nos interesan.

É máis sinxelo musicar poemas ou compoñer a 
túa propia música?

Cada un de nós tivo experiencias de compo-
sición propia: nesa modalidade dispós de toda a 
liberdade, pero tamén tes que achegar ti toda a 
inspiración. Ao contrario, un poema achégache 
pistas, suxestión, aínda que a cambio imponche 

Xardín Desordenado está formado por Marlene Rodrigues (voz), 
Santiago Ferragud (voz e guitarra), Isaac Garabatos (guitarra), 
Lorenzo Boo e Blas Segura (baixos) e David Outumuro (percu-

sións). O grupo nace no ano 2011 cando estes músicos vigueses deciden 
percorrer as librarías e bibliotecas en busca de palabras ás que lle poñer 
música, convertendo eses textos en boleros, en jazz, en rock and roll… 
Pechan o seu primeiro traballo nese mesmo ano, musicando quince poe-
mas escritos por homes. E este ano pechan o seu novo CD Aprendendo 
a ladrar con poemas musicados de mulleres.

O luns 23 de marzo, as reporteiras d’O Galo Millarengo desfrutaron 
dunha agradable tarde na compaña de Santiago Ferragud, ó que entre-
vistamos.

entrevista de Esther Porrit Marchena

UN XARDÍN DESORDENADO
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unhas limitacións nas melodías ou nas progre-
sións harmónicas. Son tan diferentes ambas as 
dúas opcións que me custa establecer preferen-
cias.

En relación con musicar poemas, déixame 
que che diga que os poetas son músicos aínda 
que eles o ignoren; en ocasións trátase só de 
«petar» nos versos, para que asome a súa músi-
ca implícita. Cando sucede así, é unha gozada… 
chegas a crer que o poema é teu e que música e 
texto nacen nese instante, por e para ti.

Cal é o voso xénero favorito de interpretar?

Aínda que vimos de distintas orixes, dende 
o fado á música clásica, case todos nós vivimos 
experiencias no jazz, que pode considerarse o 
noso lugar de coincidencia. Así que gozamos 
moito cos temas que nacen en swing, en blues, 
en rhythim and blues; pero claro, isto non se 
pode elixir. O poema co que entramos en rela-
ción marca xa un estilo e forzalo ás nosas prefe-
rencias, sería garantir o fracaso.

Cal pensades que é a achega que lle facedes á 
música galega?

Talvez, simplemente, musicar poemas cun 
novo talante. Admiramos músicos como Aman-
cio Prada que deixaron unha obra (e continúan) 
magnífica. Pero sería unha impostura adoptar 
actitudes distintas ás que nos conduce a nosa 
propia experiencia musical e humana. Recordo 
que, nas primeiras reunións nos compromete-
mos a non aburrir o persoal. Cremos que, dende 
logo nos nosos directos, o estamos a conseguir. 
En definitiva, a nosa proposta (o noso intento 
polo menos) é compartir poesía con todo tipo de 
público, sen solemnidades nin prexuízos. Se un 
poema pide rock and roll… pois rock and roll!

Para que público pretendedes que estea dirixi-
da a vosa música?

En principio pensamos que sería un proxec-
to moi minoritario do que só gozaría a xente con 
hábitos na lectura da poesía. O tempo vai cam-
biando esa visión primeira. Cada vez vén aos con-
certos xente máis nova.

Entre unha produción literaria tan ampla, por-
que escollestes algúns poemas e non outros?

Carecemos da máis mínima estratexia de selec-
ción. Lemos, lemos, lemos, en moitos casos autores 
recomendados por amigos máis expertos, e nun 
momento determinado xorde entre un poema e 
nós unha atracción que ten moito de namoramen-
to. Pero, posteriormente, segue un arduo traballo: 
dalgún poema compuxemos numerosas versións, 
ata considerar que a composición é coherente co 
texto. Déixame presumir: máis dun autor e máis 
dunha autora dixéronnos que xa non son capaces 
de disociar o seu poema da nosa música.

Musicades poemas polo que ledes, pero tamén 
por encargo?

Si, tamén realizamos traballos por encarga. Por 
exemplo, con motivo do Día das Letras, compu-
xemos programas completos sobre Valentín Paz 
Andrade ou sobre Díaz Castro, pero aínda neses 
casos non aceptamos que nos suxiran poemas 
concretos. Somos nós os que, tras estudar as obras 
dos autores, seleccionamos os textos que encaixen 
coas formulacións de Xardín Desordenado.
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Nun día calquera do mes de febreiro quedei en 
Ourense cos compoñentes deste grupo, coñecido 
por moitos e descoñecido para algúns, chama-
do O Sonoro Maxín, pero que unha vez que os 
escoitas non deixan indiferente a ninguén. Come-
cei a entrevista reflexionando, como penso que lle 
pode ocorrer a calquera periodista, sobre aquela 
pregunta que de seguro me deixaba no tinteiro 
e que eles esperaban por ser algo que levan moi 
dentro. Por iso vou comezar esa entrevista polo 
final, pola última pregunta que se botaba en falla, 
pola pregunta que chega ó corazón, pola súa rela-
ción co seu Ourense querido, coa súa OUREN-
SANIDADE… Como eles mesmos din: «Nós 
levamos a ourensanidade como algo importante. 
Estamos moi contentos de ser de Ourense. Den-
tro do grupo tamén falamos moito de Ourense e 
gústanos mostrar que somos de aquí…». 
E comezamos....

Cando xorde realmente O Sonoro Maxín?

I.- Pois mira, o grupo cumpre este ano 8 anos. 
Aí pola primavera do 2007 que nos xuntamos e 
foi Abraham, Cris, Samu, que xa non está no gru-
po porque está moi ocupado, e eu, pois saímos 
de Lamatumbá, e iso de que non queres deixar 
de facer o que che presta. E nós tiñamos amigos 
que nos dixeron: veña, nós apoiámovos se quere-
des montar algo. Foi cousa de catro meses, parar 
un pouco e volver a meternos de novo no local 
de ensaio. E aí naceu, é dicir, foi unha continua-
ción daquilo que faciamos, do espírito co que 
nacemos xunto coas mesmas persoas e con outras 
novas que nos viñeron  buscar e nos dixeron que 
se necesitabamos algo de apoio, pois alí estaban 
eles. Contar cos amigos e as amigas é fundamental 
para nós.

Por que ese nome? Que implicacións ten?

I.- O nome d’O Sonoro Maxín vén da imita-
ción das orquestras latinoamericanas de hai uns 

anos que se chamaban La Sonora Matancera, 
La Sonora Florida, cousas así. Na nosa cabe-
ciña empezamos a darlle voltas a esa idea, á de 
facer unha especie de orquestra. E buscámoslle 
o nome O Sonoro Maxín como A Sonora Ima-
xinación, como unha maneira de imitar o nome 
desas orquestras, de buscar despois o noso estilo 
de cumbia. Foi un nome que nos gustou facendo 
referencia a esas orquestras, eses bailes latinoame-
ricanos que, ben, seguen existindo, pero hai 70 ou 
80 anos había centos delas. E moitos dos grupos 
como Los Tamara e moitas orquestras de Galicia 
foron para alá e nós, dalgún xeito, vivimos, entre 
comiñas, as historias deses músicos.

Que tipo de música facedes? Cales son as vosas 
influencias?

C.- Ben, nós facemos un pouquiño de todo. O 
que queremos é que a xente baile e toda a nosa 
música está vinculada ó baile de verbena, de cam-
po de festa. O ritmo que máis usamos é a cumbia, 
a cumbia galeguizada e interiorizada en nós.

I.- Nós basicamente centrámonos en ritmos 
bailables. Usamos o acordeón, xa que ademais 
de ser un instrumento melódico pois realmente 
é o rei da festa. Cun acordeón armas unha boa 
festa onde sexa. Músicas bailables, músicas moi 
populares. Nós non somos uns compositores, 
senón que reivindicamos o popular. E como as 
nosas músicas viñeron de América, pois tamén 
con raíces de aquí, do noso. Por iso falaba Cris 
da Cumbia galeguizada, a nosa cumbia, a que nós 
sentimos e así facemos.

Cales son os temas que tratan as vosas cancións?

C.- Ico é o compositor. Eu, que as toco e as 
escoito, sempre digo que son temas brancos, 
puros. De amizade, que saen do corazon. Ás veces 

entrevista de María Castaños Gómez
O SONORO MAXÍN
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teñen moito trasfondo; ti escoitas unha cousa e el 
quere dicir outra… Pero fala sobre todo da vida, 
da amizade, de seguir cara a adiante, de pasalo 
ben, de ser felices. Son moi optimistas e positivas.

I.- Tentan ser moi positivas. Eu, dende a 
maneira de compoñer que teño ás veces sae a 
música por un lado, ás veces sae a letra, ás veces 
sae xunta, pero…  Dende un punto común que 
compartan todas sería que teñen unha óptica ou 
que están feitas dende o amor a calquera cousa: 
ás persoas, á natureza, a un momento da vida, a 
unha festa… Tamén pode ser o contrario: o odio. 
O enfrontamento a unha situación. Pero hai un 
punto de vista que é que se eu canto a algo que 
non me gusta é porque hai algo detrás que si que 
quero, que quero que se conserve. As cancións 
basicamente falan todas da querenza por algo ou 
alguén.

Colaborastes en obras obxectivas como O Uni-
verso de Eduardo Blanco Amor, Os Bolechas… 
Como xorden estas iniciativas?

I.- Nós estamos moi abertos a participar en 
proxectos nos que nos chamen e tamén nos que 
nos sintamos cómodos.  O de Blanco Amor era o 
aniversario da publicacion d’A Esmorga e pensa-
bamos que a nosa canción… Ben, a nosa cancion 
estaba antes do proxecto, entón simplemente nos 
referenciaron. Dixéronnos: tedes isto aquí, pode-
riades participar… E n’Os Bolechas igual, tiña-
mos unha cancionciña, propuxéronnos, demos 
dúas voltas ao tema, a ver se se podía adecuar, e 
adiante. Nós somos moi valentes nese sentido.

C.- Hai unha cancion que se chama A rúa do 
Perigo que fai alusion aos carteis que hai por esta 
zona vella de Ourense. Hai un itinerario d’A 
Esmorga e nesa cancion falamos dese itinerario.

Vexo que no meu instituto o galego non se fala. 
Non se ve a lingua como algo que temos que 
falar, que coidar. Algo completamente diferente 
do que pasa en Euskadi, onde a lingua é o pri-
meiro. Pensades vós que a nosa lingua terá un 
final feliz? 

C.- Si, vai telo. É algo identificativo, é que ten 
que ser. Cando morre a lingua morre o ferreiro, 
morren tantas cousas que é imposible pensar 
nunha morte tan súbita. Hai que ter esperanza, 
promovela, cantar nela, crer nela, querela, ensinar 
nela… E malo será que estes malos tempos non 
teñan mellor saída. 

I.- Eu concordo con Cris. Nós tamén na esco-
la temos moi de man o que falan os rapaces. A 
situación da lingua agora mesmo é moi complica-
da. Botarlle culpas a alguén… Non sei a quen lle 
botar. Pero si que temos que saber que a temos 
que coidar, respectar e que si terá un final feliz… 
Espéroo, intento pensar que será un final feliz, ou 
máis ben, que non terá un final. Será continua e 
durará anos e anos aínda que haxa xente que non 
lle preste a atención necesaria.
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No léxico empregado polos comentaris-
tas deportivos atopamos unha chea de 
expresións que teñen que ver co latín e o 

Mundo Clásico. Por outra banda, nos nomes dos 
equipos de fútbol hai moitas referencias grecola-
tinas. Cando falamos do cérbero ou gardameta 
do equipo estamos a empregar un termo que ten 
que ver co can Cerbero, un can de tres cabezas 
que gardaba a entrada do mundo dos mortos (o 
Hades) na cultura da Antiga Grecia. O dianteiro 
da aliñación é chamado tamén ariete, un aparello 
co que na Antigüidade e na Idade Media botaban 
abaixo as portas ou muros das cidades. O nome 
vén de aries, carneiro, porque xeralmente era 
un tronco que na súa punta tiña unha cabeza de 
carneiro de bronce para facer máis forza. Como 
curiosidade o nome de aries é tamén un signo 
do zodíaco referido ao carneiro de pel de ouro 
coñecido como vélaro de ouro.

As expresións de orixe grecolatina están na 
boca dos locutores e periodistas. Así, para falar 
dun enfrontamento entre equipos emprégase 
versus, como por exemplo: Real Madrid versus 
Barcelona. O equipo que xoga en casa dise que é 
o anfitrión (Anfitrión era un rei da cidade grega 
de Tebas que daba banquetes moi espléndidos). 

Cando comeza o partido 
os equipos saltan á pales-
tra (esta era unha especie 
de patio con pórticos onde 
facían deporte gregos e 
romanos) ou saen á area 
(a area era o nome que se 
lle daba á pista do anfitea-
tro porque estaba cuberta 
de area). Todo equipo ten 

un talón de Aquiles, é dicir un punto feble que 
pode ser aproveitado polo seu rival. Tamén para 
o heroe grego Aquiles o talón era onde calquera 
ferida podía levalo á morte. Se os xogadores non 
se portan como deben no campo, o adestrador 
botaralles unha boa filípica, é dicir unha repri-
menda, termo que ten a súa orixe nos violentos 
discursos do orador de Atenas Demóstenes con-
tra Filipo, rei de Macedonia. En moitas ocasións 
o emocionante encontro pode resolverse cun gol 
in extremis. Algúns equipos celebran a vitoria en 

fontes dedicadas a deuses como a da deusa Cibe-
les do Real Madrid, sentada nun carro tirado por 
leóns (que son en realidade dous amantes que 
faltaron a unha promesa e foron transformados 
en bestas), ou a de Neptuno (deus do mar) do 
Atlético de Madrid.

Nos nomes dos equi-
pos hai moitas referen-
cias clásicas. Todo o 
mundo sabe que se nos 
referimos ao equipo béti-
co pensamos no Betis, 
pero ao mellor non nos 
temos decatado de que 
Betis é o nome antigo 
do río Guadalquivir. Mentres que se citamos ao 
conxunto hispalense falamos do Sevilla, que na 
época romana se chamaba Hispalis. Do mesmo 
xeito, o equipo ilicitano é o da poboación de 
Elche porque na Antigüidade levaba o nome de 
Ilici e o malacitano é de Málaga (Malaca). Rela-
cionados coa mitoloxía están o Hércules de Ali-
cante, o Fortuna (deusa da sorte) de Düsseldorf e 
o Ajax de Amsterdam, sendo este último o nome 
dun heroe grego da guerra de Troia. Coa historia 
clásica temos o Sparta de Praga, que ten que ver 
coa cidade grega de Esparta, patria do famoso 
Leónidas (o heroe grego 
que resistiu nas Termópi-
las ata a morte) e o club 
escocés The Spartans. O 
Spartak de Moscú debe 
o seu nome ao esclavo 
Espartaco, que se rebelou 
contra os romanos no ano 
73 a. C. Hai tamén esta-
dios que levan nomes de orixe grecolatina como 
o Cartagonova de Cartagena, nome da cidade en 
latín (Carthago Nova) ou o Helmántico de Sala-
manca, posto que Helmantiké era o antigo nome 
desta poboación.

Estade atentos porque na radio, nos periódi-
cos e na televisión atoparedes estas referencias 
e moitas outras que vos chamarán a atención. 
Unha vez máis o latín e a Cultura Clásica están 
presentes na nosa vida. Só temos que fixarnos un 
pouco e deixarnos sorprender.

fútbol e cultura clásica
por Fernando Lillo Redonet

Anfitrión
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fútbol e cultura clásica

QUE SON OS FRACTAIS?

Un fractal é un obxecto xeométrico cuxa 
estrutura básica, fragmentada ou irregular, se 
repite a diferentes escalas. O termo foi proposto 
polo matemático Benoît Mandelbrot en 1975 e 
deriva do latín fractus, que significa «quebrado» 
ou «fracturado». Moitas estruturas naturais son 
de tipo fractal.

Cando temos diante unha imaxe fractal e que-
remos profundar en detalle no seu interior, acer-
cándonos a un detalle ou ampliando a imaxe a 
modo de zoom, atopamos que o detalle, agora 
grande, revela unha forma semellante á que via-
mos antes, aparecendo novos detalles coa mes-
ma forma (manifestando, pois, autosimilitude e 
reiteración). Deste xeito, podemos profundar e 
profundar, pero sempre observaremos detalles 
semellantes. O límite establéceo a capacidade de 
afondar na imaxe. Dado que os cálculos matemá-
ticos son complexos e a gráfica correspondente 
complicadísima, recórrese a crealos e representa-
los mediante axuda de ordenador, de xeito que un 
procesador máis potente poderá profundar máis 
no fondo do fractal e construirá máis rapidamen-
te a imaxe mediante o proceso de renderización.

TIPOS DE FRACTAIS

Matematicamente, os fractais son repeticións 
de elementos que no seu estado máis perfecto 
proveñen da gráfica de determinadas funcións 
caracterizadas por iteración nos seus cálculos (é 
dicir, o resultado dunha fórmula ou operación 
matemática tomarase como novo dato ó que se lle 
aplicará a mesma fórmula, e así sucesivamente). 
Esta reiteración nos cálculos por iteración será 
responsable da reiteración nas imaxes obtidas. 
O espazo queda fracturado en anacos idénticos 
ou cuasidenticos que son autosimilitudes, é dicir, 
copias máis pequenas da mesma figura (un ceo 
anubrado semella unha imaxe fractal pois hai 
moitas manchiñas brancas de diferentes tamaños 
e semellantes entre si en contraste cun ceo des-
pexado que é uniforme). 

Os exemplos de fractais son moitísimos e os dife-
rentes tipos clasifícanse segundo o grao de exactitu-
de ou deformación das autosimilitudes. Cada tipo 
orixina imaxes propias. Temos como exemplos o 
conxunto de Cantor, o triángulo de Sierpinski, a 
alfombra de Sierpinski, a curva de Peano, a folerpa 
de neve de Koch, a curva do dragón, a esponxa de 
Menger, o conxunto de Mandelbrot, o conxunto de 
Julia, o fractal de Lyapunov, etc.

por Juan Manuel Rodríguez Criado

Ola a todas e todos! Neste artigo quero compartir a experiencia que tiven xerando fractais. Foi 
aproximadamente no ano 1999 cando un amigo meu, marabillado pola beleza destas crea-
cións empregando filtros para Photoshop, me mostrou con entusiasmo os seus resultados. 

As imaxes obtidas rompían todo tipo de esquemas, eran pura fantasía e desconcertaba a variedade de 
formas e os efectos que nelas provocaban as diferentes escalas do zoom coas que se observaban.

Pronto comecei a facer os meus propios deseños que me serviron para edición de imaxes e tamén 
enmarquei algúns deles. Descubrín formas que claramente recordaban temas da natureza pola profu-
sión de curvas e pola reiteración de elementos característica destas representacións gráficas: pés, caras, 
peitos, ceos e mesmo animais e plantas xurdían na imaxinación do que as contemplaba.

O enigma dos fractais
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Os filtros máis utilizados para obtelos produ-
cen variacións de tipo Julia (de Pierre Fatou e 
Gaston Julia) e de tipo Mandelbrot (de Benoît 
Mandelbrot).

Malia que a maioría dos fractais que coñece-
mos son orixinados por fórmulas matemáticas, 
outros fractais, denominados naturais, atopámo-
los na natureza, por exemplo as ramificacións 
das plantas nas que cada vez as pólas grandes 
producen novas pólas pequenas que co tempo se 
fan grandes e botan outras pequenas e así suce-
sivamente. Tamén a división das follas dos fen-
tos, algunhas cristalizacións minerais, as nubes, 
a ondaxe do mar, as montañas, moitas inflores-
cencias –un exemplo notorio témolo nas horta-
lizas romanescu, brócoli e coliflor–, a complexi-
dade das células formando estruturas cada vez 
máis complexas –células intestinais/pregaduras 
intestinais, neuronas/sistema nervioso, etc– son 
exemplos de fractais na natureza. Na medicina, 
na bioloxía e na ciencia en xeral teñen aplicación 
os cálculos fractais.
HISTORIA DO SOFTWARE DE CREACIÓN DE 
FRACTAIS

No ordenador, os fractais constrúense median-
te software diverso: creáronse como filtros plu-
gins para tratamento de imaxe con Photoshop e 
mesmo hai programas diversos e apps para dispo-
sitivos móbiles e tabletas. Algúns con resultados 
máis espectaculares e cunha integración da cor 
que realza máis o efecto tridimensional (sobre 
todo se permite degradados que axuden a pro-
ducir un efecto tridimensional na imaxe). Malia 
a gran abundancia de recursos para crealos por 
ordenador, foi o alemán Kai Krauser o referen-
te máis importante na elaboración deste tipo de 
software co programa Fractal Explorer que for-
maba parte dun paquete de filtros para o deseño 
gráfico chamado Kai’s Power Tools (KPT), que 
ofrecían ferramentas varias para conseguir efec-

tos 3D e curiosos acabados nas imaxes. Foi nos 
anos 1995 a 2000 cando se produciu este estalido 
de creación no deseño gráfico por ordenador. A 
empresa Metacreations ofrecía diversos produtos 
bonitos e divertidos, con interfaces moi orixinais 
e nos que se percibía a man de Kai Krauser (o 
bonito e útil Kai’s Photo Soap, o divertido Kai’s 
Power Goo, o magnífico MetaTools’ Bryce, o 
creativo Texture Explorer, e os paquetes de fil-
tros KPT3, KPT5, Spheroid Designer, entre 
outros). Co tempo, esta empresa despareceu e 
as súas producións foron adquiridas por outras 
empresas e algúns filtros desapareceron do mer-
cado (Corel fíxose coas KPT supervivientes –que 
xa non conteñen o lendario Texture Explorer–, 
DAZ 3D fíxose con Bryce, Kai’s Photo Soap e 
Kai’s Power Goo foron parar a ScanSoft, Inc. e 
Poser foi adquirido por Smith Micro Software). 
En todo caso, é importante que o programa nos 
permita variar os parámetros de construción do 
fractal se queremos obter unha imaxe persoal 
axustada ó noso gusto e tamén que permita dis-
por de cores e poder degradalas.

CREA O ORDENADOR A IMAXE OU UN MESMO?

Créaa un con axuda do ordenador. As varia-
cións persoais prodúcense porque: a) Un pode 
variar parámetros e facer que a imaxe cambie 
totalmente. Cantos máis parámetros modifique-
mos máis variacións poderemos obter, pero con 
tres deles xa xorden moitísimas posibilidades. 
Ademais, cando se profunda nos fractais de 
Mandelbrot, podemos descubrir novas for-
mas por acumulación de pequenas dexenera-
cións da inicial (cuasiautosimilitudes). Can-
do se ten práctica, un saberá en que parte do 
Mandelbrot se atopan as formas que se axustan 
ó desexado. b) Pódese elixir a lista de cores e a 
forma de degradalas, polo que o resultado cam-
bia moitísimo e gaña aspecto 3D. Esteticamente 
é fundamental a elección da paleta de cores. c) O 
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recorte da imaxe obtida é moi importante e pode 
ser o toque final que permita a presenza de máis 
ou menos elementos grandes ou pequenos; ten o 
efecto de encadramento da imaxe. d) O tamaño 
do documento tamén é importante, xa que per-
mite visualizar máis campo e pode facer un efecto 
zoom a medida que nos acercamos ou afastamos 
da imaxe. e) Por último, pódese facer edición 
das imaxes de fractais recortando pezas de varias 
imaxes e uníndoas despois do xeito conveniente 
(por exemplo, crear un floreiro con pezas que 
recorden flores e pezas que recorden follas). Estes 
cinco factores fan que o resultado sexa moi persoal 
e creativo.

A continuación déixovos a mostra duns cantos 
fractais xerados con Photoshop mediante o filtro 
Fractal Explorer do paquete de filtros KPT. Mos-
tro exemplos das tres etapas nas que estiven facen-
do fractais: anos 1999, 2007 e 2013. Como pode-
des ver, a medida que pasaron os anos presteille 
máis atención á selección de cores.

Bibliografía:
http://www.wikipedia.com
https://uklanor.wordpress.com/
http://fralbe.com
http://www.xatakaciencia.com
http://vigociencia.com
Fractales en la BiologÌa y la Medicina - PHP Webquest
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SENEGAL

Ola! Chámome Cheikh e hoxe vouvos falar de Áfri-
ca. No colexio Lope de Vega no quinto curso eu fun 
de vacacións a África e fun a un país chamado Sene-
gal, de onde son orixinarios meus pais (de Dakar e 
de Touba) e onde teño dúas tías e un tío.

Antes de que me fora, pedín os deberes de tres 
semanas. Ó día seguinte fun ó aeroporto ás nove da 
mañá, cheguei a Madrid e logo fun a Senegal. Che-
guei pola noite. Vin a miña tía, que falaba wólof, 
que é o idioma que falan algúns africanos; noutros 
lugares de África falan ó mellor outro idioma (tamén 
se fala o francés en Senegal), pero en Senegal fálase 
moito o wólof.

A comida que se come alí é o arroz con peixe e 
con cebola, ós que algunhas veces se lles pode botar 
salsa ou unha gornición de verduras (thieboudien-
ne). Outros pratos populares son o maffe ou o yassa. 
A bebida máis popular é o té, pero tamén está moi 
rico o bissap, bebida que se fai a base de hibisco.

En África cómese coa man dereita; se comes coa 
man esquerda é unha falta de respecto. A escritura 
dos africanos é de dereita a esquerda. Tamén se saú-
da coa dereita: faise todo coa dereita.

O ramadán é un costume alí e deixan de comer 
durante trinta días; só podes comer pola noite, a 
partir das dez. A relixión dos musulmáns é rezar ó 
seu deus pola mañá, ó mediodía e pola noite.

Pois así pasei as vacacións en Senegal.

por Cheikh Ndoye Correa (1º D ESO)

Panorama urbano de Dakar

Unha das moitas praias senegalesas

Mesquita de Touba

Thieboudienne Bissap
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ANDORRA

Ola! Son Thais, teño 12 anos e son de 1ºB de 
ESO. Vouvos falar un pouco de Andorra.

A súa paisaxe é moi montañosa. En outono 
e no inverno son as estacións na que está máis 
bonita; no outono porque as árbores se poñen 
dunha cor alaranxada e queda moi bonito, e no 
inverno porque miras cara a arriba e ves todo 
con neve e abaixo tamén está nevado e podes 
facer guerras de bólas pero cunha condición: 
estar moi abrigada!

Alí está vivindo unha parte da miña familia 
paterna porque a demais vive por España. Están 
a miña avoa, os meus tíos e o meu primo. Cando 
vou alí, imos á neve ou damos paseos pola rúa, 
Está xenial! Encántame ir, pero no Nadal non 
vou moito; vou máis no verán. Tamén me gusta 
Naturlandia, que é un sitio onde hai animais e 
hai circuítos pola montaña. O máis coñecido é o 
Tobotrón, que consiste en montarse nun tronco 
que ti controlas. Eu nunca montei, xa que me dá 
medo. Alí fálase catalán e francés. 

Eu nacín en Andorra pero teño nacionalida-
de española e alí a nacionalidade elíxese aos 18 
anos sempre que vivas ali porque non admiten 
dobre nacionalidade.

A cociña andorrana é a propia da montaña e 
ten influencias catalás e francesas. Ademais dos 
pratos máis coñecidos (escudella, butifarra…), 
hai moitros outros baseados na mestura de car-
nes de caza (coello, xabaril, veado) ou porco; 
tamén está presente o peixe de río (troita).

por Thais Bueno Martínez (1º B ESO)

Escudella

Civet de cervo

S. Miquel D’Engolasters
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Aqueles tolos baixiños…
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De entre todos o máis novo,
sempre sorrindo está,
pero na clase de ciencias, 
moito tes que estudar. 

Se vas con ela á clase,
estate moi en silencio,
só podes falar inglés,
ollo que ten moito xenio!

Esta nena tan bonita,
de cousas modernas sabe,
gústanlle os ordenadores,
tamén a electricidade. 

Coas historias de animais,
tamén de bichos e plantas, 
pasarás as súas clases.
De seguro que che encantan!

Co seu peiteado bigote,
encántalle debuxar,
non fagas liñas torcidas,
porque te pode matar.

Cando temos un problema
e non hai con quen falar,
ela sempre está disposta 
cun sorriso a axudar.

É de tamaño pequeno
pero ten un gran saber,
se ti queres atopalo,
vaino buscar no taller.

Este acaba de chegar,
pero xa andou por aquí,
se ti queres coñecelo,
mira para o seu nariz.

Lémbrate desta meniña
cando ti deas sintaxe:
ela sabe de suxeitos,
complementos e de frases.

É pequena de tamaño,
pero ten un gran carácter,
gústalle moito cantar,
e para o francés ten arte.

El sempre é un gran artista,
o insti vai decorando,
hoxe pinta unha parede,
mañá queda debuxando.

Logaritmos neperianos,
hipotenusa e catetos,
todo iso e máis ensina
tanto a nenas como a nenos.

xa están aquí!!

IG

E F

H

NL M

D

CA B

Relaciona cada unha das coplas coas fotos da páxina anterior
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Quen cho ía dicir!!
por Irene Leirós

1. Que quere dicir en grego niké: “pilleite!”, 
“calzado” ou “vitoria”?

A marca Nike vén da palabra grega Niké, que 
significa «vitoria». Rebook vén de reed-book, 
una especie de gacela. En canto a Asics, son as 
iniciais da frase latina anima sana in corpore sano, 
«alma sa en corpo san». Por outra banda, Adidas 
vén do nome do seu creador: Adi Dassler; o seu 
irmán, Rudolph, creou a marca Puma.

2. Do, re, mi, fa, sol, la, si… Todo o mundo 
coñece as notas musicais. Pero por que se cha-
man así?

Un monxe italiano que viviu na Idade Media 
e que era profesor de solfexo, Guido d’Arezzo, 
ideou nomes que fosen doados de memorizar  
para cada una das notas. Escolleunos dun himno 
a san Xoán Bautista que xustamente falaba  de 
música: «Ut queant laxis/ Resonare fibris/ Mira 
gestorum/ Famuli tuorum/ Solve polluti/ Labii 
reatum/ Sancte Iohannes». Colleu a primeira 
sílaba de cada verso para nomear con elas as seis 
primeiras notas: ut, re, mi, fa, sol e la. Máis tarde 
creouse una nota suplementaria, si, a partir das 
iniciais de Sancte Iohannes e ut transformouse en 
do, máis doado de pronunciar.

3. O euro estivo a piques de chamarse “ecu”. 
Verdadeiro ou falso?

Verdadeiro. Ó primeiro, o euro íase chamar 
ECU. Este é o nome dunha moeda medieval (en 
francés “escudo”), e as siglas ECU significan 
“European Currency Unit” (“Unidade moneta-
ria europea” en inglés). Pero, en 1995, no últi-
mo momento, o chanceler alemán Helmut Kohl 
opúxose firmemente: “ecu” soaba como die kuh, 
“a vaca”  en alemán. Entón acordouse o termo 
“euro”, que non presentaba problemas de pro-
nunciación en ningunha lingua.

4. Por que se fan chocar as copas para brindar?
Na Idade Media, cando che ofrecían de beber, 

había que desconfiar: se cadra o vaso contiña 
algún veleno. Antes de beber, os dous bebedores 
facían chocar os vasos de maneira que un pou-
co da bebida de cada se derramase no vaso do 
outro. Así , os dous mostraban que non tiñan 
malas intencións.

5. Que animal introducido en Australia se con-
verteu nunha praga?

O coello, introducido en Australia no século 
XIX polos ingleses, é unha catástrofe ecolóxi-
ca nacional! Como se reproducen moi rápido e 
non están ameazados por ningún depredador, 
hoxe son máis de 300 millóns. Son tan odiados 
que a tradición anglosaxona de regalar o “coello 
de Pascua”, transformouse en Australia e agora 
regalan un bilby de chocolate. O bilby é un mar-
supial local de nariz e orellas longos; el si que está 
en perigo de extinción!

6. De onde veñen os nomes dos dedos?
O índice é o dedo que serve para indicar ou 

mostrar algo; tamén se chama mostreiro e fura-
bolos. O corazón é máis grande e por iso tamén 
se chama pai de todos. O anular, tamén chama-
do medianiño, é no que habitualmente se leva 
o anel. E o maimiño é o máis pequeno; en latín 
chamábase “auricular” porque serve para rascar 
a orella (aurícula). En canto ó máis gordo, o pol-
gar, tamén se chama cachapiollos e matapiollos... 
imaxinas por que?

7. Por que os coitelos de mesa teñen a punta 
redondeada?

Non, non é para evitar que os nenos se corten. 
Hai que trasladarse ó século XVII. Alporizado 
por ver os seus convidados utilizar os coitelos 
como escarvadentes, o cardeal de Richelieu man-
dou redondear a punta.

8. O primeiro home que pisou a Lúa levaba con-
sigo un osiño. Verdadeiro ou falso?

Verdadeiro. O americano Neil Armstrong, o 
primeiro ser humano que camiñou sobre a Lúa, 
o 21 de xullo de 1969, levou na nave o seu oso de 
peluche como mascota. Aquel oso parece que era 
tan importante para o astronauta coma as presta-
cións do seu foguete espacial. Ata as persoas máis 
racionalistas necesitan, ás veces, un fetiche...

9. Por que o océano Pacífico se chama así?
O portugués Magalhães foi o primeiro euro-

peo que atravesou o océano Pacífico, durante a 
súa volta ó mundo en 1521. Mentres durou aque-
la travesía o océano estivo tan tranquilo e apra-

?
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cible que lle chamou “Pacífico”. En realidade, a 
miúdo é moi perigoso para os navegantes.

10. Cales eran as sete marabillas do mundo?
As sete marabillas do mundo antigo eran: o 

faro de Alexandría, as pirámides de Exipto, os 
xardíns colgantes de Babilonia, o coloso de 
Rodas, a estatua de Zeus en Olimpia, o templo de 
Artemisa en Éfeso e o mausoleo de Halicarnaso. 
Hoxe só quedan as pirámides.

11. Un dos perfumes máis célebres é o Chanel 
Nº 5. De onde vén ese nome?

En 1921, a modista Coco Chanel quixo lanzar 
un perfume. Pediulle ó perfumista Ernest Beaux 
que le propuxera dez fragrancias diferentes, en 
dez frascos numerados. Uliunos todos e seleccio-
nou o frasco número cinco. Xa atopara tamén o 
nome...

12. Cal é o outro nome das illas Hawai: illas 
Sándwich, illas Hamburguer ou illas Hot Dog?

Son as illas Sándwich. En 1776, cando o nave-
gante James Cook as descubriu, bautizounas con 
ese nome en recoñecemento ó conde de Sánd-
wich, que axudara a financiar a expedición.

13. Por que o ordenador se chama “ordenador”?
A palabra ordenador existía antes dos orde-

nadores, pero referíase a... Deus! A súa recon-
versión data de 1995. Nesa época, o fabricante 
americano IBM lanzouse á produción de novas 
máquinas electrónicas. Como non tiñan nome,  
IBM pediulle a Jacques Perret, un profesor de 
latín da Universidade da Sorbona, que propu-
xera algúns. Tras informarse das característica 
daquelas máquinas, o eminente lingüista respon-
deu mediante unha carta datada o 16 de abril 
de 1955, na que dicía máis ou menos isto: «Que 
lles parece “ordenador”? Esta palabra xa existe, 
pero procede do vocabulario teolóxico. É unha 
palabra correctamente formada que ten a vanta-
xe de que dá á vez un verbo (ordenar) e unha 
acción (orde)». Como consecuencia desta carta, 
IBM chamou as súas máquinas “ordenadores”. 
O nome foi rapidamente adoptado polos espe-
cialistas e empresarios.

?

?

?
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Hai catro anos apenas entraba o mundo da 
regueifa no noso IES e aínda lembramos 
aquela primeira ocasión na que acudia-

mos como novatos, con moitos nervios, pero con 
sacos de ilusión e arelas de nos divertir.

Grazas ós obradoiros de regueifas organiza-
dos polos SNLG do Concello de Vigo tivemos a 
fortuna de aprender dos máis grandes regueifei-
ros, como Pinto d’Herbón e de Luís Caruncho 
o sentido da regueifa e o gusto por facela. A eles 
debemos tanto… 

E o tempo e o esforzo foron xenerosos con-
nosco ata o punto de permitirnos ser campións 
das tres últimas edicións do Certame de Reguei-
fas que organiza o Concello de Vigo, metendo na 
final desta edición nada máis nin nada menos que 
9 dos 22 regueifeiros do centro. Con dicir que dos 
catro finalistas de exhibición todos eran do San 
Tomé (Lidia Codias, Esther Porrit, André Cam-
pos e Sandra Iglesias), queda todo dito. Parabéns 
campións!! A regueifa é nosa e …lume!!!Yanira Román

Carla Philippon

Teresa Álvarez

María Mancebo

Alba Vega

Sara Pita Raquel González

Mencía Rocha Sofía Dafonte

Miguel Fiúza

David Rocha

Samuel Barral

Carla Rodríguez

Sofía Rodríguez

Ismael Aguirre

Ana Fernández Irene Leirós

Eva Ferreira

A regueifa é nosa!!

Esther Porrit André Campos Sandra IglesiasLidia Codias

Obradoiros 2015
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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 que a suma de 
calquera liña, columna e das diagonais 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 constante? 

Completa a táboa da dereita para acadar o teu 
propio cadrado mágico. 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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