
3O Galo Millarengo



SUMARIO

1ª edición: maio de 2018

© EDLG do IES SAN TOMÉ DE FREIXEIRO, 2018
Gran Vía, 191
36210-VIGO
Tel.: 986 231 667
Fax: 986 213 969
ies.santome.freixeiro@edu.xunta.es

Compartidos todos os dereitos. Os contidos desta revista non están protexidos, polo que poden 
ser reproducidos freneticamente por todos aqueles que o precisen, especialmente os curiosos, os 
amantes do galego, os que queren aprender e as xentes de ben en xeral: os intelixentes. Permítese 
o plaxio (se é posible, coa cita da fonte –aínda que sexa en letra ben pequena ou en voz baixa– e 
se vén acompañado de mellora) e a distribución ou comunicación pública, en todo ou en parte, ou 
a súa transformación, interpretación ou execución artística fixada en calquera tipo de soporte ou 
comunicada a través de calquera medio, sen a preceptiva autorización.

Dirección: Esther Porrit Marchena, María Castaños Gómez e María 
Alonso Castro.

Coordinación: EDLG.

Consello de redacción: Laura Rolo González, Noa Blanco Camino, 
Candela Santamaría Cuña, Carlota Sanmartín Ferreira, Ramona So-
telo Lorenzo, Francisco Javier Portas, M.ª Avelina Rodríguez Gil  e 
Miguel Doiro Taboada.

Colaboracións:

• Xosé Luís Méndez Ferrín
• María Castaños Gómez
• José Ángel Rodríguez López (GOGUE)
• Fernando González González (GONZO)
• Malores Villanueva Gestoso
• Helena Pérez Fernández
• Esther Porrit Marchena 
• Fernando Lillo Redonet (Magister Lillus Máximus)
• Sara Comesaña Doiro
• Anxos García Monasterio
• Rocío Padilla Huerte
• Candela Santamaría Cuña
• Alma Bao Cendón Ferreira
• Alba María Rodríguez Díaz
• Xosé Carlos Carracedo Porto
• Elvira Álvarez Fernández
• Rodrigo Chenlo Andrade
• Francisco Alonso Villaverde (Fran Alonso)
• María Alonso Castro
• Moncho Iglesias Míguez
• Carlota Sanmartín Ferreira
• Laura Rolo González
• Eneritz Dapena García
• Ana Estévez López
• Manuel Alonso Moreda
• Andrea Lara Vázquez
• Todos os Pocoyós

Deseño de portada: Carla Díaz Sancha & Almudena Aparicio Andión.

Maquetación e corrección: A & MDT.
Agradecementos moi especiais para a ANPA e a Dirección do 
IES San Tomé de Freixeiro. Beizón!

O Pergamiño Vindel ........................................... 3
Visita ó Pergamiño Vindel ................................. 5
Náufragos ............................................................. 6
Sempre nada ......................................................... 6
O mes máis cruel ................................................. 8
Floreano .............................................................. 10
Resolve o problema: batuta + Dalí .................. 10
Antonio García Teijeiro ................................... 11
O problema de ser muller e literata ................ 12
Fran Alonso sempre quixo ser escritor .......... 14
Gonzo .................................................................. 18
Outros contos sobre Molenbeek ..................... 20
Galería estenopeica ........................................... 22
A regueifa ou é feminina ou non é .................. 24
Manifesto da asemblea de  mulleres ............... 25
Música galega 2017 ........................................... 26
Saraswati Puja .................................................... 28
Festivais en Galicia ............................................ 29
A contaminación aféctanos a todos ................ 30
Le tour du monde en 80 jours ........................... 32
Hexacampións ................................................... 33
Eggbiter ............................................................... 34
Tumbling ............................................................ 35
Escola grega e romana no San Tomé .............. 36
Voluntariado ...................................................... 37
Séjour linguistique à Angers ............................ 38
Por terras gregas ................................................ 40
Máis vellos ca Pocoyó ....................................... 42
Completa a regueifa .......................................... 43

O Galo Millarengo

Outro ano levamos loitando durante o curso 
para que chegase a vós de novo o ecoar do canto 
do galiño. Orgullosos, podemos dicir que –con 
maior ou menor acerto– o conseguimos. Qui-
zais a clave sexa que polas nosas veas corre san-
gue novo namorado polo compromiso co «raro» 
hábito da cultura. Aínda máis: cunha cultura 
minorizada, pero que concibimos como algo 
que debemos compartir, porque temos moito 
que ofrecer ó celeiro da cultura universal, malia 
que algúns non sexan quen de velo: a venda non 
está nos ollos. Benvidos sexades todas e todos os 
novos.

Pero as historias teñen o seu reverso, que  
funciona ó ditado do paso do tempo e algúns 
de vós (de nós) abandonaremos –como outros 
fixeron antes– este curral para activar novas sin-
graduras por itinerarios descoñecidos; con todo e 
iso, somos sabedores de que no voso fardel –ape-
nas estreado– carrexades os grans co que o noso 
centro vos agasallou durante estes anos, esperan-
do facer mulleres e homes de ben e xenerosida-
de. Botarémosvos en falla. Moito.

O Galo Millarengo
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Esta revista* celebra a presenza material e 
exposición no Museo do Mar da Area do 
Muíño, Alcabre, Vigo, do manuscrito Vin-

del que contén as cántigas de Martín Codax. Nós 
facemos votos porque esta mostra, e os actos e 
publicacións que a acompañarán dean novo pulo 
aos estudos sobre Martín Codax e a literatura 
galega medieval, e mais axuden á reinterpreta-
ción da nosa historia media, en moitos aspectos 
excesivamente modulada segundo a historia ofi-

cializante de España. Outramente, a divulgación 
da música medieval en Galicia vén sendo escasa, 
no que se refire a Martín Codax e mesmo tamén 
a Afonso o Sabio e a Don Dinís. Esperamos que 
sexa esta a ocasión da emerxencia dun grande 
movemento galego que se reapropie da música 
trobadoresca nosa.
Galicia, e principalmente Vigo, ben se pode gabar 
de ter alpeirado na valoración estética e na difu-
sión da poesía de Martín Codax. Se foi Viena, en 
1870 e da man de Varnhagen, a capital na cal se 
imprimiron por primeira vez uns versos de Mar-
tín Codax e outra cidade, Halle, onde, cinco anos 
máis tarde, Ernesto Monaci fixo o propio coa 

totalidade da produción coñecida do noso poeta, 
o vigués Teodosio Vesteiro Torres daba ao prelo 
as sete cántigas en 1876 e no Heraldo de Galicia 
que Lamas Carvajal sacaba ao pé das Burgas. En 
1878 Vesteiro Torres volvía publicar todo Codax 
nas súas Monografías de Vigo.
En Vigo, e en Galaxia, as plumas de X.M. Álvarez 
Blázquez e de Ernesto Guerra da Cal perfilaron 
con talento as características do poeta e foi tamén 
en Vigo, e en Grial, onde apareceu a primeira 
edición coñecida por nós do ensaio de Roman 
Jakobson sobre Martín Codax co cal culmina a 
canonización internacional do noso cantor.

Pero a presenza do Pergamiño Vindel en Alca-
bre podería suscitar novas inquedanzas analíticas 
entre os estudosos. Teóricos literarios e historia-
dores da literatura. No eido da literatura com-
parada e da historia, Martín Codax presenta un 
enigma que moitos están ansiosos por resolver. 
Referímonos á semellanza inquedante entre as 
«Ondas do mar de Vigo» e as «Altas undas» do 
trobador provenzal Rimbaut de Vaqueiras com-
binado co feito, non menos sorprendente, de que 

este soberbio poeta de cronoloxía certa sabía 
galego nunha época na que a lingua galega aínda 
non florecera en plenitude segundo o convenio 
académico hexemónico.

O Pergamiño Vindel

[…] foi tamén en Vigo, e en 
Grial, onde apareceu a primei-
ra edición coñecida por nós do 
ensaio de Roman Jakobson sobre 
Martín Codax co cal culmina a 
canonización internacional do 
noso cantor.

No eido da literatura compara-
da e da historia, Martín Codax 
presenta un enigma que moitos 
están ansiosos por resolver. 

por Xosé Luís Méndez Ferrín
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Estudos comparatistas entre a poesía troba-
doresca provenzal, alemá, francesa, siciliana, 
acompañados de axustes cronolóxicos e de novas 
identificacións dos tópoi, así como unha revisión 
e relectura das cántigas europeas pretrobadores-
cas e dos motivos comúns coas cántigas de ami-
go están sendo reclamados. E tamén outras liñas 

como poden ser a remodelación teórica da pro-
cacidade do escarño galego considerado nas súas 
relacións co provenzal.

Un reencontro con Afonso o Sabio, o profano 
e o mariano, desde Galicia e desde a nosa cultura, 
pode dar lugar á liquidación dun distanciamento 
histórico que só pode ser debido aos prexuízos 
políticos, así portugueses coma españois.

Moitos outros modos e vías de estudo e 
reflexión deberían ser abertos no mundo aca-
démico, no da creación literaria e na pedagoxía 
da cultura nacional, sobre esta que Tavani cha-
moi Provenza de acó. E iso, mormente, desque 
Darío Xohán Cabana lle ofreceu ao mundo e 
desde Galicia a súa lección maxistral sobre as 
letras medias de Occitania. Liberados por Darío 
de Gastón Paris e de Menéndez Pidal, e aínda de 
Martí de Riquer, os galegos estamos máis capaci-
tados para valorar a nosas letras medievais do que 
nunca estivemos. Ogallá a presenza do Pergami-
ño Vindel sirva para revigorizar os nosos estudos 
ao tempo que gozamos das palabras de ouro da 
nosa lingua vella e eternamente meniña e moza.

* Editorial da revista A Trabe de Ouro, nº 106, cedida para a súa publicación n’O Galo Millarengo na 
súa edición do ano 2018, feito que desexamos agradecer de modo moi especial ó seu autor e ó consello 
de redacción da revista. 

Liberados por Darío de Gas-
tón Paris e de Menéndez Pidal, 
e aínda de Martí de Riquer, os 
galegos estamos máis capacita-
dos para valorar a nosas letras 
medievais do que nunca estive-
mos.
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A mediados do pasado mes de decembro, 
os alumnos de primeiro de bacharelato 
tivemos a oportunidade de ver o coñe-

cido Pergamiño Vindel, exposto no Museo do 
Mar ata finais de marzo, data na que volverá 
ás mans da Fundación Morgan en Nova York.

Xa alí e divididos en dous grupos, visitamos 
dúas zonas do museo, aínda que en distinta orde. 

En primeiro lugar, vímonos inmersos nun perco-
rrido repleto dos elementos medievais máis diver-
sos, dende copias dalgún cancioneiro ata réplicas 
de instrumentos musicais empregados por troba-
dores, que tiña a súa fin no devandito pergamiño. 
Sendo este último o protagonista da exposición, 
o lugar estaba acondicionado expresamente para 

a súa boa conservación e contaba, ademais, con 
todo tipo de vixilancia as vinte e catro horas do 
día. De todos os xeitos, isto non supuxo ningún 
impedimento nin para observar a obra estrela, nin 

para escoitar con atención a detallada explicación 
da nosa guía, polo que fomos quen de desfrutar 
dese momento único e probablemente irrepetible. 
En segundo lugar, dirixímonos cara ao obradoi-
ro didáctico, onde recibimos unha lección máis 
práctica sobre o pergamiño e o contexto tanto 
histórico como social no que está encadrado.

Xa rematada a visita e tras ter tomadas unhas 
cantas fotos no museo, volvemos ao instituto. 
Mais non o fixemos baleiros, senón co recordo 
dunha xoia da lírica medieval que, de seguro, non 
esqueceremos.

Visita ó Pergamiño Vindel
por Rocío Padilla Huerte (1º bacharelato E)
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por Candela Santamaría Cuña1º premio narrativa 2017 1º ciclo ESO

Náufragos

      LETRAS 2017

Sorriu, pouco a pouco, pero sorriu. Pechou 
os seus ollos, uns ollos tristeiros, baleiros, 
pero que tempo atrás nunca pecharon e 

nunca pecharán, nunca pecharán porque son for-
tes. Uns ollos verdes, brillantes.

O último recordo plasmouse na súa mente. 
Sentía as mans que a consolaban ao redor da súa 
cara, estaban frías, húmidas, pero non as olvida-
ría, xamais.

O sorriso da súa nai, o humor do seu pai, os 
seus irmáns, os seus soños…

Esas miradas, esas risas, que aínda estaban 
vivas… Ese tempo feliz.

Íase, pouco a pouco, daquela vida, unha vida 
marabillosa, única, que ninguén podería arreba-
tar nunca, polo menos, do seu recordo. Na súa 
mente había paz, tranquilidade, que no horror da 
fuxida, non existira.

Escoitaba voces chamando a médicos, gritos 
de dor ou espanto, o choro dun neno chamando 
os seus pais, cada vez máis afastado.

Alguén a cubrira cun plástico prateado.
Sentía aínda as lágrimas que lle percorreran o 

rostro e lle chegaran ata os beizos. Ese sabor sal-
gado que tantas veces notara, algunhas de tanto 
rir e outras que é mellor non recordar, agora quei-
mábana por dentro.

Tiña area polo corpo, na boca e ata nos seus 
sentimentos.

Doíalle a cabeza, intentaba abrir os ollos, pero 
non o conseguía. De súpeto, no que lle parecía 
unha eternidade, sentiu unha calor que a abrasa-
ba e despois un frío que lle cortaba a respiración. 
Sentía fortes punzadas na cabeza,e aínda que non 
o quixera, volveu a vivir aqueles momentos: vía 
como destruían a súa casa, separábase da súa 
familia e do seu país. A dor, o medo, o enfado, 
sentía todo de novo. Ese disparo que lle pasara 
por diante da cara, pero que lle dera á súa familia, 
o po, o sangue, a amargura. Eses momentos que 
lle estragaron a vida. Lembraba os camiños con 
pedras, os campamentos con pobreza, as barcas 
con xente que afogara e que agora xa poderían 
estar no máis alá. Quería esquecelo todo, quería 
irse daquel pensamento, quería deixar de sufrir, 
deixar de chorar, deixar de estrañar e deixar de 
vivir, e sabía que ese era o seu momento.

Alguén lle deu a man, ela tiña a certeza de 
quen era.

De súpeto, o seu peito convulsionou e… bum, 
bum… bum, bum… bum, bum…

por María Castaños Gómez1º premio narrativa 2017 bacharelato

Sempre nada

Nunca prestara demasiada atención ás 
noticias, polo menos non de forma pre-
meditada. Sempre as mesmas desgrazas 

pasando pola pantalla do televisor, ás cales se lle 
daba máis ou menos importancia en función da 
situación do país en cada momento. Para que 
interesarse en guerras, crises ou accidentes varios? 
Que vai cambiar porque ela se solidarice? Nada, 
esa é a repercusión que pode desencadear. Tanta 
xente importante á que non lle importa nada por 
que ía afectala a ela, cando ninguén ten interese 
no que pensa? Por iso apaga o televisor á hora das 
noticias. Ao seu marido non lle importa esa manía 

súa, menos mal, pensa ela. El si se interesa polo 
que opina, a diferenza de moitos outros. É unha 
sorte que o teña a el. O seu marido non é unha 
persoa fácil, sábeo. Volve tarde á casa e non sem-
pre de bo humor, sábeo. Pero tamén sabe que ese 
home a escoita, cousa que non sempre puido dicir 
doutras persoas. Agora xa non pode dicir nada. 
Xa que non a escoitaban, tamén ela foi obrigada a 
deixar de escoitalos.

Hai veces que, cando chega pronto á casa, o 
seu home colle o mando e acende o televisor, sen 
tan sequera preguntarlle nada. Pero ela enténdeo, 
sempre aceptando e consentindo as súas tantas 
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   LETRAS 2017

(Ilustracións: Alma Bao Cendón Ferreira)

manías, como non lle vai permitir facer o que lle 
gusta de cando en vez. E así, ela vai coñecendo 
o que acontece no mundo, baixo a censuradora 
ollada que profire aquel que acendera a caixa de 
información. Hai algunhas noticias que lle pro-
vocan más comentarios ca outras, e ela escoita e 
coincide con el en silencio. Mira ese, está acusado 

de roubar diñeiro público, xa me gustaría a min 
ensinarlles o que é un verdadeiro roubo! E esta 
guerra, está totalmente esaxerada, soamente que-
ren que deixemos entrar a eses noxentos inmi-
grantes no noso país. E mira este país, non pode 
ir peor e maniféstanse por parvadas como estas. 
Unha boa guerra é o que fai falla! E ela agacha a 
testa, ollando fixamente o prato de sopa asentin-
do sen pensar ás afirmacións do home. Ata que, 
de súpeto, escoita unha noticia que nunca antes 
oíra, unha noticia que fai que, ao fin, despois de 
tantos anos, levante a mirada.

O ruído xordo das olas e a vaixela que repica 
ao se tocar non é suficiente para afogar os seus 
pensamentos. Agora é un pouco máis consciente 
da maldade que hai no mundo. Como pode un 
home calquera...! Pero non, pensa, porque o meu 
marido... Que sorte ten tan bo home! Porque ela 
o ten, non si? El nunca lle faría nada malo! Por-
que non o faría, non si? El, que lle permite todo, 

que a trata como a unha raíña e que a quere tanto! 
Porque a quere... Non si?

E, no obstante, espera a que el marche durmir 
para atreverse. Colle o teléfono e marca aqueles 
números aproximados que cre recordar da pan-
talla da caixa boba. Que teña tan bo compañeiro, 
que nunca lle faría nada e que a queira non pare-
ce afogar a súa vontade. Porque entre todos eses 
bos pensamentos que ela ten, ou que polo menos 
lle gustaría ter tal e como adoita contalos, non a 
convencen esta vez. Chama, escoita o sinal e res-
ponden ao teléfono. Mais ela queda calada, sen-
tada na cadeira do seu balcón, mirando o escuro 
ceo da noite, escoitando a lúa. Escoitando a lúa, 
porque parece ter moito máis que dicir que nin-
guén, incluso que a voz que agora berra ao outro 
lado da liña, esperando unha resposta que nunca 
chegará.

Cantas veces llo dixeron, non lle fagas caso, 
non é tan bo como parece, non te merece, non 
deberías continuar con el, por que xa non saes 
connosco, por que só te vemos con el, por que xa 
non vés á clase, por que no se te ve polo club de 
sempre, por que xa non apareces polo bar, por 
que, por que, por que.

Tamén ela se pregunta por que. Por que non lle 
fixo caso a ninguén, por que non o deixou pasar 
cando puido, por que se a quere tanto ás veces 
parece que é máis ben un estorbo, por que cando 
non volve á casa á hora que debería págao con ela, 
ou por que cando algo vai mal no traballo tamén 
decide desafogarse con ela.

A voz ao outro lado do teléfono, quen sabe 
en que parte do país, parece que xa desistiu de 
tratar de obter unha resposta. Colgou o teléfono, 
pensando unha posible equivocación. É mellor 
así, pensa ela. Que vai cambiar porque alguén se 
solidarice. Nada.

Nada. A resposta sempre é nada. Oxalá non o 
fora. Oxalá a solitaria bágoa que agora percorre 
o seu rostro servira para algo. Oxalá non fora ser 
a súa única compañeira. Oxalá non fora esa a súa 
vida. Pero éo. Tanta xente importante á que non 
lle importa nada. E ela sabe que esa é a súa vida. 
Condenada á nada. Nada.
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Cando Maio morreu mamá tiña corenta 
anos e apenas catro pasos camiñados des-
de a casa ata a estrada. Choraba coma se 

fose abril; ou iso pensei eu, ignorante desde a 
bicicleta, cando a vin pasar. Ía cara ao torreiro da 
festa, a tocar no baile que organizaban os xoves 
os da casa da cultura. Díxenlle adeus mamá e ela 
levantou a man sen mirar para min. Ese día, polo 
que comentaron despois os veciños, tocou todo 
valses en ton maior a un volume altísimo que non 
lle gustaron a ninguén.

Mamá era caixeira de supermercado na verda-
de e acordeonista na mentira. Tiña un instrumen-
to branco que poñía a palabra Luns con letras 
douradas. Disque fora mercalo un día a Vigo á 
tenda dun señor louro e que volvera co acordeón 
branco ás costas e flores azuis no ventre. Aquelas 
flores convertéronse no noso Maio co cabelo cre-
cho e amarelo, todo el envolto en sabas de liño. 
Maíño dos ollos escandinavos, Maíño da moita 
verba, Maíño da luz prendida xogando a que ten 
dúas casas e que pode ir dunha a outra sen tocar 
o chan. E mamá berrándolle por emporcar os 
coxíns cos zapatos, claro.

En canto a min, non lembro como nacín. Creo 
que ninguén no mundo o lembra, pero eu aínda 
menos. Teño moi mala memoria para as datas his-
tóricas, os nomes da xente e as cousas do princi-
pio. Neste caso só sei, polo que me contou mamá, 
que comecei a existir nun mes de marzo, dese 
anaco do mes que aínda é inverno. Son unha nena 
de inverno. Cheguei a tempo para apalpar o aire 
frío das grúas do estaleiro antes de que medrase o 
sol no ceo. Para min as estacións sempre foron un 
espectáculo, en serio, coma eses importantes: os 
touros ou o fútbol ou algo así grande. E está ben 
porque non hai que pagar polas castañas que caen 
naquela árbore plantada nun cadrado pequeniño 
de terra que sobreviviu ao asfalto. Tampouco 
para coller as margaridas mexadas polos cans que 
nos deixa a primavera. Eu fago unhas coroas de 
flores preciosísimas que aguantan pouco tempo 
vivas. Pero o bonito é o que ten, que non dura 
para sempre.

Cando entrei no edificio vin a Maio morto. Era 
a segunda que o vía despois de mamá. Estaba no 

fondo das escaleiras do primeiro andar, cos ollos 
abertos e o golpe aquel na cabeza. Eu collino 
polos brazos e chamei a unha veciña que viña des-
de arriba xa berrando e preguntando que pasara e 
onde demo estaba a nosa nai.

Os veciños agardaban, coma bos veciños de 
cidade, que pasase algo, que a morte fose unha 
fenda irreparable e que cambiase as nosas vidas 
para sempre ou que chorásemos cando ninguén 
nos vía. Pero non foi así. Maio caeu polas esca-
leiras porque a limpadora viñera tarde ese día e 
cadrara que estaban molladas ao baixar el. E can-
do chegou ao fondo do primeiro piso el e os seus 
sete anos de vida estaban mortos. E foi pena e 
tristura e moitos adxectivos parecidos pero nada 
máis. E parece que contar isto non merece unha 
historia, porque moitos nenos morren en todas 
partes. Moitos fillos de acordeonistas caixeiras 
morren en todas partes.

 Aínda así, creo que tamén teño dereito a 
encher os papeis brancos. Para min o meu irmán 
era único, supoño que coma case todos os irmáns 
da xente. Cando chega o mes de maio, na mesa 
lembramos o día que se puxo a cantar o himno 
ese por todo o corredor cun caldeiro vermello na 
cabeza pronunciando moi esaxeradas as palabras 
que tiñan erre dobre. Aquel día mamá fora un 
anaquiño feliz, e cada vez que contabamos esta 
historia e moitas outras volvía ser un anaquiño 
feliz e un anaquiño triste. Pero este último xa 
era de case sempre. E eu por ese anaquiño feliz 
escribo as páxinas que fagan falta e invento que 
Maio caeu baixando polas escaleiras. Así mamá 
non pensa que foi culpa súa e deixa de falar do 
imposible que é ir dunha casa a outra sen tocar o 
chan e deixa de chorar como se fose abril todos 
os días do ano.

por Alba María Rodríguez Díaz

O MES MÁIS CRUEL
      CREACIÓN
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Eu e mais mamá

Como puideches nacer
en mil novecentos sesenta e catro?

Se es unha mosca
morres antes de haber castañas
e non podes atoparlle
nada agradable ao outono.
Abres a mesa pregada e convertes
en mantel vermello o século XX
para os meus ollos.

Despois fálasme da risa
que naquel tempo era igual que a miseria
pero de cores máis vivas.

Eu

Canto dura a alma gris daqueles barcos?
Os solpores son máis caros canto máis ao norte.
Eu achégome ás sardiñas e pregúntolles
a canto están na lonxa e se o aire
se parece á auga e despois respiramos xuntas.
Elas tampouco saben como naceron.
Decatádesvos?

 

Mamá e mailo señor louro

Se boto a vista atrás aínda me cheira
á distancia percorrida a través das estacións.
A por que te chamei luns desde aquela tarde
ou por que hai un neno con nome de mes
nadando polos canos das fontes máis insospeitadas.

O futuro está correndo,
malgastando auga.
Nunca haberá manta abonda
para taparnos do frío que teremos
e aínda así este único día
seguirá aberto e posible
como as tapas dos pianos.

O tempo soará para sempre
a tres pasos e valse,
tres pasos e valse,
tres pasos
e valse.

Mamá e mais Maio

Eu admírote a ti e aos poucos anos
que portaches coma o coiro da maleta.

Cantos meses ten o soño que pisamos?

No meu ventre medrou o século XXI
por iso es unha illa e mergúllome para entenderte.
Contigo si que non teño a outra parte do meu aquí
pero teño o arrecendo desta hora
e os pés descalzos que combinan
con todas as saias.
Por iso non son triste.
 

Mamá e mais eu

Queremos ser o abril benevolente.
Queremos trinta días sen naufraxio.

Hai unha pinga de auxilio
no ritmo da túa canción.

Existe o acordeón a duras penas. Baleas
de madeira, contrabaixos. Buscaramos a
casa de acuarela e sonata e o tempo
espreméndonos as gorxas.

Pero hai unha soa voz dentro de cada desastre
e as paisanas non sabemos como ler a partitura.

Agardo en todos os lugares
daqueles teus corenta anos.
Especialmente os que teñen
zorras baixando pola neve e lilas.

Eu quixen pousar quietude
sobre as vértebras da tarde.
Por iso me chamo xuño entre os teus brazos.

(fotografías de Sofía Prado)
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Resolve o problema: Batuta + Dalí
por Xosé Carlos Carracedo Porto

     MICRORRELATO

Atopábame dándolle clases como substitu-
to. Estaba desgustado porque aos pobres 
tocáballes resolver as horrendas fichas de 

matemáticas: que se poñede a ecuación en deter-
minado cadrado, que se escribide nun sitio exac-
to determinado texto, que se resolvede no espazo 
indicado… Como me gustaría que aprenderan 
doutro xeito.
O aburrimento vencía as ganas de aprender men-
tres o reloxo era observado soñando unha agulla 
máis veloz. Para eles o tempo era un pesadelo, o 
que me incitou a reflexionar que a vida, se dese-
xamos que avance por malestar, convértese nun 
cárcere.

Nesas estabamos cando provoquei que irrom-
pera a música. Chopin e Bizet dirixirían a clase, 
cedinlle a autoridade. A partires de aí, a activida-
de levouse a cabo con maior fluidez. A agulla dos 
segundos volveu ser ignorada. O tempo empeza-

ba a derreterse coma se na aula se transformase 
no cadro A persistencia da memoria.

Logo dun anaco fun ao aseo. Ao volver, unha 
rapaza debuxaba arcos da vella nos problemas e 
pisaba o chan seguindo perfectamente os compli-
cados compases que os clásicos mestres evocaban. 
Nacía nela a inspiración? Non sei…

Estes músicos fanme as sumas –confesoume. 
Estaba tan concentrada que non me atrevín a 
replicarlle que solucionaba dun xeito incorrec-
to…

Cando rematou a hora baixei con ela. Caíanlle 
os libros e xustificouse dicindo que querían bailar. 
Repasei os seus exercicios resoltos con fermosas 
estampas que formaban notas na miña memoria 
e que tamén ignoraban os números. Non puiden 
velas todas. As fichas, como o tempo, converté-
ronse en area.

       FLOREANO

GOGUE
Tira aparecida en Faro de Vigo o 10 de abril de 2018

José Ángel Rodríguez López (O Grove, 1953), máis coñecido como Gogue, é un reputado humorista 
gráfico que creou o retranqueiro personaxe de Floreano, fidelísimo compañeiro dunha cunca de viño 
de Barrantes á que tamén lle fai as beiras o seu inseparable mosquito. Filósofo profundador –coma o 
barbeiro de Castelao– é, para máis gloria, seareiro do Seltiña.
Grasias por nos dedicar esta tira, amigho Gogue! 
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por Malores Villanueva Gesteira 

                 CRÍTICA

Antonio García Teijeiro

Cando un escritor ou escritora decide 
publicar en galego é consciente de que a 
súa aposta é por unha literatura minoriza-

da. Sabe que quizais non poida vender millóns de 
exemplares, pero é consciente de que chantar os 
pés na terra non impide que poida crecer e chegar 
tan lonxe como desexe. 

Este ano o vigués Antonio García Teijeiro 
gañou o Premio Nacional de Literatura infantil 
e xuvenil con Poemar o mar (Xerais) e sentimos a 
alegría de quen alcanza un cumio moi alto para a 
nosa literatura, porque así vivimos os triunfos nos 
lugares onde non estamos tan afeitos. O premio, 
que outorga o Ministerio de Cultura de España a 
obras escritas en calquera das linguas oficiais do 
Estado, xa o recibiron con anterioridade Ledicia 
Costas, Agustín Fernández Paz, Xabier P. Docam-
po e Fina Casalderrey o que nos di que dende o 
galego é posible acadar calquera meta por máis 
afastada que estea.

Na escrita de Antonio García Teijeiro a infan-
cia é sempre refuxio, quizais por iso dirixe os 
seus versos e a súa narrativa a aqueles chamados 
a construír o futuro e dálle todas as ferramentas 
para facelo a través da escrita. A súa poesía para 
os máis pequenos está chea de sensibilidade e 
emoción, para que a forma non sexa unha barrei-
ra senón unha vantaxe. Así, os seus versos están 
cheos de repeticións, de anáforas, de recursos que 
axudan a memorizar os versos e facelos doados, 

facelos canción, porque a música está moi pre-
sente nas súas obras como na antoloxía Un rato 
dille á lúa, onde Paco Ibáñez lle pon música e voz 
ás súas composicións. O poeta gusta de beber do 
tradicional, pero tamén doutros autores galegos 
como no poemario Na fogueira dos versos onde 
achega ós máis novos e de maneira lúdica parte da 
nosa tradición literaria. 

A de Antonio García Teijeiro é unha poesía 
que ten moi presente a natureza, que dialoga con 
ela, que busca o respecto e que mira de maneira 
especial o mar, o mar de Vigo, ese que podemos 
desfrutar cada día, pero que tamén temos a obri-
ga de coidar. Na poesía de García Teijeiro hai eco-
loxía, pero tamén xustiza social, son versos para 
afrontar a realidade, para non mirar para outro 
lado, son versos para crer no mundo, nese mundo 
que só é salvable a través do amor.

Acaba de ser nomeado Vigués distinguido 
polo Concello de Vigo e os premios non deixan 
de sucederse, pero sen dúbida o máis importan-
te é a súa obra que está aí para facernos medrar 
como persoas e como país.
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A revista do noso instituto ben merece 
unhas liñas adicadas á nosa Rosalía de 
Castro, muller que defendeu como nin-

gunha outra as mulleres, a nosa lingua, a nosa 
cultura, as nosas xentes… Por iso non abonda só 
a súa festividade un día ao ano, cada 24 de febrei-
ro, senón que cómpre tela nos nosos corazóns e 
que a súa presenza estea sempre nos nosos que-
faceres cotiáns.

Quero contarvos nestas liñas o moito que 
me sorprendeu ler a súa «Carta a Eduarda», de 
1866, un relato cheo de retranca no que Rosalía 
de Castro describe os obstáculos cos que se atopa 
a muller que decide adicar a súa vida á literatura, 

a dificultade de conci-
liar a vida social, lite-
raria e a vida familiar 
e o sometemento sem-
pre a unha sociedade 
dominada polo canon 
masculino. Rosalía 
denuncia abertamen-
te a posición relegada 
da muller nun mundo 
totalmente dominado 
polos homes. E utilizo 

a palabra «sorprender» porque Rosalía, que foi 
moitas veces considerada pola crítica como unha 
«chorona», melancólica e falta de carácter, xa ten 
o mesmo posicionamento neste artigo que Virgi-
nia Wolf terá sesenta e tres anos máis tarde nas 
súas obras Un cuarto propio e Tres guineas, nas 
que tamén denuncia a discriminación e reivindi-
ca a igualdade.

Nesta carta, Nicanora aconsella a Eduarda 
que non escriba, que non publique, que rompa 
os seus poemas nun exercicio de sarcasmo contra 
a sociedade imperante que nada quería saber das 
mulleres creadoras.        

No contexto social do século XIX, as mulle-
res non podían escribir o que elas quixeran sen 
censura, e esperábase que sobre todo escribisen 
literatura sentimental, unida ás veces a elementos 
como as flores, a paisaxe, as árbores… e non se 
lles permitía escribir literatura social ou política. 
O texto fálanos dunha anécdota que lle pasou a 

Nicanora. Nesta anécdota fálase dun barbeiro 
que se atreveu a escribir un libro e gabouse moi 
por riba dos valores que tiña o libro en realidade. 
Isto leva a autora da carta a romper todas as súas 
obras, xa que perdeu a fe totalmente na escritura.

Afirma tamén que para ser un escritor «mali-
ño» como este barbeiro, é mellor non ser escri-
tor en absoluto, aínda que só sexa por respecto a 
aqueles que adican a súa vida á escritura. Engade, 
ademais, que é moi difícil para unha muller ser 
escritora e que debe servir para contentar o home 
e que una muller intelectual non sería capaz de 
satisfacer isto porque descoidaría os seus labores 
domésticos.

Sobre todo os que escriben e se teñen por gracio-
sos non deixan pasar nunca a ocasión de dicirche 
que as mulleres deben deixar a pluma e repasar os 
calcetíns dos seus maridos, se o teñen, e se non, 
aínda que sexan os do criado. Cousa fácil era para 
algunhas abrir o armario e plantarlles diante dos 
fociños os zurcidos pacientemente traballados, para 
probarlles que escribir algunhas páxinas non as fai 
a todas olvidarse dos seus quefaceres domésticos, 
podendo engadir que os que isto murmuran saben 
olvidarse, en cambio, de que non naceron máis que 
para engulir o pan de cada día e vivir coma os para-
sitos.

 Demostra que o home ten medo á invasión 
por parte da muller na vida cultural e segue pro-
pugnando a súa aculturación. Nesta época tamén 
existe o pensamento de que a muller cre todo o 

O PROBLEMA DE SER MULLER E LITERATA
por María Castaños Gómez (2º E BACH.)

Retrato de Virginia Woolf

       ENSAIO
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que le e por iso é mellor que non lea nada, xa 
que a lectura pode levala a facer cousas que non 
estarían ben vistas.

A autora conclúe dicindo que os homes non 
poden soportar de ningún xeito que unha muller 
teña a mesma capacidade intelectual ca eles,  ou 
mesmo superior.

Pero… Como crer que ela poida escribir tales 
cousas? Unha muller a quen ven todo os días, a 
quen coñecen desde nena, a quen oíron falar, e non 
andaluz, senón lisa e claramente coma calquera, 
pode discorrer e escribir cousas que a eles non se 
lles pasaron nunca pola mente, e iso que estuda-
ron e saben filosofía, leis, retórica e poética, etc.? 
… Imposible. No é de crer de non ser que viñese 
Deus a dicilo. Se sequera nacese en Francia ou en 
Madrid! Pero, aquí mesmo?... Ou! …

É necesario engadir que o relato remata cunha 
nota na que Rosalía di que este texto non lle per-
tence, co fin de evitar unha polémica ou un ata-
que directo contra ela. 

A min pareceume un texto que todas e todos 
deberiamos ler, por iso vos invito a facelo. O 
texto íntegro tédelo en internet. Merece a pena 
«perder» uns minutos en lelo porque a ninguén 
deixa indiferente. Isto do que se nos fala non é 

algo do pasado. Sabemos que mesmo hoxe en día 
moitas escritoras empregan pseudónimos mascu-
linos para que os seus traballos vexan a luz, por 
exemplo a autora de Harry Potter.

Gustaríame rematar este artigo empregando 
unhas verbas que María Reimóndez, escritora 
das nosas letras, usou cando falou de Rosalía de 
Castro. Definiuna como unha muller que chega 
«dende o pasado para nos falar do futuro» e eu 
así o sinto.

                                                                          
                                                                             

María Reimóndez
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Fran Alonso sempre quixo ser escritor*

entrevista

Para ti, que significa escribir? 
Moitas cousas, moitísimas cousas. Case 

una visión do mundo. É unha forma de 
ver o mundo  a través da literatura e acabas ven-
do o mundo a través da literatura aínda que non 
o creas cando es escritor. Porque eu teño como 
dúas miradas: unha mirada de cidade normal, a 
que temos todos; e unha mirada literaria, que é 
a mirada do escritor. Eu, por exemplo, son moi 
despistado, pero hai cousas nas que non me fixo 
e que se me pasan completamente; pero logo teño 
una mirada literaria que detecta todas aquelas 
cousas que teñen interese para a literatura que eu 
fago e entón é como ter dúas miradas: acabas ven-
do o mundo a través dunha mirada literaria. E ser 
escritor deume unha forma de vivir, de posicio-
narme, de mirar a realidade moi importante e que 
me gustou moito e do que estou moi contento. E 
para min é algo vocacional. Eu sempre quixen ser 
escritor.

Lembras cando comezou a túa paixón pola escri-
tura?

Pois comezou xa de neno. Cando era neno, eu 
xa quería ser escritor. Por que? Pois nin idea. Hai 
cousas que non sabes por que se producen, pero 
non obstante tiña claro que quería ser escritor. 
Non sabía se o ía conseguir porque iso ás veces non 
o sabes, non?, pero eu si que quería ser escritor. 
Tampouco na miña casa había ningunha relación 
coa literatura nin cos libros. Meu pai era granxei-
ro e non tiña nada que ver cos libros e, polo tanto, 
non había quen me indicase a min esa vocación. 

Eu nos primeiros anos da miña vida vivín nunha 
aldea. Aínda que nacín en Vigo, vivín nunha aldea 
lonxe de Vigo na que non había especial relación 
coa literatura. Logo, cando era adolescente, xa 
tiña paixón pola literatura. Paixón, paixón. Por-
que cando era neno quería ser escritor, pero non 
sabía moi ben por que, pero cando era adolescen-
te xa sentía esa paixón, o que pasa e que tamén 
non era fácil para min ler, eran uns tempos moi 
distintos. Eu quería ler, pero non sabía moi ben 
que ler e naqueles tempos non había moita xente 
que che axudase ou orientase sobre as cousas que 
podías ler ou que serían interesantes. Estiven moi 
despistado como lector.

En que ou como te inspiras?
Iso da inspiración é un pouco así medio rollo, 

porque realmente non existe, é dicir, se ti quedas 
aquí sentado diante dun ordenador esperando 
a que che veña a inspiración, igual non escribes 
nunca na vida. O que tes que facer é empezar 
a escribir, e se vén a inspiración que xa esteas 
escribindo porque entón xa estás escribindo e se 
tal que te empuxe un pouco nada máis. Quero 
dicir que a inspiración como tal non existe, tes 
momentos bos e momentos malos, e temos que 
aproveitar os momentos bos porque todos temos 
momento bos e momentos malos, para estudar, 
que nos apetece facer cousas, ou que estamos 
tristes e non nos apetece facer nada… Pois cando 
escribes é igual entón. Eu en que me inspiro, que 
me dá ideas para escribir? A vida, mil ideas. E 
por exemplo o que é terrible para min é a ducha. 
Eu non debería ducharme. Se non fose porque 
chegas fatal eu non me ducharía. Gústame moito 
porque se está moi ben dentro da auga quenti-

ña, pero esta moi ben o de ducharme, para min, 
porque se me ocorren moitas ideas mentres me 
ducho. Entón sempre teño mil ideas e sei que non 
vou poder facer todas as ideas que teño porque 
non me vai dar tempo.

por Elvira Álvarez Fernández
Rodrigo Chenlo Andrade

Porque eu teño como dúas mira-
das: unha mirada de cidade nor-
mal, a que temos todos; e unha 
mirada literaria, que é a mirada do 
escritor. 

se ti quedas aquí sentado diante 
dun ordenador esperando a que 
che veña a inspiración, igual non 
escribes nunca na vida. 
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Que consello lle darías a alguén que quere come-
zar a escribir?

Pois eu creo que o principal consello é ler. 
Porque exactamente igual ca ti, imaxínate que un 
arquitecto non sabe debuxar os planos dunha casa 
e non sabe calcular nos planos as distancias e os 
pesos, fai a casa e cáeselle abaixo, evidentemente. 
Ou que un médico non coñece o corpo humano. 
Que che vai dicir? Que se che doe o estómago é 
porque tomaches un café. Terá que dicirche: pois 
tes unha úlcera. Se non coñece o corpo e non sabe 
onde está o estómago e che di: a ver, e empeza a 
mirar por aquí. Non, pois realmente o que sucede 
é que para os escritores a lectura é o principal e 
o básico. De que aprendemos? De ler. Eu apren-
dín todo de ler. Na lectura apréndese todo. Un 
escritor que non le é un escritor que ten moitos 
problemas e que non vai escribir ben, porque her-
damos as palabras doutras persoas que escribiron 
antes ca nós.

Aínda que tamén escribes narrativa, que che 
ofrece a poesía que non ten a prosa?

Pois que coa poesía podes subverter moito máis 
todo, é dicir, é moito máis revolucionaria, moito 
máis rebelde. Porque na poesía podes extorsionar 
as palabras moitísimo máis que na prosa, porque 
na poesía ás veces perden o propio corpo, perden 
a súa propia esencia, lévalas tan lonxe que perden 
a súa propia esencia. Iso na narrativa non o podes 
facer. Tes que manter o sentido das palabras. 
Entón iso é que é absolutamente revolucionario.

Ganaches o premio “Blanco Amor” en 1991 co 
que te deches a coñecer. Esperábalo?

Non, a verdade é que non. A ver, un cando 
se presenta a un premio sempre ten esperanza 
de gañar, claro, porque se non, non te presenta-
rías. Pero una cousa é a esperanza e outra é que 
realmente vexas que gañas. Para min foi o pre-
mio máis importante de todos, incluso diría que 
os que veñen despois son premios, pero non son 
aquel premio. Porque foi o que me permitiu dar-
me a coñecer, o que me permitiu publicar nunha 
editorial, o que me permitiu sacar o meu primeiro 
libro. E claro, produce unha ilusión que logo non 
se repite con ningún outro premio nin con ningún 

outro libro. É una emoción especial e moi profun-
da. Pero ben, eu tamén era un escritor inexperto, 
bastante inocente, pouco precavido. E non con-
trolaba demasiado este ámbito; hoxe son moito 
máis perverso, a verdade. É o que teñen os anos e 
a experiencia.

Que significou para ti?
Moitas cousas, no sentido que che estaba dicin-

do, sobre todo poder publicar é entrar no mundo 
literario: iso foi fundamental. Porque claro, entrar 
cun premio é un aval moi grande e entón as edito-
riais abríronme as súas portas e puiden publicar. 
O libro tivo moito éxito. Eu naquel momento tra-
ballaba nun xornal, Diario 16, e saíu na portada, 
o que foi un luxo. Tivo moito eco, ata tal punto 
que naquel momento era máis coñecido o título 
da miña novela que o meu propio nome. Para min 
foi unha cousa espectacular.

Traduciches o galego Polgariño de Charles 
Perrault. Como resultou a experiencia?

A verdade é que traducín tres ou catro libros, 
pero eu non me considero tradutor e traduzo 
poemas moita veces porque publico poemas en 
twitter e traduzo moitos poemas; pero a verdade 
é que eu non me considero tradutor. Para min o 
de tradutor é algo que me caeu así, e o de Polgari-
ño foi algo que me pediron e entón dixen «vale». 
Traducímolo a medias eu e outra persoa de fran-
cés. Logo traducín un libro cun autor alemán e 
coa edición en español, portugués e catalán axu-

dándome, porque eu estudei alemán. Cando era 
neno falaba ben alemán. Hoxe, lamentablemente, 
xa non falo alemán. E traducín a Gonzalo Moure, 
que é un autor que me gusta moitísimo porque é 

coa poesía podes subverter 
moito máis todo, é dicir, é moito 
máis revolucionaria, moito máis 
rebelde.

A verdade é que traducín tres 
ou catro libros, pero eu non me 
considero tradutor. 
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un libro moi especial que é Cama e conto, que 
me gustou moito. Eu teño amizade con ese autor 
que é asturiano e quixen traducir o libro. Pero, 
realmente, non son tradutor. Son cousas que me 
caeron así e… como sempre queres facer cou-
sas para aprender, porque da tradución tamén 
aprendes. Pero non me considero tradutor.

Algunha vez estancácheste e pensaches deixar de 
escribir?

Con sinceridade? Moitas veces. Sabes por 
que? Porque é esgotador. Se non fose porque me 
gusta moito, porque o levo no sangue… É esgo-
tador, porque os escritores non podemos vivir do 
que facemos, entón é como ter dúas profesións. 
Iso é moi duro para un escritor. Temos unha pro-
fesión que é a que nos permite vivir e eu cando 
saio de traballar polas tardes, cando podo, teño 
que xestionar todo o que ten que ver con escri-
bir, que non só é escribir, porque se fose só escri-
bir, sería máis levadeiro; pero é escribir, revisar 
as publicacións dos libros, revisar as edicións, 
revisar as traducións, xestionar as traducións, 
xestionar as conferencias, escribir conferencias 
que tes que dar en moitos sitios. Charlas coma 
hoxe non son tan complicadas porque non teño 
que escribilas. É algo que fago sen escribir. Por-
que, se fose posible, eu deixaría o meu traballo 
e só escribiría, pero como non é posible porque 
non se pode vivir do que escribes, pois ás veces si 
que dis «debería deixalo porque estou esgotado e 
non podo máis». E eu tamén teño que dedicarlles 
tempo ás miñas fillas, que me gusta moito falar 
con elas e dedicarlles tempo, e dedicarlle tempo 
á miña familia e descansar, que é algo que case 
non fago nunca.

Como introducirías un mozo ou unha moza na 
lectura?

Lendo, léndolle textos dos libros e falando 
dos libros. Iso, o máis importante é ler, ler textos. 
A ver, eu teño bastante experiencia niso porque  
fundei con outras persoas unha asociación que 
se chama “Espazo Lectura” e está en Gondomar 
e que podedes entrar na web se queredes e ten 
arredor de 30 persoas. Traballamos con volunta-
rios nesa asociación. Fundámola oito persoas na 
cociña da miña casa hai moitos anos e é unha aso-
ciación na que eu levo traballando dez anos na 
directiva. Agora en marzo vouno deixar por pri-
meira vez, a directiva, non a colaboración, pero 
si a directiva porque estou moi canso, non podo 

máis e é xa moito tempo e teño moita experien-
cia en traballar con nenos, con adultos, con ado-
lescentes en fomento da lectura. De feito, para 
adolescentes, temos unha cousa que se chama 
«Comando Le». Non é exactamente un club de 
lectura. Vai xente, lense libros, coméntanse pelí-
culas, fanse actuacións. Ten unha parte moi parti-
cipativa. Fanse moitas cousas. Tamén temos moi-
tos clubs de lectura, moitas sesións de animación. 
Pero claro, iso hai que facelo sempre a partir da 
práctica diaria. Iso é fundamental, non é algo 
que fas hoxe e logo dentro doutros tres meses. 

Iso é algo que fas día a día. Hai un experto, que 
é Daniel Pennac, que di que a lectura é un tem-
po que se lle rouba á vida. Como a xente que di 
que non ten tempo para nada e que non pode ler. 
E, como que non tes tempo para nada? Non tes 
tempo para o amor?, non tes tempo para ter unha 
moza e bicarte con ela nunhas escaleiras? Seguro 
que para iso sempre se atopa tempo. Pois, para 
a lectura é igual: é tempo que hai que roubar. E 
unha vez que te metes estás enganchado. É dicir, 
a lectura ensínache tantas cousas, tantas cousas, 
que non renuncias xa nunca. E non só che ensina: 
infórmate, dáche outra forma de ver a vida, dáche  
a capacidade de escoitar. Porque a lectura per-
míteche oír con oídos que non son teus, ver con 
ollos que non son teus, escoitar voces que non son 
as túas. É dicir, hai persoas que din que a lectura 
é un acto solitario. Si, é un acto solitario, aínda 
que  tamén se pode ler en grupo, en compañía, 
con varias persoas. Eu líalles ás miñas fillas, cando 
eran pequenas; agora xa son adolescentes e len 
elas pola súa conta; pero eu líalles moito. Pero a 
lectura é un acto solitario relativamente porque 
estás escoitando as voces dos personaxes, estás 
acompañado polos personaxes, polo que senten, 
polo que ven, polo que lles pasa. É dicir, iso fai 
que non sexa tan solitario como parece, aparen-
temente. 

A ti, quen te introduciu no mundo da lectura?  
Lamentablemente, ninguén. Introducinme só. 

Ten que ver co que che dixen antes, que naqueles 

Pois, para a lectura é igual: é tempo 
que hai que roubar. E unha vez que 
te metes estás enganchado. É dicir, 
a lectura ensínache tantas cousas, 
tantas cousas, que non renuncias xa 
nunca. 
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tempos era moito máis difícil. Os meus pais non 
sabían introducirme nese mundo, evidentemente. 
Eu recordo na adolescencia a dificultade de atopar 

libros que me gustasen, libros interesantes e que 
eu consideraba que debía ler. Porque non sabía a 
quen preguntarlle, é dicir, daquela non existían as 
bibliotecas escolares. Cando era pequeno estaba 
nun colexio, que estaba aquí cerca, do que non 
recordo o nome, porque cambiou moito: xa non é 
o que era. Daquela dependía do sistema franquis-
ta, e tiñamos moito medo todos os días. E tiñamos 
medo no cole porque nos pegaban, nos pegaban 
moito. Pegábannos coas varas das perchas, destas 
anchas e gordas, na man. E había unha bibliote-
ca, pero así pequeniña, e non se usaba nunca. E 
cando nos castigaban, metíannos alí e pechaban 
con chave todo o día, e cando digo todo o día 
digo todo o día, sen comer. Porque comiamos no 
cole. E entón non nos chamaban nin para comer. 
E como non tiña nada que facer, porque por ben 
que te portases sempre che poñían un castigo (e 
eu non era dos que se portaban mal), pero sempre 
che caía un castigo. Cando ía á biblioteca collía 
un libro e poñíame a ler, pero eran libros que non 
eran en absoluto para un centro de ensino, libros 
que ninguén collía, libros que ninguén sabía que 
había alí. Recordo un libro que se titulaba Odes-
sa, que non entendía para nada; pero líao unha e 

outra vez. Así foi como entrei na lectura, de forma 
bastante traumática.
Pois xa está, grazas.

 Grazas a vós...Pero a lectura é un acto solitario 
relativamente porque estás escoi-
tando as voces dos personaxes, 
estás acompañado polos perso-
naxes, polo que senten, polo que 
ven, polo que lles pasa. 

*Entrevista concedida o 16 de febreiro de 2018 tras unha charla-coloquio dirixida ós alumnos de 2º de ESO
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En que momento te decataches de que querías 
ser xornalista?

Foi un proceso. Dende pequeno xa me 
gustou ler xornais ou ver os informativos. No 
bacherelato escribín nun planfeto que faciamos 
na escola e traballei nun programa de radio. E 
deime conta de que desfrutaba e non o facía 
mal.

De non selo, que outra profesión che tería gus-
tado exercer?

Músico

De todas as túas experiencias como reportei-
ro… Cal che resultou máis impactante?

Cústame salientar unha. Fai pouco viaxei a 
Bangladesh para contar a situación dos refuxia-
dos Rohingya. Foi unha experiencia profunda. 
Unha mágoa que non duren máis días.

 Que personaxe entrevistado te emocionou ou 
sorprendeu máis?

Coñecín moitas historias de persoas que 
estaban a vivir situacións límites (escapando 
de guerras, padecendo fame, pechadas no seu 
propio país). Por iso, emocióname coñecer 
xente que adica a súa vida a mellorar a dos máis 
desfavorecidos. Pedro Alonso (director do 
Programa Mundial contra a Malaria da OMS), 
José Barahona (director de misións de Oxfam 
en África) ou Óscar Camps (fundador de Pro 
Activa OpenArmns) son persoas que celebro 
ter coñecido.

GONZO
Máis coñecido como Gonzo, Fernando González González nace en Vigo en1976.

Este xornalista, presentador e reporteiro de televisión que nos resulta tan querido e familiar acce-
deu a concedernos unha entrevista, polo que lle estamos moi agradecidos. Debe o seu alcume (Gonzo) 
tanto ó xogo de palabras co seu apelido como á referencia pola súa forma de facer periodismo (véxase 
periodismo gonzo*).

emocióname coñecer xente que 
adica a súa vida a mellorar a dos 
máis desfavorecidos.

entrevista

por Candela Santamaría Cuña (2º D ESO)
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Cal consideras que é a mellor fonte de informa-
ción actualmente e por que?

Non se pode elexir só unha. Calquera que che 
permita coñecer mellor a noticia que queres con-
tar é boa fonte.

Como galego que domina a nosa lingua, opinas 
que che foi útil para o desenvolvemento da túa 
actividade profesional?

Por suposto. Foime útil e necesaria mentres 
traballei en Galicia e foime útil traballando fóra. 
Lembro usala varias veces en reportaxes en Por-
tugal e ata en Mozambique.

Sentícheste algunha vez coartado na túa liberda-
de de expresión á hora de facer unha entrevista?

Presionado nunca. Si que hai veces nas que 
tes que protexer o entrevistado (normalmente se 
foron ou están sendo perseguidos) e non podes 
facer certas preguntas.

Cres que o galego está o suficientemente poten-
ciado polos medios de comunicación para ani-
mar a mocidade a facer uso da nosa lingua?

Non podo responder esa pregunta porque 
levo demasiados anos vivindo fóra da casa. Si que 
podo dicir que nunca é suficiente o esforzo por 
fomentar o uso da nosa lingua.

Cres que o Celta quedará clasificado para xogar 
en Europa? 

Non son moi optimista este ano. Se non se 
consegue non significa tampocuo un fracaso, pen-
so eu.

Xa para rematar, a pregunta incómoda: É certo 
que o Gran Wyoming se aplica bótox para disi-
mular (con nulos resultados) as enrugas do seu 
rostro?

Wyoming é inmune ao bótox. Tantos anos de 
vida ben vivida nos se poden disimular. E el tam-
pouco quere. 

Si que podo dicir que nunca é 
suficiente o esforzo por fomentar o 
uso da nosa lingua.

* O periodismo «gonzo» sería o estilo de facer reportaxe, subxénero do novo periodístico, no que se formula unha abor-
daxe directa do obxecto (a noticia), chegando ata ó extremo de influír nela. Deste modo, o propio periodista convértese 
en parte importante da historia, como un actor máis; tamén adoita outorgar máis importancia ó contexto có texto, isto 
é, antepón o ambiente no que se desenvolven os feitos ós propios feitos. O termo usouse especialmente para describir o 
peculiar estilo narrativo do periosista e escritor estadounidense Hunter S. Thompson. 
Adaptado de https://es.wikipedia.org/wiki/Periodismo_gonzo.
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Molenbeek-Saint-Jean é un dos dezanove 
barrios de Bruxelas. Ten 100.000 habi-
tantes, sendo así un dos máis poboados 

de toda Bélxica. É un territorio moi vivo, onde 
a comunidade transforma as rúas en mercados, 
camiña con présa e facendo ruído. Os coches 
forman atascos interminábeis, o ar leva e trae 
cantos de mesquitas e, sobre todo, os habitan-
tes inventan e crean proxectos sociais e culturais 
para manter viva unha poboación tantas veces 
excluída do tecido europeo da capital do vello 
continente.

Pero estes non foron os motivos que o deron 
a coñecer fai dous anos, cando este anaquiño da 
cidade se converteu no centro de todos os obxec-
tivos, miradas e xuízos. O centro do mundo.

Os contos dos medios
Molenbeek adquiriu esta notoriedade mediá-

tica mundial dende os atentados de París do 13 
de novembro de 2015, seguidos dos de Bruxelas 
o 22 de marzo de 2016. Algúns dos autores con-
fesos destes atentados, cuxos retratos percorre-
ron as pantallas do mundo enteiro, son orixina-
rios de Molenbeek. Nese momento, o barrio foi 
bautizado como “o berce do terrorismo islamita 
en Europa”, “o fogar do islam radical en Bélxi-

ca”, un estigma do que as asociacións culturais e 
de veciños que habitan as súas rúas intentan esca-
par desde entón.

Unha cultura de culturas

Dende os anos 1800, este barrio acolleu a ins-
talación de “axitadores políticos” belgas tanto 
flamencos coma francófonos. O século seguinte, 
o auxe da industria, vinculada ao transporte de 
mercancías pola súa proximidade ao canal de 
Bruxelas, atraeu man de obra inmigrante proce-
dente principalmente de Italia, España, Portugal, 
Armenia, Marrocos, Turquía, Paquistán, Polo-
nia, Romanía e Serbia. Unha importante poboa-
ción procedente do Rif marroquí se asentou en 
Molenbeek durante as décadas de 1950 e 1960. 
Actualmente, máis da metade da comunidade é 
orixinaria de Marrocos. A comunidade musulmá 
representa un 40 % da poboación deste barrio. 
O 60 % restante está composto maioritariamente 
por católicos e por unha minoría de ateos, agnós-
ticos e protestantes.

O declive da industria

Molenbeek é o segundo barrio máis pobre de 
Bélxica. O tecido social viviu unha difícil tran-
sición do sector industrial ao sector terciario. O 
declive da industria deixou importantes cicatri-
ces na paisaxe urbana e no tecido social, conver-
tendo Molenbeek nun “gueto de miseria”, a seis 
escasos quilómetros dos impoñentes edificios das 
institucións europeas. Dende entón, os medios 
de comunicación describen Molenbeek coma un 
territorio “sen lei” que é continuamente noticia 
por protagonizar episodios de agresións a axen-
tes de seguridade e control da rede de transpor-
tes urbanos, así como á policía e reporteiros de 
medios de comunicación.

Outros contos sobre Molenbeek
Relatos do día a día que os medios de comunicación non recollen sobre o barrio de Bruxe-
las, que se converteu en “foco do yihadismo europeo” tras os atentados de París e Bruxelas.

por Sara Comesaña Doiro

   crónica
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Os outros contos

Despois dos atentados de Paris en novembro 
de 2015, a imaxe pública de Molenbeek deterio-
rouse ata tal punto que os propios habitantes de 
Bruxelas tiñan medo a traspasar a “fronteira” 
que delimita o canal.

A resposta da poboación local fronte a esta 
caricatura foi inminente: as xentes saíron as rúas 
para amosar a cara real dun barrio solidario e 
berrar ao mundo enteiro que non secundaban 
este tipo de actos terroristas nin as violencias 
políticas e mediáticas. Así, cinco días despois dos 
masacres na capital francesa, os veciños reuníron-
se na praza comunal para depositar centenares de 
candeas e sumar forzas contra o clima de angus-
tia instaurado. Baixo o lema “Molenbeek donne 
de la lumière” (“Molenbeek dá luz”), decenas de 
organizacións xuntáronse para idear un plan de 
acción sobre o terreo cara a unha nova vida de 
barrio colectiva e pacífica.

Deste momento de escuridade xurdiron 
decenas de proxectos de luz coma “Molenbeek, 
génération radicale?”, un documental no que os 
cineastas Chergui Kharroubi e José-Luis Péna-
fuerte, analizan o fenómeno da radicalización no 
barrio e amosan a súa “cara B”. O proxecto con-
siste ademais nunha serie de proxeccións e deba-
tes cos mozos de Molenbeek en torno ao tema 
da radicalización. O centro cultural territorial 
tamén traballa nas escolas a través de proxectos 
de vídeo. Así, un funcionario do barrio lanzou o 
proxecto “Molenwood” cun grupo de mozos que 
realizaron pequenas curtametraxes documentais 
humorísticas para retratar o día a día da súa veci-
ñanza e aprender a coñecerse mellor.

Outro deles, “Molengeek”, é un espazo crea-
do en 2017 co obxectivo de axudar a empren-

dedores a desenvolver as súas ideas, aconsellalos, 
organizar formacións e outro tipo de eventos. 
Entre as “start-ups” xerminadas neste espazo 
destaca “Molenbike”, unha empresa de reparto 
de produtos frescos a toda a cidade en bicicleta.

Existen ademais decenas de proxectos cultu-
rais “Made in Molenbeek”, coma a granxa soci-
alcomunitaria Park Farm, que alberga ademais o 
Centro Europeo de Funambolismo, un espazo 
para o adestramento e formación nesta disciplina 
circense único en Europa. Este é un dos proxec-
tos da escola de circo de Bruxelas, tamén situada 
en Molenbeek, que organiza clases para os nenos 
do barrio durante todo o ano. Ademais, coordina 
o festival “Embarquement Immediat” en colabo-
ración con 31 asociacións culturais e sociais do 
barrio.

Unha agrupación de heroes que loita por con-
tar novos contos e que sexan escoitados..!

Fontes:
https://molenbeekadm.irisnet.be/fr/je-visite/histoire/His-
toire%20en%20quelques%20mots
http://alohanews.be/politique/bondy-blog-molen-
beek-a-ete-stigmatisee
http://www.festival-embarquement-immediat.be/parte-
naires/index.html
http://parckfarm.be/fr/
http://www.molenbeek.irisnet.be/fr
http://www.centrefunambule.eu/
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Fotos de Helena Pérez Fernández

Boteiros (Viana do Bolo, Ourense) Pantallas (Xinzo de Limia, Ourense)

Peliqueiros (Laza, Ourense)
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Boteiros (Vilariño de Conso, Ourense)

Vergalleiros (Sarreaus, Ourense)Volantes (Chantada, Lugo)
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Por Esther Porrit

Estamos abríndonos camiño. Imos en liña 
recta porque sabemos cal é o noso destino. 
Quen se queira unir pode, mais nós non 

turramos de ninguén nin deixamos de avanzar. 
Porque a regueifa ou é feminista ou non é.

A regueifa que chegou ao século XXI é un 
repente de tendencia falocentrista, chea de cara-
llos e pirolas. Tradicionalmente, tamén se signi-
fica pola tendencia á misoxinia, á homofobia e a 
outras discriminacións actualmente inaceptables. 

Comezamos na regueifa hai un, dous, cin-
co ou dez anos, somos poucas e moi diferentes, 
mais todas sentimos que como mulleres e persoas 

temos a obriga de cambiar os valores dela fuxindo 
dos tópicos e do humor básico baseado no chiste 
sexual, reformulando os temas e as formas e bus-
cando novos modelos dentro da propia tradición.

É importante construírmos, entre moita xente 
–mulleres e homes, rapazas e rapaces– discursos 
novos, libres e liberadores, críticos e rebeldes, con 
novos significados e significantes para o repente 
galego do século XXI.

Formo parte da Asemblea de mulleres repen-
tistas de Galiza. Surximos despois do I Encontro 
de Mulleres Repentistas, celebrado o pasado ano 
en Vila de Cruces como resposta á desigualdade 

á que están sometidas as mulleres neste campo 
e co fin de rachar coa tradición en todas as súas 
dimensións discriminatorias e ferintes, e decidi-
mos que, se somos regueifeiras e regueifamos, a 
regueifa e as súas taras deben mudar. 

Para iso, por unha banda cómpre asumir o 
poder da autoxestión, da aprendizaxe colectiva e 
dar a coñecer o traballo que realizamos e que os 
organismos que terían que facelo non fan.

Ademais, poñemos en valor os coidados, a idea 
de coidar as compañeiras e deixarse coidar por 
elas facendo que reunirnos sexa un pracer e unha 
ledicia para todas. Respostar, respostar e respos-
tar como norma xeral e aprender, desaprender, 
educarnos e re-educarnos na igualdade e nos 
valores do feminismo.

Asumimos, finalmente, que todas somos 
regueifeiras porque regueifamos, sexan cinco 
minutos ou tres horas, e ninguén pode negar a 
nosa condición de mulleres que usan a improvisa-
ción oral como un campo máis da súa reivindica-
ción e posta en valor: somos regueifeiras porque 
queremos selo.

Queda aínda moito traballo que facer, moitas 
festas e escenarios ós que subir e moitos obradoi-
ros que impartir onde espallar a nosa mensaxe, 
mais, polo de agora quedo cos momentos que me 
achegou: os nervios de antes de comezar, volver 
regueifando despois de cada actuación e as novas 
amizades feitas en cada sitio que pisamos.

Abrímonos camiño, queda aínda moito traba-
llo por facer, pero cada vez somos máis e vimos 
con máis forza, dispostas a mudar todo, poñen-
do o noso graniño de area nesta loita para que,  
nun futuro, teñamos unha sociedade máis xusta e 
igualitaria onde poder vivir.

A regueifa ou é feminista ou non é
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Nosoutras temos ben claro
que a regueifa é bonita

mais sempre que polo medio
non haxa xente ofendida.

É para pasalo ben
desfrutar da compañía,
o que non toleraremos
é o odio dos machistas!

As palabras son as armas
pra que haxa outro futuro

e as mulleres que improvisan
úsanas pra deitar muros

Que regueifen os humanos?
pois a nós danos a gana
de que regueifen tamén
as regueifeiras humanas.
Das mulleres regueifeiras
por fin chegou o momento

e imos precisar espazo
pra o noso empoderamento.
Pasamos ao primeiro plano,

ímosvos falar direito:
da nosa improvisación
agora somos suxeito.

Diriximos nós os ollos
para nos ver a nós mesmas:

catro puntos cardinais;
catro versos de regueifa.
Gosto da vosa compaña
na asamblea de mulleres

se facedes un grupazo
triunfaredes por poderes
Pois con isto que contei
vou facendo un resumo
retranca e mais contidos
nos lugares de consumo.
Propomos unha quedada
para resumir O Encontro
quedamos na Reconquista

e contamos alí o conto.
Loitando coa nosa voz

queremos nós ter presenza
nesta nosa sociedade

e no mundo da regueifa.
Cantaremos todas xuntas,

cantando todas a unha:
Reivindiquemos mulleres,
que nos escoiten na lúa!

A regueifa é feminista
iso non o hai que dubidar
regueifeiras somos xuntas

e separadas igual.
Os homes teñen que aprender

e algunhas mulleres igual
que para regueifar

non fai falta insultar.
Todas nós somos futuro.
Quédanos por aprender

que xuntas todas podemos
e o querer faise poder.

Somos unha e mil voces
facémonos respetar.

A nosa voz soa moi forte,
todos nos han de escoitar.
A asamblea de mulleres

desta gran Vila de Cruces
vai dar moito que falar

pois aqui lles sobran luces.
Unha verdadeira festa
será esta revolución
da poética inclusiva

popular a dar o gong.
Todas somos regueifeiras

ti e vós e nós tamén
xa non nos nomean corpos

e menos el e mais el.
Temos que xuntarnos todas

nunha grande asemblea
e que saiba toda a xente

que tamén hai regueifeiras
e ademais compañeiras.
Nós témonos que xuntar
para non ser teloneiras
e na regueifa mandar.
A regueifa feminista
é unha necesidade

para rematar co machismo
que temos na sociedade
e como artistas somos
e sobre todo ben listas

non queremos ouvir máis
regueifas que son machistas.

A regueifa agora mesmo
de machista é o que máis
temos que empoderarnos
Todas somos samurais!

manifesto asemblea de mulleres
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por  María Alonso e Esther Porrit

Música galega 2017

SÉS

Xénero: cantautora
Último traballo: Readmirando a condición.

Cada vez que sobe a un escenario, Sés arrasa 
coa forza dun furacán, xa sexa pola súa voz ou as 
súas letras. Comezou na música no ano 2007 co 
grupo Chámalle Xis!, sendo un dos grupos reve-
lación dese ano grazas a gañar o concurso Aco-
ruñason. En 2011 gravou o seu primeiro álbum, 
Admirando a condición, en 2013, presentou Co 
xenio destrozado, e en 2015 e 2017, Tronzar os 
valos e Opoñerse á extinción. Asemade, duran-
te estes anos percorreu milleiros de escenarios, 
torreiros e festivais por todo o país e tamén a nivel 
internacional. 

Este ano estreou Readmirando a condición, un 
remake das once cancións do seu primeiro traba-
llo, do que tanto se queixaba dos arranxos feitos 
no seu momento. 

EZETAERRE

Xénero: Hip-hop
Último traballo: 100
Ano de formación: 2015

Ezetaerre é un gru-
po de rap combativo e 
en galego formado polo 
Garchu, o Petrowski e 
o Pirola. A súa andai-
na comezou na Facul-
tade de Comunicación 
Audiovisual da Coruña, 

onde compartían estudos. A partir de aí sacaron 
unha maqueta de presentación, o disco Aspira-
cións mínimas e urxentes, os singles A herdanza do 

vento e Non é verán de Estrella Damm e o recente 
EP 100. Seguirán dando guerra, sen esquecer as 
tres palabras que os acompañan dende os come-
zos: dignidade, solidariedade e humildade.

SACHA NA HORTA

Xénero: Agro-punkchanga
Último traballo: Horta revolution
Ano de formación: 2007

Sacha na Hor-
ta é un grupo de 
música xurdido 
en 2007, na com-
petición musical 
A polo ghit, orga-
nizada pola Radio 
Galega e da que 
gañaron  o pri-
meiro premio coa 
súa canción Bio-
cultivos. En 2008 deron o seu primeiro concerto 
no Centro Social da Gentalha do Pichel. E den-
de 2010 estrearon tres traballos, Fóra do regho, 
Temos moito por sachar e Horta revolution. 

Os seus membro veñen doutros grupos como 
Os Festicultores, A Matraca Perversa ou Galegoz.

LABREGOS DO TEMPOS DOS SPUTNIKS

Xénero: Canción de autor, hip-hop e punk
Ano de formación: 2007

Labregos do 
tempo dos Sput-
niks é un proxecto 
musical d’O Leo e 
García, integrante 
do grupo de rap 
Dios ke te crew.

Chegan, mon-
tan e tocan. Sen 
grandes artificios 
nin pose, pero 
con talento e ideas claras a eito. Verdades coma 
puños e moita rebeldía, xa que nestes tempos é 
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moi necesaria. E letras de Celso Emilio Ferreiro, 
Lois Pereiro, versións de The Clash, Fuxan os 
ventos... En 2016 publican o seu primeiro traba-
llo, titulado Libremente.

AS NETAS DE MAURIZIA

Xénero: Tradicional galego e euskera
Ano de formación: 2017

Acompañadas de instrumentos tradicionais 
vascos como txalaparta ou trikitixa este grupo de 
mulleres residentes en Bilbao mesturan a cultura 
e a lingua galega coa de Euska Herria. 

Dende o pasado ano percorren escenarios de 
ambos lugares coas pandeiretas e regueifas, así 
que, como elas din, non nos veñas amolar.

HABELAS HAINAS

Xénero: Tradicional
Último traballo: Livres e loucas
Ano de formación: 2009

Desde o 2009, ano no  que se crea o proxecto 
Habelas Hainas, estas catro rapazas cuxa versati-
lidade vai alén do feito de tocar moitísimos ins-
trumentos, exploran outros eidos artísticos como 
a teatralidade, facendo de cada espectáculo algo 
diferente e senlleiro.

O seu punto de partida é a música tradicional 
e de raíz, xa que se senten parte dunha tradición 
longa e viva da que xorde a natural necesidade de 
expresarse, sempre dende unha ollada feminista e 

plural. Isto lévaas a explorar outras músicas, crear 
os seus propios temas e experimentar coa tradi-
ción.

Logo de case 8 intensos anos como músicas ao 
vivo, Arantza, Patricia, Jara e Sandra presentan 
Livres e loucas, o primeiro traballo discográfico.

PUNKIERETEIRAS

Xénero: Tradicional
Ano de formación: 2012

O que empezou sendo un obradoiro de pan-
deireta e canto tradicional que se levaba a cabo 
nun centro social ponteareán, converteuse nunha 
arma de loita e reivindicación coa cal expresar as 
inxustizas e as rabias. As Punkiereteiras mesturan 
as letras feministas máis reivindicativas coa músi-
ca tradicional galega. 

O SONORO MAXÍN

Xénero: Ritmos latinos de verbena
Último traballo: SE7E DEZASE7E
Ano de formación: 2007

Esta banda ourensá, que pode tocar dende 
cumbia ou reggae ata cancións populares para 
facer bailar o seu público, formouse no ano 2007, 
e despois de compartir escenario por toda a xeo-
grafía galega con músicos como Che Sudaka ou 
Manu Chao, preparou o seu primeiro traballo 
Onda sonora, onde se atopan temas como «Qué-
rote» máis unha versión dunha canción infatil 
vasca.

O pasado ano estrearon o seu último traballo, 
SE7E DEZASE7E e foilles outorgado o IV Premio 
Martín Códax da Música ao mellor grupo galego 
na categoría "Reggae/Ska/Mestizaxe".
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A finais de xaneiro remata o frío e agro-
ma a primavera en Bangladesh. Daquela 
celébrase Saraswati Puja, unha festivi-

dade hindú que conmemora o nacemento da 
deusa da arte, a cultura, a música e o saber en 
xeral, Saraswati. Durante ese día, a minoría hindú 
semella maioritaria, do mesmo xeito que todo o 
mundo semella ser estudante, e iso grazas a estes 
festexos que amosan optimismo e prosperidade 
arredor do pracer polo coñecemento.

Os preparativos para a festa comezan días 
antes coa elaboración de figuras da deusa, repre-
sentada enriba dun cisne e cun instrumento musi-
cal entre as mans, que logo se colocan por todo o 
país, mais é na Universidade de Daca onde máis 
se xuntan. Alí, as diferentes facultades exhiben as 
súas obras e combínanse cun espectáculo de xen-
te e cor no que non só hai hindús e estudantes con 
roupas amarelas. Porque malia ser unha festivida-

de hindú, participa dela o resto da poboación, e 
aínda que Saraswati podería recoñecerse como a 

patroa dos estudantes, calquera ávido por saber e 
festexar é devoto a ela.

A importancia da cor amarela neste día débe-
se a que a primavera bangladesí, que comeza en 
xaneiro, é amarela, como a cor das flores da mos-
taza que florecen entón, e por iso moita xente vis-
te con esta cor, e mesmo as comidas especiais que 
se preparan para este día teñen un ton alaranxa-
do. Alén das flores e das figuras, os libros tamén 
xogan un papel importante durante Saraswati, 
pois os estudantes consideran que unha beizón 
súa pode axudalos a gañar coñecementos. De 
feito, nos altares que se constrúen póñense libros 
aos seus pés e algúns pais levan os seus fillos fron-
te á deidade para que escriban as súas primeiras 
letras, para que así consigan ser bendicidos coa 
sabedoría. 

A primavera, que é un comezo, pode ser un 
bo momento para empezar novos proxectos, 
pois semella que todo agroma co esforzo necesa-
rio. Permitamos daquela que todo coñecemento 
enraíce en nós para que logo creza e se espalle 
con liberdade e así derrube os muros da atrevida 
ignorancia. 

Saraswati Puja, a festa do estudantado
por Moncho Iglesias Míguez
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FESTIVAIS EN GALICIA

FESTIVAL DE ORTIGUEIRA
Cita ineludible do verán e un dos referentes 

mundiais do folk, o Festival de Ortigueira  é un 
dos eventos musicais máis multitudinarios de toda 
España. A súa magnitude excede xa o puramente 
musical e consolídase como un espazo libre onde 
conflúen xentes de todas as tribos chegadas dos 
máis diversos puntos da xeografía.

A pesar disto, pouco máis que ese espírito de 
liberdade e o carácter folclórico do evento que-
dan daquel festival artesanal que nacía no ano 
1978,  froito do esforzo da Escola de Gaitas de 
Ortigueira e das xentes da vila.

FESTIVAL DE PARDIÑAS
Finlandia, Italia, Rusia, Cuba, Portugal, Irlan-

da… son algunhas das distintas nacionalidades 
dos grupos que levan pasado polo Festival de Par-
diñas ó longo dos seus case 40 anos de historia.

Todo comezou alá polo 3 de agosto do 1980 
cando a Asociación Cultural Xermolos de Gui-
tiriz inaugurou un dos seus proxectos máis cobi-
zosos: o Festival de Pardiñas, onde se deron cita 
grupos como Saraibas ou María Manuela.

A esta primeira experiencia seguírona novas 
convocatorias, nas que, ano tras ano, se tentou 
incorporar novidades para mellorar a calidade do 
festival, mais a afluencia da xente e a imposibi-
lidade de concentralo todo nun só día fixo que 
se alongase outro día máis, incluíndo así outras 
actividades como unha mostra de instrumentos 
de música tradicional.

Aínda que falar de Pardiñas nos leve a pensar 
inevitablemente na música, non é o único que se 
pode atopar. Conxuntamente coa primeira edi-
ción do festival outorgáronse os primeiros Pre-
mios Guitiriz de Pintura, Escultura, Fotografía 
e Cerámica, e tamén se coñeceron os primeiros 
galardoados no Certame Terra Chá de Literatura 
e Debuxo Infantil.

FESTIVAL DAS BRÉTEMAS
O FestiVal das Brétemas é unha asociación 

cultural integrada pola mocidade de Ponteareas. 
Comezou a súa andaina na primavera de 2012,  
froito das escasas actividades culturais e de ocio 
na comarca e, dende o seu nacemento, apostou 
claramente pola defensa, apoio e difusión da cul-
tura, música e lingua galegas, así como o compro-

miso de dar cabida ás expresións máis ignoradas 
polos intereses alleos á cultura popular. O colecti-
vo promove eventos durante todo o ano en diver-
sos rexístros e formatos: música, cinema, literatu-
ra, obradoiros, actividades para crianzas e como 
non, festa, moita festa ata chegar a setembro, 
onde organizan este festival no que participan 
grupos musicais maioritariamente galegos cunha 
clara vontade reivindicativa.

FESTIVAL DA POESÍA NO CONDADO
O  Festival da Poesía no Condado naceu no 

ano 1981 na comarca do Condado e esta organi-
zado pola Asociación cultural SCD Condado. Por 
el pasaron recoñecidos/as poetas e escritores da 
maior parte dos países da lusofonía, de Euskadi 
e dos Países Cataláns e no ámbito musical, esti-
veron cantantes como Suso Vaamonde e grupos 
como Fuxan os Ventos.

Dende os comezos foi sempre unha festa das 
artes e da cultura, con mostras de editoriais, tra-
ballos artesanais, fotografía, escultura ou pintu-
ra… e onde todas as formas de expresión artística 
teñen cabida. A trinta anos do seu nacemento, 
esta asociación continúa con folgos e aires reno-
vados, agardando cumprir, polo menos, trinta 
anos máis para celebralo con aínda máis festa e 
compromiso.

FESTIVAL MILLO VERDE
O Festival Millo Verde celébrase anualmente 

en Redondela, concentrando a sua celebración 
en 3 días no que se ofrecen actividades de toda 
índole.

Os concertos ofrecidos nas noites do venres e 
do sábado son o prato forte do festival. Por este 
escenario teñen xa pasado diversidade de grupos, 
ofrecendo oportunidades ós que están comezan-
do a súa andadura polo mundo da música, así 
como grupos xa consolidados tanto a nivel nacio-
nal como internacional.

Ademais, o festival compleméntase cunha 
oferta variada de actividades, como unha exhibi-
ción de breakdance, contacontos, danzas africa-
nas, artistas de rúa…

Dende as primeiras edicións desenvólvense 
actividades no centro da vila de Redondela, pro-
porcionando un ambiente de festividade e diver-
sidade cultural.

por Esther Porrit e María Alonso
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As temperaturas máis altas xamais rexis-
tradas na historia, o aumento do nivel do 
mar, xeadas que duran semanas… .

Para evitar todas estas cousas e algunhas moi-
to peores, como a destrución do noso planeta, no 
verán de 2015 os líderes mundiais de todos os paí-
ses reuníronse para firmar o Tratado de París.

Pero, os tempos cambian, e non precisamente 
para ben, pois 1 de xuño de 2017 o presidente 
dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou 
que o seu país sairía do tratado. 

ESPAÑA

No noso caso, segundo a AEMET (Axencia 
Estatal de Meteoroloxía), os valores de precipi-
tacións foron alarmantes no período 2016-2017, 
pasando de 648 milímetros a 551 de media.

Este mesmo ano, o doutor Sybren Drijfhout e 
o seu equipo da Universidade de Southampton 
(Reino Unido) publicaron un artigo onde afirma-
ban que a posibilidade de que o nivel do mar suba 
3 metros de aquí ata o ano 2100 é real. A imaxe 
dun oso polar á deriva sobre un pequeno bloque 
de xeo desprendido no Ártico é impactante, pero 
para nós, moi afastada. Agora ben, se pensamos 
que ese xeo que se está a derreter forma parte dos 
3 metros que o mar pode chegar a «comerlle» á 
terra, a imaxe vólvese moito máis próxima, non 
si? Se o nivel do mar subise máis de tres metros, 
gran parte de cidades como Barcelona, Málaga, 
Santander ou A Coruña veríase inundada. O par-
que de Doñana ao igual que a maioria das Rías 
Baixas e o delta do Ebro desaparecerían. 

SECA

Segundo o Ministerio do Medio Ambiente, o 
74 % do solo estatal está en proceso de deserti-
zación e prevese que un 20 % do terreo que hoxe 
está a salvo se verá en risco dentro de 50 anos. Isto 
afectará negativamente os ecosistemas que aca-
barán visiblemente afectados. A perda do terreo 
fértil é irreversible e está en aumento a vulnerabi-
lidade de todas as especies españolas, incluída a 
humana. O éxodo cara ás grandes cidades debido 
á crise da agricultura tradicional motivará que os 
recursos naturais das zonas que lindan con estas 
urbes se vexan sobreexplotados.

Exemplo da gravidade da seca: investigadores 
descubriron que a gran seca foi un dos detonantes 
da guerra civil que en Siria a día de hoxe é o maior 
desastre humanitario mundial. En total, estímase 
que 203 millóns de persoas se viron desprazadas 
polos desastres naturais entre 2008 e 2015. 

ESPECIES INVASORAS

Pódese ver dende hai tempo como as espe-
cies invasoras están destruíndo a biodiversidade 
do noso país, debido ás novas condicións clima-
tolóxicas: o mexillón cebra procedente do mar 
Negro e o mar Caspio xa colonizou o Ebro, as 
cuncas do Júcar, o Segura e o Guadalquivir; o 
mosquito tigre, que provén do sueste de Asia, 
empezou a colonizar gran parte de Cataluña e a 
Comunidade Valenciana; e, por último, o gran 
aumento dos bancos de augamares nas costas 
españolas no verán que se debe principalmente ó 
descenso das precipitacións.

A CONTAMINACIÓN AFÉCTANOS A TODOS 

por Carlota Sanmartín Ferreira
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CINCO SOLUCIÓNS FÁCILES   

Hai moitas solucións que descoñecemos, e 
outras que estamos aburridos de escoitar. 

Pasos que todos podemos facer:
1.-Reducir emisións.

Para distancias curtas, pola cidade, sempre 
que se poida hai que utilizar transportes máis sos-
tibles que o coche, por exemplo, a bicicleta. Que 
non tes unha? Podes utilizar o transporte público, 
e… se non pasa preto da túa casa, tes as pernas.
Utilízaas!

Para longas distancias, o transporte máis sosti-
ble é o tren, moitísimo mellor có avión que, por 
certo, é o causante de gran parte das emisións de 
CO2 emitidas cara á atmosfera.
2.- Aforrar enerxía.

Fíxate sempre nas etiquetas dos electrodomés-
ticos que merques. Se, por exemplo, vas mercar 
un frigorífico, revisa que a etiqueta leve a letra A,  
que garantiza un uso moi eficiente da enerxía. 

Non deixes nunca un aparato electrónico en 
stand by, pois seguirá consumindo enerxía. 
3.- Utiliza os 3 R: Reduce, Reutiliza e Recicla.

Reduce: consome menos, de maneira máis efi-
ciente, por exemplo: escribes nunha folla unha 
redacción en sucio só por unha cara a tiraríala ó 
lixo deseguido sen reparar en que aínda queda 
outra cara en branco e poderías utilizar esa mes-
ma folla para outra redacción.

Reutiliza: aproveita os mercados de segunda 
man, así podes dar outra oportunidade ó que xa 
non usas ou tamén podes mercar algo que pre-
cises e alguén xa non quere. Aforras diñeiro e 
consegues reducir o consumo. Tamén unha boa 
forma de reutilizar é fomentar o intercambio.

Recicla: sabías que podes ahorrar máis de 730 
quilos de CO2 ó ano reciclando a metade do lixo 
que se produce na casa?
4.- A comida: aínda que non o pareza, unha boa 
solución é vixiar a nosa comida. Refírome a:

a) Reducir o consumo de carne: a gandaría é 
un dos maiores contaminantes da atmosfera.

b) Adquire produtos de orixe local e de tempa-
da. Le as etiquetas e consume os que teñan unha 
orixe próxima, evitando as importacións que, por 
certo, supoñen emisións extras polo transporte. 
Consume tamén produtos de tempada, pois así 
evitas modos de produción menos sostibles.

c) Engade ás túas comidas prudutos bio, pois 
na súa produción utilízanse moitos menos pestici-
das e outros produtos químicos.

d) Evita as embalaxes excesivas e alimentos 
procesados.
5.- Menos auga quente.

É necesaria moita enerxía para quentar auga. 
Lavarse con auga fría ou morna pode aforrar 150 
quilos de CO2. Pecha a billa cando estás enxa-
boándote ou lavando os dentes. Asegúrate de que 
as billas non pingan, pois nun mes mesmo pode-
rías encher unha bañeira.

E lembra: a Terra é coma un xarrón, moi gran-
de e moi fráxil. Así que dicimos se a destruímos 
ou a coidamos. Como dixo Gandhi: «Sé o cambio 
que queres ver no mundo». 

Graciar de Briskdal (Noruega), en desxeo polo cambio climático.

O oso polar experimenta a rápida degradación do seu ecosistema.

Moitas cidades optan pola bicicleta como transporte alternativo.
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«Gustoume moitísimo o teatro en francés da obra 
de Julio Verne, A volta ao mundo en oitenta días. 
O vestiario dos actores era espectacular; ían moi 
elegantes, sobre todo Mr. Fogg, o cabaleiro bri-
tánico e o seu servente, Jean Passepartout. Ani-
mo moitísimo a asistir a estas obras nunha lingua 
estranxeira porque te dás conta de que es capaz 
de entender o que din, aínda que é certo que 
os actores falan un francés moi vocalizado para 
que poidamos comprendelo. Vive le théâtre en 
français!»

Carmen Castaños Gómez (2.º A)

«La pièce de théâtre m’a beaucoup plu parce que 
les acteurs étaient très sympas et très aimables. 
J’ai adoré le personnage Passepartout: il était très 
naturel. Le théâtre c’est fantastique!»

Laura Rolo Glez. (2.º D)

«A obra gustoume moitísimo e, á parte, o francés 
que falaban era moi doado e entendín todo á per-
fección. Je recommande vivement ce spectacle!»

Hugo Costas Portabales (2º A)

«Super bonne interaction avec le public. J’ai ado-
ré Le tour du monde en quatre-vingts jours.»

Carmen Comesaña Fernández (2.º A)

«Spectacle incroyable et excellent! Trois comé-
diens très sympas et pleins d’humour. J’ai adoré! 
Une pièce de théâtre que j’aimerais bien revoir.»

Miriam Garví Argiz (2.º D)

«L’adaptation théâtrale de Le tour du monde en 80 
jours m’a beaucoup plu parce que j’adore voyager 
et le voyage est le chemin de la culture.» 

Pablo González Obelleiro (2.º D)

Le tour du monde en 80 jours (Jules Verne)

O 21 de novembro de 2018 participaron na saída escolar ó cine Salesianos para asistir ó teatro 
en francés 75 alumnos e alumnas de 2.º de ESO, acompañados polos tres profesores do 
departamento de francés: Françoise Oliva, Luís Sanjurjo e Anxos García; e pola profesora 

de lingua castelá, Margarita Corral, á que lle agradecen a súa colaboración e agradable compañía. 
Velaquí algunhas das impresións dos alumnos sobre a obra:

FranÇais                                                               Théâtre 2018
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Le tour du monde en 80 jours (Jules Verne)

Un ano maís, cada vez máis difícil, pero as 
ilusións intactas. A recompensa ó traba-
llo e amor pola regueifa que contaxia as 

novas xeracxións do noso IES dá os seus froitos 
e no X Certame Escolar de Regueifas, celebrado 
na CVC de Valadares, tivemos a fortuna de ser 
novamente campións, por sexta vez consecutiva. 
Puido non ser –porque todos os centros que par-
ticipaban merecían en maior ou menor medida o 
galardón, pero sempre todo o recoñecemento–, 
pero tivemos novamente o inmenso pracer e o 
orgullo de dedicarvos a todos este premio. Pode 
haber moito premios/ e milleiros de regueifas,/ 
pero darvos este premio/ e´para nós unha festa!

Velaquí a relación dos nosos regueifeiros: 
Blanco Camino, Noa; Chenlo Andrade, Nicolás; 
Chenlo Andrade, Rodrigo; Codias García, Lidia; 
Domeque González, Violeta; Fernández Pérez, 
Gael; Fernández Vicente, Nadia Lía; Fiuza Cos-
tas, Miguel; García González, Sabela; González 
Obelleiro, Pablo; Lameiro López, Silvia; Lusqui-
ños López, Paula; Mene García, María; Paulos 
Varela, Arturo; Porrit Marchena, Esther; Rocha 
Grandal, Miguel; Rodríguez Pintos, Lena; San-
martín Ferreira, Carlota; Tosa Pousa, Elba.

      ÚLTIMA HORA

HEXACAMPIÓNS!!!

Lidia Codias García, a gran figura das últimas edicións
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Un deporte de sacrificio, dedicación e 
esforzo.

O que leva sendo o meu día a día 5 
anos. Unha vez decidín probar algo novo sen 
saber no que me estaba metendo, e descubrín un 
mundo espectacular. Un mundo cheo de persoas 
marabillosas, de esforzos e de recompensas.

Sen ningunha dúbida diría que é un dos depor-
tes máis sacrificados que coñezo: eu adestro 6 días 
nunha semana, xa que os luns teño clase, paso fins 
de semana enteiros nesa piscina, deixando ata a 
última forza cada día, e compaxinar iso co institu-
to non é tarefa sinxela.

Tamén diría que é un deporte «raro», cheo de 
palabras descoñecidas: eggbiter, buss, twist, kick 
pull over; pero é magnífico todo o que consegues. 
Todas as medallas acumuladas nos cinco anos o 
din: quedamos campioas galegas dous anos, sub-

campioas outros dous e todos os campionatos a 
nivel español. Pero non me quedo con iso, quédo 
me con todos os recordos vividos, que ao final é 
o que importa.

Temos campionatos todo o ano, de bailes, de 
figuras, exhibicións…

Hai momentos nos que pensas, tanto esforzo, 
tanto sacrificio para 3 minutos que dura un baile 
ou 40 segundos que dura unha figura, que nun 
ano ou noutro o vou ter que deixar pola univer-
sidade ou polo bacharelato; pero non me impor-
ta: agora mesmo son feliz cada vez que me tiro á 
auga e desfruto con cada adestramento e con cada 
competición.

Amo este deporte con todo o meu corazón e 
seguiría pasando días enteiros alí dentro, na pis-
cina.                                    

       por Laura Rolo González (2º D ESO)

eggbiter
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A ximnasia trampolín é un deporte pouco 
coñecido. Este deporte divídese en tres 
aparatos, un máis recoñecido polas olim-

píadas (trampolín). Os aparatos son os seguintes: 
tumbling, dobreminitramp e trampolín.

O tumbling é como un corredor longo polo 
que ti vas facendo as piruetas; nel só podes reali-
zar 8 elementos.

O dobreminitramp é como unha cama elásti-
ca, pero máis pequena, na que podes facer tres 
ou dous elementos. Entre os elemento que podes 
facer están: fliffis, que é un dobre mortal agrupa-
do; carpa ou prancha cun medio xiro; e outro e o 
chuca, que é un medio xiro no principio e despois 
no mesmo salto un fliflis.

Finalmente, o trampolín, que consiste nunha 
cama elástica na que ti tes que facer 10 elementos 
nunha cruz que hai no medio. Se nos os fas, aí 
quítanche puntos.

Este é o deporte que eu practico grazas á miña 
irmá, xa que ela empezou antes ca min, e levo 
dende os 6 anos practicando a ximnasia trampo-
lín. Empecei nas escolas municipais e fai 3 anos 
que estou no club de competición e federada na 
selección galega e española. Fun a moitas com-
peticións, tanto internacionais e nacionais como 
provinciais, aínda que o meu obxectivo é chegar a 
mundiais e europeos. Son campioa de España de 
tumbling e campioa galega de dobreminitramp.

Na ximnasia trampolín, á parte de compe-
tir, fas moitos e moitas amigas e amigos novos 
xa que hai moita xente que se anima a practicar 
este deporte. Eu, como estou no club, pois ades-

tro moitas horas á semana e moitos días, aínda 
que me gustaría adestrar máis horas e máis días. 
Adestro luns, mércores, venres e sábados. Os luns 
adestro 2 horas, os mércores 3 horas, os venres 3 
horas e os sábados adestro 3 horas pola mañá e 2 
e media pola tarde.

por Eneritz Dapena García (1º D ESO)

tumbling
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Como era a escola dos rapaces e rapazas 
romanos? Que aprendían? Cales eran os 
seus materiais? Para a túa sorpresa non 

había cadernos de papel, lapis, bolígrafos, inter-
net nin pizarra dixital. E con todo non eran nada 
parvos. Para experimentar a antiga escola greco-
rromana este ano recreamos unha no hall do noso 
instituto. Os romanos non tiñan canón nin orde-
nador, pero podían escribir nas paredes da esco-
la o alfabeto grego e latino ou pequenas frases e 
textos para copialos como se fose unha pizarra. 
No noso caso o alumnado de 2º de bacharelato 
confeccionou varios exemplos para que fixeran 
as veces de paredes pintadas. Se era unha escola 
de pouca categoría os nenos e nenas sentaban no 
chan, como tiveron que facer os da nosa escola. 
Soamente o magister tiña unha cadeira para el só. 
De feito da palabra en latín cathedra ven a nosa 
”cadeira”. Os instrumentos para escribir eran 

papiros (tiñamos algúns fabricados en Exipto), 
taboíñas de cera (que fixeron os alumnos e alum-
nas na casa) e taboíñas de madeira. No papiro 
escribíase con cana, calamus, de onde vén a  voz 
castelá “calamar”, xa que a súa tinta servía para 
a escritura e recibía o nome de tinta calamaris 
(tinta para a cana). As taboíñas de cera consistían 
nunha superficie de madeira cuberta de cera na 
que se escribía cun punzón chamado stylus.

Na clase xa tiñamos practicado co papiro, e 
tamén coas taboíñas de cera, pero agora pensade 
que había que estar sentados no chan e non debía 
ser doado escribir sobre un papiro sen apoio, 
así que utilizamos na escola do hall taboíñas de 
madeira e rotuladores en troques de cana e tinta 
para non manchar a roupa. 

Co alumnado de 1º de bacharelato e tamén 
con algúns voluntarios durante o recreo fixemos 
unhas sesións de “escola grecorromana” apren-
dendo a escribir o alfabeto grego en maiúscula 
(que era como escribían eles) para diante e para 
atrás e tamén intercalando a primera letra coa 
última, a segunda coa penúltima… Unha vez que 
xa o dominabamos, lemos os nomes propios do 
taboleiro que estaban separados por sílabas e 
finalmente escribimos as mesmas frases en grego 
antigo coas que os mesmos rapaces e rapazas da 
Antigüidade practicaban como: “O maior princi-
pio do saber son as letras” ou “Traballa con amor, 
neno, e non serás golpeado”. Xa vedes que os cas-
tigos corporais debían ser cousa frecuente. Hai 
un grafito escrito nunha parede de Pompeia no 
que se le: “Xa é a terceira vez que fun golpeado”.

Por outra banda, o alumnado de Latín prac-
ticou na nosa escola o alfabeto latino e puido 
escribir algún dos consellos que o romano Catón 
deu ao seu fillo: familiam cura (coida da familia), 
libros lege (le libros), litteras disce (aprende as 
letras), trocho lude (xoga co aro)…

Todos quedaron moi contentos da experiencia 
de vivir unha clase como os antigos romanos e 
levaron para a casa a taboíña de madeira cos exer-
cicios que fixeran. Unha boa lembranza dunha 
viaxe no tempo. Teño que agradecer a súa cola-
boración e traballo a todo o alumnado de Latín 
e Grego de bacharelato e especialmente a Pablo 
Alonso Heras que actuou como Magister Paulus. 
Esperamos repetir a experiencia o vindeiro ano 
e ampliala para que tamén poidan desfrutar os 
rapaces e rapazas da ESO.

ESCOLA GREGA E ROMANA NO SAN TOMÉ
(Vivindo unha clase coma na Antiga Roma)

por Fernando Lillo Redonet
(Magister Lillus Maximus)
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En xaneiro comezamos o taller de volunta-
riado pensando en como podiamos facer 
para axudar os demais. 

O primeiro taller que fixemos foi en colabora-
ción co CEIP Altamar, axudándoos cos prepara-
tivos para a celebración do Entroido. Fomos tres 
veces ao colexio en diferentes días: dúas a expli-
car as tradicións do Entroido en diferentes partes 
de Galicia –para iso preparamos unhas presenta-
cións moi entretidas–; e outro día axudar a con-
feccionar os disfraces dos rapaces. Esta activida-
de foi preparada en exclusiva por unha mestra do 
CEIP: Yeyi, á cal lle damos as grazas dende aquí. 
Nesta última ocasión compartimos máis tempo 
cos rapaces e descubrimos murmuracións ines-
peradas das vidas destes cativos. Resultado: unha 
mañá moi divertida!   

O segundo taller no que participamos consistía 
en axudar a asociación Down Vigo. Primeiro veu 
o representante, Sergio Puga, de xeito totalmen-
te desinteresado e gratuíto, e explicounos que na 
asociación se trata de conseguir que persoas con 
síndrome de Down ou cunha discapacidade inte-

lectual consigan a maior autonomía posible coa 
que desenvolverse no día a día.

Para poder pasar tempo con eles, membros 
da asociación viñeron outra mañá ao instituto, 
na que primeiro nos presentamos todos e com-
partimos os nosos pasatempos e a continuación 
fixemos un mural, que hoxe en día podemos ver 
pendurado no primeiro andar do noso instituto. 
Coma na maioría de actividades, non faltou músi-
ca, fotos e moitas risas. Foi, sen dúbida, unha moi 
boa experiencia na que todos aprendemos unha 
lección de vida e vivimos un exemplo de supera-
ción.

Neste último trimestre estamos buscando 
outros proxectos nos que poidamos axudar. Gus-
taríanos desenvolver algunha actividade con ani-
mais e con nenos hospitalizados. Ogallá o consi-
gamos!

E lembra: «Moita xente pequena, en lugares 
pequenos, facendo cousas pequenas, pode cam-
biar o mundo». (E. Galeano).

Faite voluntario/a!

 por Ana Estévez e Manuel Alonso (1° A BACH)

VOLUNTARIADO



38 O Galo Millarengo

Séjour linguistique à Angers
(du 15 au 22 mars 2018)

«Profe, este ano non hai viaxe a Francia?», «Pro-
fe, por que non imos a Francia este ano?, «Profe, 
eu quería volver a Francia este ano…» e outras 
variantes da mesma cantilena… Facíase longo 
agardar ao intercambio escolar que toca o vin-
deiro curso, había ganas de ir xa, este ano. Así é 
que nos puxemos á tarefa e ao final saíu adiante 
esta viaxe con estadía lingüística a Angers, bonita 

vila na tan reno-
meada rexión 
du Pays de la 
Loire e dos seus 
châteaux (cas-
telos do Loira), 
Patrimonio da 
Humanidade.

Estivemos fóra 11 días en total, do 14 ao 23 de 
marzo. Visitamos na viaxe de ida o bonito porto 
de La Rochelle e durante a nosa estadía en Angers, 

a vila, o seu castelo e, como era obrigado, algún 
outro castelo do Loira. Difícil foi escoller entre 
tantos –máis dunha vintena ás súas beiras– e máis 
aínda, tendo pouco tempo para excursións por-
que iamos estudar, –si, sorprendente, pero fomos 
a clases de francés só para nós con profesores do 
país e mesmo fixemos algo de teatro en francés!!! 
A que é incroyable??– así é que, entre tanto caste-
lo, optamos por ir a un dos máis coñecidos polo 
seu balcón cara ao río, ao estilo loggia italiana, o 
Château d’Amboise e, como non, ao celebérrimo 
castelo-ponte, le Château de Chenonceau: espec-
tacular!! sobre o río Cher, afluente do Loira.

Todo saíu moi ben: familias de acollida moi 
simpáticas, boa organización, boa convivencia 
entre nós… Aprendemos, saímos e pasámolo moi 
ben malia a vaga de frío siberiano que pretendeu 
deixarnos tesos e que non se saíu coa súa!! À 
refaire!

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS

La Rochelle

Angers. Château

Angers. Maison d’Adam

por Anxos García Monasterio



39O Galo Millarengo

NOTRE PROGRAMME

Mercredi 14: En route. Vigo-Irún- Cestas (Bordeaux)
Jeudi 15: Cestas- LA ROCHELLE-ANGERS.
Vendredi 16: À ANGERS: cours et rencontre avec des  
  élèves.
Samedi 17: Châteaux de la Loire : Amboise et Che 
  nonceau.
Dimanche 18: En famille.
Lundi 19: Doué (marché)- SAUMUR (Le Cadre  
  Noir).
Mardi 20: À ANGERS: cours et enquête en ville.
Mercredi 21: À ANGERS: cours et château.
Jeudi 22: Trélazé (Musée de l’Ardoise) et en  
  route-Cestas
Vendredi 23: Cestas-Irún-VIGO.

Unha experiencia inolvidable, a cal non dubidaría en 
repetir. A viaxe a Angers converteuse, non soamente 
nunha viaxe didáctica, senón tamén nunha viaxe onde 
se pode coñecer xente nova, ter unha familia diferente e 
un estilo de vida do que non se pode gozar todos os días. 
Recoméndoche esta viaxe se aprecias o francés e se che 
gusta viaxar. 
  Adrián Rodríguez (1º BACH. A) 

Château de Chenonceau

Château d’Amboise Château d’Angers

Brasón d’AngersDepartamento de Maine-et-Loire
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POR TERRAS GREGAS

A miña viaxe a Grecia iniciouse ás catro e 
media da mañá, cando o meu espertador 
comezou a soar para lembrarme que ás 

cinco tiña que estar no aeroporto.
Nunca podería imaxinar todo o que descubri-

ría nesa viaxe.
Xa en Grecia, pisei por primeira vez o chan 

que constitúe a cidade de Atenas e no bus con-
templei as primeiras casas da capital, todas baixas 
e cunha cor clara que daba uniformidade a todo 
o contorno.

Hei de admitir que a pobreza me golpeou axi-
ña, xa que a pesar das noticias e da información 
da gran crise pola que atravesan, dificilmente 
podería ter adiviñado o seu impacto.

A cada día que pasaba, máis me gustaba a 
cidade: as igrexas ortodoxas perfectamente pin-
tadas, as rúas que comezaban a facérseme coñe-
cidas, os seus mercados, a gastronomía, a cultura 
e modo de vida; pero sobre todo a súa impre-

sionante historia que pode lerse en cada cadro e 
escultura.

Todos os museos que, afortunadamente e gra-
zas ós profesores puidemos ver gratis, axudáron-
nos a contemplar a súa historia; a acrópole e os 
monumentos axudáronnos a entender a súa pasa-
da grandeza e as súas igreas axudáronnos a com-
prender a súa cultura.

A relixión e os seus antigos deuses descubrí-
molos moito máis a fondo visitando o Oráculo de 
Delfos e os mosteiros de Meteora, onde atopamos 
unhas espectaculares vistas e unha asombrosa 
arquitectura.

A viaxe foi incrible. Á parte de coñecer un país 
fermoso, coñecín persoas marabillosas, coas que 
rimos moitísimo e pasámolo xenial. A pesar dos 
contratempos, que como en toda viaxe houbo, 
volvería sen ningunha dúbida e agradezo enor-
memente ó IES San Tomé e ó profesorado terme 
dado a oportunidade de visitalo.

por Andrea Lara Vázquez (2º E BACH) 

Mosteiro da Santísima Trindade
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AcrópoleEstadio olímpico

Mosteiros da Meteoras: Santa 
Bárbara de Roussanou
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      máis vellos ca Pocoyó

Se un día vas á súa clase,
seguro que tolo volves
cando fala de ecuacións,
rectas, sumas e vectores.

De ver tanto o ordenador,
ten dolores de cabeza,
mais con ela non te aburres:
sabe de cousas modernas.

E se lle preguntas algo,
ela dirá no ou yes,
vai pillando un dicionario
se a queres entender.

Cando esta nena coñeces ,
cústache seguirlle o ritmo,
sobre todo cando fala
de ecuacións e logaritmos. 

El chegou hai pouco tempo
dende o norte de Galicia.
De Ferrín ou Castelao
sempre fala con ledicia.

De Descartes ou Platón
ela fala sen parar.
EnKantalle Hume e Locke,
para ela iso é o marx.

Fala de tecnoloxía,
tamén de programación,
de memoria prodixiosa,
case coma o ordenador. 

Sobre hidróxeno ou compostos,
cloro, neon ou carbono
este neno falarache
ata quedar algo tolo.

Coa nena do pelo crecho
moito vas ter que estudar,
verbos ou ortografía,
sempre co libro na man.

2

5 10

7

8

1 6

9

3

4

solucións

Se a escoitas pola radio
ou en clases sobre poetas,
podémosche asegurar
que de libros é unha experta.
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      máis vellos ca Pocoyó

Solucións no código QR

colabora Asosiasión de Rosquilleiros de Ponteareas
A

N

C
B

I

H

M

F

E

D

L

G

Q

Ñ
O

P

T

R

S

U

V

X
Z

COMPLETA A REGUEIFA

    A Axitación súpeta e violenta do ánimo durante a que se perde o control de si mesmo.
    B Conxunto de conidios e hifas de fungos que se desenvolven sobre materia orgánica con aparencia de peluxe.
    C Mineral ficticio que aparece nos cómics de Supermán, que é capaz de debilitalo.
    D Sacerdote da civilización celta encargado de celebrar o culto, de educar a xuventude e de administrar xustiza.  
    E Nome do escritor estadounidense nacido en Boston en 1809 e morto en Baltimore en 1849, autor d’As aventu- 
 ras de Arthur Gordon Pym.
    F Casa particular acondionada como unha taberna, onde se vende viño da propia colleita.
    G Que ten moita graxa ou que está manchada de graxa.
    H Versos de once sílabas.
    I Expoñían un corpo a algún tipo de radiación.
    L Persoa natural de Londres.
    M Cada unha das partes da cara que sobresaen debaixo dos ollos.
    N Nome da cidade máis grande da illa de Chipre.
    Ñ  (Contén o Ñ) Prato italiano preparado con capas de pasta separadas por capas de carne picada, peixe ou ver-  
 dura e recuberto de bechamel, salsa de tomate e queixo, que se cociña ó forno.
    O Corpo redondo, coa casca máis ou menos calcaria, posto pola femia de ave, réptil ou mamífero monotrema.
    P Que ten forma de pirámide.
    Q Sala onde se realizan as operacións cirúrxicas.
    R Persoa natural ou habitante do Ribeiro.
    S Relativo ou pertencente á corrente islámica que acepta xunto ó Corán, a Sunna ou libro da tradición.
    T Río cuxas augas atravesan a Toscana, a Umbría e o Lacio.
    U [Correo, recado, etc.] que, polo seu contido, debe ser enviado e chegar ao seu destino canto antes.
    V Cerimonia mediante a que dúas persoas contraen matrimonio.
    X Diñeiro que produce un capital.
    Z Especie de caixón ou estrutura que escorrega normalmente pola neve tirado por cans ou outros animais e serve  
 para transportar cousas ou persoas. 

A ver se es quen de completar a regueifa
no menor tempo posible e sen axuda!
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IES SAN TOMÉ DE FREIXEIRO
VIGO

ASOCIACIÓN DE NAIS E PAIS
ANPA


