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Catorce AeAs, catorce anos. Catorce portadas, catorce superacións. Catorce esforzos, catorce satisfaccións. 

Este ano diciamos que “Máis AeA que nunca”,pero seríamos quen de cumprir o noso obxectivo? Aquí e 

Agora 14 é unha revista que comeza sendo moi queixica e termina moi sentimental. Mantemos tradicións: 

coñecemos os gustos en moda dos profes, recomendámovos os novos éxitos en cine, música, videoxogos 

literatura; falámosvos do acontecido no instituto... E facemos innovacións: os xograres lánzanse a escribir 

uns versos, antigos redactores cóntannos as súas aventuras polo mundo adiante… e non podemos deixar 

de incluír neste AeA a un personaxe que deu moito do que falar nos últimos meses: Xograr Enfurecido.  

Nas outras trece edicións restantes, insistiamos en que a revista do instituto era para vós, para todos vós. 

Pero como xa sabedes, cada revista ten algo especial. Uns comezos, uns adeuses, unhas entrevistas 

especiais… Pero nunca lle adicamos completamente un AeA a ninguén en concreto, e este é o momento de 

facelo. 

Esta edición vai por ti. Por quen o comezou todo, por quen fixo que os alumnos tiveramos un lugar onde 

poder plasmar os nosos pensamentos, gustos e queixas. Por quen aguantou e reviviu a revista cando 

estaba nos seus peores momentos. Por quen fixo que se publicasen máis de 800 follas nestes catorce anos. 

Sempre comparei a revista cun barco. Ten os seus momentos bos e malos, cada pouco ten mariñeiros 

diferentes, o capitán non muda moito pero si que o fai cada ano o exterior do barco. Din que o capitán é o 

último en abandoar o barco… Pero neste caso, nin o capitán é o último en abandoar, nin hai barco que 

afunda. É mais, o barco está ben a flote. 

Nós, valente tripulación, prometemos manter rumbo deste barco chamado “Aquí e Agora”. Porque non hai 

mar nin onda que poida con nós, porque neste caso “Eu non son mariñeiro. Son un redactor. Son un 

redactor…”. Por iso, querido Capitán, agardamos que esta revista e sobre todo, esa última sección 

chamada “Cartas a Suso” che deixen un bo sabor de boca. 

Pasa a páxina e comeza a túa travesía no AeA 14! 

Cordiais saúdos, a Tripulación. 

Eva Melle Goyanes 

Abril de 2014 

Equipo de Aquí e Agora 14 

EDICIÓN 
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Este ano, este apartado conta cunha “gran” participación (con respecto a outros anos) por parte de novatos 

queixicas. Queríamosvos agradecer de antemán a todos vós a participación nesta sección, a cal nos costa encher 

cada ano e manter en pé, pero é desas seccións que… pagan a pena. 

 

 

 

 

Finalmente foi aprobada a nova reforma de Educación elaborada polo goberno Popular, para ser máis exactos polo 

Ministro de Educación Xosé Ignacio Wert.  

Pese ás numerosas manifestacións en contra desta nova lei por parte de toda a comunidade educativa a medida foi 

imposta co obxectivo principal de reducir a taxa de abandono escolar e mellorar as taxas de poboación que alcanza a 

ESO. Tamén se pretende fomentar o emprego, mellorar o coñecemento de materias prioritarias, mellorar a 

aprendizaxe de linguas estranxeiras e intensificar o uso das TIC.  

Obxectivos ambiciosos e con boas trazas. Mais, son as medidas implantadas as axeitadas para conseguilos?  

Por exemplo, beneficia en algo aos estudantes a separación 

por sexos? Non o creo, mais o Goberno ofrecerá subvencións 

a escolas exclusivas de rapazas ou rapaces. Conséguese con 

iso algún dos obxectivos plantexados? Non. O único que 

obterá  será unha educación sexista sen base ningunha na 

igualdade, a cal se debería fomentar como un valor principal 

nesta sociedade.  

Outro punto sería a elección de que camiño seguir a partir de 

3º da ESO. Dende o punto de vista dun alumno, véxoo máis 

unha traba que un intento de  

beneficio, pois con tan pouca idade non é fácil ter claro o que esperas do teu futuro. Se incluso rapaces de 18 anos 

non saben por onde decantarse, como un rapaz de 14 anos vai decidir se quere continuar co Bacharelato ou optar 

por un ciclo? Será unha decisión feita antes de tempo que carrexará erros a longo prazo. 

Quizais a medida máis coñecida e que máis deu que falar foi o tema das devanditas probas externas de avaliación 

(reválidas), que someterán ós alumnos en varios momentos da súa vida académica a exames que determinarán se 

poden ou non cursar o nivel seguinte. Este sistema serve (en teoría) para sinalizar os logros dos obxectivos de cada 

etapa.  

Se ben é certo que a Educación española precisaba unha reforma, penso que está non é a correcta. Pois con isto 

dubido que melloremos o noso nivel en canto ao resto de países da Unión Europea, nin que reduzamos o número de 

rapaces que abandonan os estudos. Para iso faría falta un calidade educativa mellor, a cal non se acada aumentando 

a ratio de alumnos por clase e pretendendo non ofertar as mesmas posibilidades a todos os nenos españois 

 

Lei Orgánica para a 

Mellora da Calidade 

Educativa 

 

Carmela Cela Rodríguez 
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Nunca vos preguntastes como nos verán as seguintes xeracións? Xulgarannos por isto? 

Para responder a esta pregunta debemos antes explicar o principio polo cal se rexen as nosas vidas: O 

sistema capitalista. 

Isto e o sistema político-económico definido por algúns como sistema de 

libre empresa (sistema económico libre, no cal todos podemos fundar a 

nosa propia empresa e obter así ganancias ou perdas). Aparte da libre 

empresa, este sistema ten fundamento en que o consumidor elixe os 

produtos que quere que se fabriquen, xa que se ninguén  os consume, a 

empresa deixará de comercializalos. Ata aquí todo parecen vantaxes, 

verdade? Pero deteñámonos un momento a pensar sobre este asunto. En 

realidade a base do capitalismo é o consumismo, que a xente acuda en 

masa a centros comerciais e tendas e gaste alí os seus aforros. Esta política 

consumista creceu ao longo dos últimos anos chegando ata o punto no que 

se valora a unha persoa polo que contribúe ao sistema é dicir, polo que 

consume. Todo isto sería coherente se o que mercaramos fose necesario, pero de verdade o é…? A parte 

da febre consumista e materialista, este sistema ten outra pega, é un sistema lineal, o que facemos e 

destruír os recursos naturais, explotar o planeta para producir obxectos que en realidade non son 

necesarios. E sen reutilizar as materias primas. Por enriba de todo isto, o capitalismo empúxanos, e ata 

obríganos moralmente a estudar moito para ter un traballo no cal gañar cartos. E logo que usemos eses 

cartos para comprar todo tipo de cousas, que en realidade non necesitamos, e contribuír así ao sistema 

novamente. 

Con esta filosofía chegamos ao punto no cal as empresas dominan aos gobernos, e as persoas senten a 

necesidade impetuosa de comprar todo tipo de cousas materiais para sentir que de algunha forma son 

mellores que antes, en vez esforzarse en mellorar como persoa. A xente compórtase coma se fosen ovellas 

seguindo ao pastor, e enriba son bombardeadas con miles de anuncios nos cales lles din continuamente 

que teñen que parecerse a un determinado estándar de persoa (fisicamente) e se non compra HS, X-factor, 

etc. Con isto, o único que fan é lanzar mensaxes negativos a xente, a cal chega a pensar que senón te 

pareces a Sara Carbonero ou Iker Casillas, non vales como persoa. 

Pero, a culpa é do sistema. Ata agora eu estaba convencido de que en realidade era así. Que un sistema 

tan materialista, inhumano e degradante para as persoas, e que só precisa xente ignorante para que así 

lles sexa mais fácil convencela con anuncios baratos, non tiña futuro. Pero estaba equivocado. A culpa non 

é completamente do capitalismo, senón da propia xente. Antes, a civilización estaba orgullosa do noso 

sistema, era libre, moderno e permitía prosperar e medrar económica e socialmente. O que pasou, foi que 

o ser humano é avaro e egoísta por natureza. Ao longo dos anos o único que quixo o ser humano foi 

enriquecerse, sen importar o que isto supoñía. Pero agora somos escravos do noso sistema, somos 

escravos da nosa Gran creación, somos escravos… de nós mesmos. 

 

 

COMO NOS VERÁN AS XERACIÓNS FUTURAS? 

Imanol Corredoira Fernández 
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Parece que na sociedade de hoxe en día, os rapaces e rapazas só consumen estas substancias co obxectivo de 

chamar a atención. Saben perfectamente que deste xeito son capaces de facer cousas que nin en soños farían. 

Parece que hoxe en día, un rapaz non sabe nin ten valor para saudar a unha rapaza nun “pub” unha noite sen ter 

consumido alcohol, e viceversa. Pensándoo ben, se todo remata nun fracaso; é unha boa forma. Sempre contarás 

coa escusa de “bebera demasiado, non era consciente do que facía”. 

Pero de verdade pensas que iso te vai levar a algunha parte? Pode que si, a 

facer o ridículo, a acabar coas túas propias neuronas, a volverte incluso un 

alcohólico. Pode que te faga rir, pero o que moitos rapaces ignoran é o 

feito de que se comezas a beber cada día un pouco máis e te vas 

acostumando, probablemente acabes nunha adición.  

Non pretendo dar o típico discurso para convencer do perigo destas 

substancias, pretendo facerte pensar no porque o fas. Por que bebes? Para 

sentirte “superior”? Para afogar as penas? Por que, por que e por que? 

Reflexiona. Dáme unha soa razón convincente .   

Non me vale o que a maioría das persoas acostuman a responder: “é unha boa forma de olvidar, e pasalo mellor”. 

Pois eu pregúntome que para que che serve olvidalo un momento, ademais diso, como o vas pasar mellor se te estás 

autodestruíndo?  

Pensa, busca unha razón. Se non a atopas, parabéns, deixa de facelo. Se a atopas, busca solucións. Non te fagas 

dano. Vales demasiado. 

 

 

 

Deixa bastante que meditar que os erros do pasado volven en forma de espiral e metamorfoseados, pero que 
volvan. De que estou a falar? No nazismo e ese narcisimos de adorar. Pero isto visto como algo totalmente normal, 
que envolve ata intelectuais. Foi o caso de Heidegger ou Nietzsche en Alemania, “ pobo de pensadores e poetas”, 
aínda que o primeiro rematou pronunciándose sobre o Holocausto tachándoo de cuestión biolóxica aínda que, así 
mesmo, tamén reflexionou sobre os principios que os xudíos sostiñan, principios raciais e nacionalistas como os que 
seguen vixentes; sabendo que un pobo que foi masacrado brutalmente non ten memoria histórica e fai cos 

palestinos un tanto do mesmo, acorralados, rodeados dun muro gris, tan gris como as 
súas vidas. E que non aprendemos? Pois semella que non, o propio filósofo perdurou 
en silencio ante os crimes, nun especie de tebra heiddegeriana. 
Iso, que as verbas tolerancia e responsabilidade son cousa de poucos.  Outro pobo 
errado de novo é Grecia, berce da democracia. E arestora, un partido nazi, vaise 
alimentando de medo e ideoloxía fundamentada no odio e medra forte, medra, iso é 
o que máis nos debería amedrentar, agoirando o cheiro do mal. “ Amencer Dourado”  
está ao abeiro de militares, entra pola porta dianteira, e pola forza. Como no pasado. 
Mais estamos falando da era da información? Estaría equivocado Platón con que o 
saber conduce a bondade? 
En Hungría medra Partido da Cruz Flechada, que xa se propón facer listas, listas de  

persoas... Parece que as ruínas do pasado, a miseria, tantas vidas de por medio, non contan, non suman. Tanto é así 
que nin que o III Reich voltara  a Europa, e nós ollando cara outro lado, como dí a canción dos Beatles: “ vivir é fácil 
cos ollos pechados”.  Mais non, non podemos tolerar que o monstro esperte cun estridente grito de odio. 
Entanto, o que nos gusta crer, é que somos bos por natureza todo o contrario ao que di o libro "O señor das 
moscas". E con estas actuacións que estamos a poñer por escrito, é evidente  que a sociedade nos corrompe, como 
diría Russeau. Isto sostén a  miña idea de que somos tremendamente estúpidos, que debe ir nalgún sitio do noso 
ADN, a mensaxe dos grupos de ultradereita e non tan de "ultra" é a mesma: odio aos inmigrantes, intolerancia, amor 
á patria... 
Mais, benditas sexan as excepcións que demostran que podemos ser civilizados, deixar de crear barreiras 
inexistentes. 

Anónimo 

É QUE NON APRENDEMOS? 

ES TI MESMO SEN CONSUMIR ALCOHOL OU 

OUTRAS DROGAS? 

Lúa López Trevín 
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Moitas veces escoitara falar nos xornais ou nos noticieiros da formación de 

"plataformas" creadas para a defensa de distintos ámbitos. E un bo día, despois 

de  saber que se aprobara un plan de encauzamento para o río que atravesa a 

nosa vila, apareceu no noso pobo  

"Sarria" unha plataforma. Creouse a 

raíz dese proxecto co cal non estaban 

dacordo por diversos motivos, 

coñecémola como Plataforma Sarriá 

Polo Río e o seu lema  é "Mollámonos 

polo río". Creouse unha mesa informativa na que expoñían que non se 

abordan as causas das inundacións. Tamén din que o proxecto é agresivo co 

cauce e coa ribeira do río, danando o patrimonio histórico, artístico, 

etnográfico, cultural, ambiental e paisaxístico de Sarria. Expoñen que a inversión que  supón a execución do proxecto 

é un claro despilfarro de fondos públicos. A raíz destas supostas agresións  pediron a paralización do plan e un novo 

proxecto en contraposición ó Concello e á Hidrográfica Miño-Sil. 

As protestas comezaron cunha acampada na Illa formada no cauce. Moitas persoas están dacordo coa plataforma e 

conseguiron miles de firmas en contra das execucións. Así mesmo xente 

famosa pon as súas aparicións televisivas en distintos ámbitos apadriñando 

árbores. Fixéronse caceloradas polo "malecón", tramo onde se executan as 

obras, e tamén polas rúas do pobo. Encadeáronse a unha das pontes que están 

a derrubar. Un mes despois desa acampada foron desaloxados por 

antidisturbios. O desaloxo foi pacífico en contraposición co que dicía a alcaldía 

,diso fixéronse ecos os diversos medios de comunicación. 

A loita segue, as obras tamén. O pobo un tanto dividido, uns apoiando aos 

membros da plataforma, outros nin saben e outros apoian as obras que se levan a cabo. En medio desta desputa e  

como alumno dun instituto só me gustaría suxerir que se plantexaran DIALOGAR para que ninguén no pobo perda o 

que a natureza nos puxo nas mans. Encauzar sen destrozar.  

 

Pode parecer extraño, pero quero falar da fama. Pregúntome por que en xeral a xente vai ao cómodo e non ao 
mellor, por que se crean os costumes... Da globalización, a escala máis ou menos grande, pero da globalización. 

A ver, non teño moi claro como explicarme así que comezo cun exemplo bastante 
como é o dos costumes americanos. Tendo costumes propios de onde vivimos 
por que agora os fines de semana que non hai nada que facer nos imos a un 
centro comercial? É algo que non entendo, ir só por... non sei, ás veces por nada, 
por pasar o tempo, e claro, como non, o que pasa en todos os centros comerciais, 
agobiarnos porque está cheo de xente, de ruídos... 
Por que o noventa e nove por cento das persoas teñen que ser do Madrid ou do 
Barcelona? Se ata cando che preguntan de que equipo es preguntan “Madrid ou 

Barça?” Non imaxinades o ben que se sinte un despois de responder a isa pregunta cun “do Dépor”.  
A maioría das persoas, unhas máis ca outras, claro, pero case todas damos opinións, poñémonos dun lado ou outro 
nun debate... normalmente mirando o que di o noso amigo/amiga/profe... E parece unha tontería, pero é certo, e 
se non me credes fixádevos. Na miña clase de primaria había dúas nenas que eran moi amigas; e aínda que non 
estiveran dacordo nalgo facían sempre o mesmo. Que unha quería ir a clases de piano e a outra non, pois non ía 
ningunha. Unha a natación e outra a baloncesto, ían ás dúas cousas, aínda que non lles gustase nada iso. A min 
paréceme unha tontería enorme, posto que despois ningunha facía o que quería. É que non debes dar a túa opinión 
en base á do lado, se non nunca acabas facendo o que queres. 

Roi López López 

DIALOGAMOS POLO RÍO 

Manuel Corujo 

H.Alcofisbas 
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Cando observas ao teu avó ver os mesmos programas e ves que sucede sempre o mesmo, chegas a unha conclusión: 

Os avós teñen a razón. 

Durante unha boa tempada observei ao meu avó para saber como reaccionaba ante as accións da sociedade actual, 

e que mellor maneira de facelo que ollalo mentres vía un deses concursos diarios nos que os concursantes, segundo 

eles mesmos “son valentes e arriscan”, segundo  o meu avó “son parvos e non hai máis”? 

No fondo, todo é cuestión de azar. 

Observándoo,  vin que só mostraba unha “emoción forte” cando caían en “quebra” e perdían os 1.000€ que tiñan 

acumulados. A súa reacción? Botarse a rir. Rir sen parar. “Avó, non sexas tan malo home”, “Malo? Eu? Eu serei malo, 

pero non tan parvo coma eles!” 

Anos atrás, cando botaban o famoso concurso “Quen quere ser 

millonario?”, os concursantes tiñan a opción de plantarse en 

determinados niveis do xogo. Se non me lembro mal, un deses 

“parvos” decidírase a arriscarse por conseguir os 50.000€, obviando as 

repetidas queixas por parte do meu avó “Colle o saco e marcha para 

casa. Faime caso. Ai Deus! Esta xuventude… Estades atontados de 

todo”. O rapaz estaba ante unha pregunta da que non tiña a máis 

remota idea da resposta e o máis importante: sen comodíns. Nin un 

só. Cando perdeu, Enrique dixo o que di sempre: “Estache ben! Volve 

por outra! E aínda así non aprenderías, neno…” 

Sinceramente, non creo no dito de “Quen non arrisca, non gaña”. 

Seguirei pensando que o mellor que podes facer é quedarte co que tes ou consegues, que ir de (segundo  din 

moitos) “Valente”. Para min, ser valente é ser capaz de enfrontarse a o día a día, aos problemas, ás disputas, aos 

malentendidos, ás guerras, á vida mesma. 

Por qué non quedarte co que conseguiches e se queres ir avanzando pouquiño a pouco? Somos demasiado 

impacientes e egoístas. 

“A xuventude de agora non valorades o que tedes ou o que vos ofrecen: Queredes máis. Moito máis. 

Encaprichádesvos. E cando non o conseguides poñédesvos insoportables. Non tedes paciencia. Definitivamente 

ademais de parvos, sodes egoístas”. 

Palabras sabias estas, as que nos solen dicir día si e día tamén, e… das que pasamos ampliamente… 

O ser humano é egoísta por natureza, pero o peor de todo é que a medida que pasa o tempo e as xeracións, ese 

egoísmo aumenta ata tal punto que non sabemos ata onde imos chegar a parar. 

Pero como según di Calle 13: 

“Todo el mundo tiene un porcentaje de idiotez en su genética” 

“La idiotez es colectiva cuando nadie se cuestiona  las cosas” 

“Hace falta ser idiotas para aprender a ser mejores” 

“Un idiota es aquel que no aprende del pasado” 

Ti que pensas? Somos demasiado egoístas e parvos á vez? 

¿SOMOS PARVOS POR NATUREZA? 

Eva Melle Goyanes 
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“A historia da familia 

Casares é terrible porque 

van quedar divididos 

para sempre” 

María Lopo: “María Casares é a  

aposta continua pola vida” 
POR María Melle Goyanes 

Meus queridos xograrinos, é para min un gran pracer 
presentarvos o que traio para este número 14: varios 
fragmentos da entrevista que lle fixen a unha gran 
colaboradora de AeA, María Lopo, para unha práctica da 
carreira. Con ela confirmo o que dixen no meu “Adeus” do 
AeA12: as amizades feitas na escola son as que máis 
perduran. 

O motivo da entrevista é moi longo de explicar. Ímolo 
deixar en que a xente non acostuma a tomarte en serio 
cando dis “ola, chámome María e estou facendo unha 
práctica para clase”. Entón é cando aparece unha antiga 
profesora de francés do Xograr. Eu sabía que, ademais 
de profesora, levaba moitos anos traballando sobre a 
figura da actriz galega María Casares. E pensei “Podería 
funcionar”. Xa vos adianto que si, funcionou, e moi ben. 
Non me chegan as palabras para agradecerlle a María a 
entrevista, pola urxencia da mesma, e polo pracer que foi 
poder facela: o meu enriquecemento persoal foi enorme. 

Eu sabía algo de María Casares, supoño que todos os 
que fomos alumnos seus [de Lopo] nalgún momento 
escoitamos falar dela, pero estaba a anos luz de ter a 
información suficiente para facer unha entrevista a altura 
da entrevistada. Non tardei en quedar abraiada pola 
Casares. Filla do último presidente da Segunda 
República, Santiago Casares Quiroga, foi unha das 
actrices clave en Francia na segunda metade do século 
XX, onde obtivo recoñecementos como a Lexión de Honor 
ou o Premio Molière. Todo nela asemella fascinante: a 
súa vida, os seus amores, o seu traballo… 

“Ela era unha forza da natureza”, cóntame María cando estamos sentadas no departamento de francés do 
Fontes do Sar, o instituto no que dá clase agora. Explícame que coñeceu a historia desta galega exiliada cando 
estaba en terceiro na universidade: mentres facía un traballo sobre a literatura do século XVII atopouse cunha 
fotografía que lle chamou moito a atención, a imaxe dunha muller caracterizada como Fedra. Era ela, a Casares 
en todo o seu esplendor. 

Axiña me comezo a decatar mentres fala, con algún afrancesado “en fin” aquí e acolá,  de que hai unha serie de 
trazos comúns para as dúas Marías: ámbalas dúas asemellan rompedoras, rechamantes, reivindicativas e 
independentes. ¿Será cousa do nome? ¡Quen me dera!  

¿Que nos diría como introdución a María Casares? 

María Casares é unha coruñesa nada en 1922, filla do 

que poderíamos chamar unha “Galicia moi completa”. 

A nai viña dunha familia proletaria, humilde; unha 

familia galegofalante composta por unha saga de 

mulleres que traballaban na fábrica de tabacos. Pola 

parte do pai, temos a unha das grandes familias da 

burguesía galega, os Casares: laicos, masóns e 

republicanos. Estas serían as súas orixes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

María Casares 
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“Camus foi o gran 

encontro da súa vida, o 

seu gran amor e o seu 

gran compañeiro” 

Resulta curioso que mentres viviu na Coruña, 
asistise a un colexio francés. É coma se a estivesen 
a preparar para o exilio que viría anos despois… 

Todo isto débese a que Santiago Casares Quiroga 

viña dunha familia moi francófila. Pode verse no que 

queda do que foi a súa biblioteca persoal e tamén nos 

apoios de Santiago Casares Quiroga a Francia na 

Primeira Guerra Mundial. E por poñer un exemplo, o 

tío de María foi profesor de francés antes de 

converterse en avogado na Coruña.  

A nai era filla de proletarios e o pai era un burgués: 
estraña mestura. ¿Eran o bosquexo dunha familia 
feliz?  

Dende logo Santiago e Gloria eran unha parella moi 

rompedora, practicamente revolucionaria no seu 

momento posto que a súa relación implicaba unha 

ruptura de clases, polo que foron moi criticados na 

Coruña do momento. Non sei se “feliz”, pero si que 

era unha familia que apostaba por un mundo 

diferente. 

No 1.931, Casares Quiroga foi nomeado Ministro da 
Mariña e a familia trasladouse a Madrid. ¿Como foi a 
súa vida alí? 

Nun primeiro momento, cando María marcha de 

Galicia a Madrid, pásao moi mal: ten que adaptarse á 

vida nunha gran cidade e perde toda a liberdade que 

tiña na Coruña, pero unha vez que comeza os seus 

estudos no Instituto-Escola, en Madrid, empeza a 

adaptarse mellor. Alí [no Instituto-Escola] aprende dun 

xeito moi innovador, moi moderno (este 

establecemento foi o herdeiro da Institución Libre de 

Ensinanza) e vaino pasar moi ben. 

Cinco anos despois, estala a Guerra Civil e Casares 
Quiroga dimite. ¿Que fixo a familia? 

A historia da familia Casares é terrible porque van 

quedar divididos para sempre. A irmá maior de María, 

Esther, estaba naquel momento en Galicia co seu 

home, Enrique Varela, e a súa filla, María Esther, e a 

guerra separounos para sempre: Esther e María 

Esther quedaron na Coruña e Enrique Varela 

conseguiu fuxir. Esther foi feita prisioneira, primeiro 

nun hospital militar (ela padecía tuberculose), logo no 

cárcere onde estará tres anos encerrada sen 

ningunha causa nin acusación de ningún tipo e, cando 

a guerra se decide, vai permanecer en prisión 

domiciliaria na Coruña durante dezanove anos. 

Pasarán dezanove anos antes de que Esther e María 

Esther vexan ao seu home e ao seu pai 

respectivamente. O resto da familia, María Casares, 

Gloria e Santiago, no 36 estaban en Madrid. Eles 

marcharán ao exilio e Santiago Casares morrerá sen 

ver á filla maior e á neta nunca máis. 

Gloria e María exiliáronse en París e tomando o título 
da súa autobiografía: ¿podemos dicir que foron 
“residentes privilexiadas”?  

Si, para elas foi máis fácil o inicio, de feito por iso titula 

así as memorias. Había dous tipos de cartas de 

residente: residente ordinario e residente privilexiado, 

e eles eran residentes privilexiados. Pero unha vez 

que a Segunda Guerra Mundial chegou a Francia, o 

pai marchou a Inglaterra e María e súa nai quedaron 

en París practicamente sen recursos. Esa foi unha 

das razóns polas que María enseguida empezou a 

traballar e non terminou os estudos no Conservatorio. 

Entón comezou aí a súa andadura polo mundo das 
artes. ¿Como se iniciou? 

En fin, empezou cando un director de teatro, Marcel 

Herrand, a viu nunha das “prácticas” [risas] que tiña 

no Conservatorio. Ofreceulle en seguida un papel de 

primeira actriz, de protagonista, nunha obra cando era 

moi nova: ¡empezou con dezanove anos! É dicir, ela 

chega con trece anos, cumpre catorce en Francia, e 

aos dezanove xa é primeira actriz ¡en francés! É 

impresionante…  

 

O certo é que nin a crítica nin o público tardaron 
demasiado en namorarse da súa voz profunda e 
subila ao seu pedestal, pero tamén tivo que haber 
malas actuacións. 

Curiosamente… [reflexiona]. Eu busquei críticas 

negativas, ¡por todas partes!, e só atopei unha de 

François Mauriac, pero é unha crítica política que ten 

que ver con Camus. É que María era unha muller que 
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“María Casares modificou 

as claves da interpretación 

teatral francesa” 

 

levaba dentro a actuación, que fixo unha gran 

revolución na interpretación en Francia. Naquel 

momento había unha escola de interpretación 

francesa moi fría, moi distanciada do texto e ela 

chegou como un furacán: tanta paixón, tanta cousa no 

escenario… A eles cativounos, cativounos. Non se 

daba a medias. Así que non, non hai críticas 

negativas. ¡Só a de Mauriac! 

¿Qué lle parece a palabra “impredicible” para 
describir a María? 

 [Rise] Ela é a vida, é a aposta pola vida. Estas 

persoas que viviron dúas guerras tan seguidas creo 

que estiveron constantemente apostando pola vida. 

Eles viviron o que é que desaparezan persoas 

amadas, que unha vida se torza, que cambie de 

destino tres, catro, cinco veces a idades incribles. 

Entón eu diría máis ben que María era a aposta 

continua pola vida. 

Ela estaba en constante renovación, ¿verdade? 
Deixou o traballo con Marcel Herrand cando lle 
pareceu que non daba máis de si,  abandonou o 
Teatro Nacional Popular logo de seis anos… 

Polo mesmo motivo: aprender, aprender, aprender; 

vivir, vivir, vivir. María empezou en teatro clásico, así 

que non tiña por que facer teatro de vangarda porque 

xa era unha reputada actriz clásica:  pois tamén se 

atreveu coa vangarda. E ademais fixo teatro 

radiofónico, gravou discos con poemas franceses 

recitados… aínda que non era francesa de 

nacemento, arriscouse con todo iso. Ela é o desafío 

constante, era unha forza de vida impresionante. 

Entre as actuacións que foron máis memorables, 
¿cal diría que foi a máis salientable? 

Para nós, non para Francia, en fin… penso que para 

ela e para nós, pola repercusión e o simbolismo que 

tivo, as máis importantes foron as actuacións en 

Arxentina e principalmente “Yerma”. Ela, de pequena, 

asistiu en Madrid ao espectáculo de “Yerma”, 

montado por Margarita Xirgu e que contou coa 

asistencia de Lorca. E de maior, Margarita Xirgu 

monta “Yerma” para ela. 

No seu libro, Cartas No Exilio, recolle a 
correspondencia entre Casares Quiroga e a súa filla 

nos últimos anos da vida do pai ¿Como foi o proceso 
de recuperación das cartas? 

Nas súas memorias, “Residente Privilexiada”, ela cita 

as cartas do pai. Así que eu tiña diante as fontes, pero 

non sabía o que pasara con esas cartas, se 

desapareceran ou se seguían nalgún sitio. Acudín a 

un fondo que hai en Francia, uns arquivos no Instituto 

da Memoria de Edición Contemporáneas, onde hai un 

fondo María Casares, e alí estaban conservadas 

todas esas cartas do pai. Unha cousa incrible porque 

hai moi poucos documentos que pertencesen a María 

Casares, moi poucos. 

A familia estivo sempre moi espallada pero, pola 
contra, si que reuniu a bastantes bos amigos. Sartre, 
Simone de Beauvoir, Marcel Herrand, Picasso, 
Alberti e, como xoia da coroa, Albert Camus. ¿Foi 
este o seu gran amor? 

Camus foi o gran encontro da súa vida, o seu gran 

amor e o seu gran compañeiro. A veces ela dicía que, 

para ela, era o pai, o fillo, o irmán, o amante… Foi un 

encontro fundamental para ela e para el, para os 

dous. E a parte do persoal, penso que a influencia 

tanto dela na obra del, coma del no que ela fai, foi 

moi, moi grande. Pero iso está aínda por estudar. 

De feito Camus dixo pouco antes de morrer que as 
únicas persoas ás que tiña amado de verdade eran a 
súa nai e a actriz galega María Casares. Pero o 
premio Nobel estaba casado e tiña tamén unha 
relación con outras dúas mulleres. ¿Como era isto? 

O que hai entre os dous é un profundo 
recoñecemento construído, probablemente, sobre o 

exilio, sobre a condición de exiliado. Tanto Albert 
Camus como María Casares comparten esa busca 
dun lugar, os dous se senten exiliados en moitos 
aspectos comúns e eu creo que iso é o que os uniu 
realmente. 

Casares casa con sesenta anos co actor xitano 
André Schlesser, ¿Por que tan tarde? 

9 
 



 

A
Q

U
I

 E
 A

G
O

R
A

 

COLABORACIONS EXTERNAS 

 

“Así como é de grande  

a súa figura, así de grande 

é o seu esquecemento” 

Ela quere agradecer a Francia tela formado. Casares 

conservou a nacionalidade española durante toda a 

ditadura, como xeito de seguir reivindicando, de estar 

ao lado dos exiliados que tiñan máis problemas ca ela 

para vivir en Francia. Unha vez que Franco morre, 

quere testemuñar o agradecemento a Francia e para 

iso decide casar cun amigo e compañeiro, que é 

Schlesser (coma ti dis, xitano e apátrida), para obter a 

nacionalidade francesa sen renunciar á nacionalidade 

española. Foi unha unión simbólica. Esa é a razón do 

casamento. 

No que respecta a España, volveu en moi poucas 
ocasións. A primeira delas foi da man de Alberti e 
para representar “El Adefesio” no 1.976, recén 
acabada a ditadura. María dixo que non chegou a 
saber nunca se os aplausos eran pola 
representación ou como recoñecemento por ser filla 
de quen era. 

María era consciente da súa carga de representación, 

e asumíaa. É dicir, ela representou primeiro, para os 

exiliados, o triunfo do exilio, o triunfo duns valores, 

dunha educación, dun modelo contraposto á 

ignorancia, ao asasinato e á represión. E despois, ao 

volver representaba tamén ao seu pai e á República. 

Ela era consciente desa carga, e tanto en España 

como nas representacións en Arxentina e noutros 

países, aceptábaa. Sabía que non se trataba só do 

seu oficio de actriz. 

Foron máis de cincuenta anos de traballo nos que se 
gañou o recoñecemento do público e da crítica: 
¿Como influíu o seu traballo no senso da 
interpretación? 

María Casares modificou absolutamente as claves da 

interpretación teatral francesa. E a min gústame dicir 

que as modificou en clave galega, en clave galaica. 

Modificou a historia da interpretación pola súa 

maneira de darse en escena, tan distinta ao xeito de 

interpretar frío e distante en relación co texto que 

había entón en Francia. Ela modificou as linguaxes. 

¿Cre que está pouco recoñecida a nivel nacional e a 
nivel galego? 

En Francia, non. En Francia é unha gran, gran figura 

moi respectada, inmensa. Para nós, penso 

sinceramente, que María Casares é unha das figuras 

máis importantes da arte galega da segunda metade 

do século XX. E así como é de grande a súa figura, 

así de grande é o seu esquecemento. Un 

esquecemento baseado no encubrimento, é dicir, a 

ela quixérona ocultar e por iso hai un traballo de 

recuperación que hai que facer. 

Camus describiuna como unha persoa cun “corazón 
sen amargor”. Porén, Casares sempre evitou voltar a 
Galicia. ¿Non cre que iso se debía a unha profunda 
tristeza e amargura polo perdido? 

[Reflexiona] Eu creo que non. É unha cuestión de 

fidelidade, fidelidade en dous sentidos. Por un lado, 

estaba a súa Galicia, que xa non era a mesma. E iso 

pásalle a todos, a case todos, os exiliados. É dicir, hai 

unha Galicia, como pode haber unha Andalucía ou 

unha Cataluña, que se leva dentro, e hai un medo 

persoal moi comprensible a ver o que hai, o que 

cambiou nos anos en que se estivo fora. E logo hai 

unha fidelidade e uns principios: en Galicia e en 

España ela consideraba, e eu estou de acordo con 

ela, que nin se restaurou  nin se dignificou a memoria 

nin do pai nin da familia como era debido. E iso era 

algo polo que María non podía pasar. Con excepcións 

en Galicia, claro. En Galicia hai persoas que sempre 

traballaron porque ela volvese e pola súa memoria. 

Por exemplo, Isaac Díaz Pardo e Luís Seoane, o 

grupo Sargadelos; e tamén o mundo do teatro. Agora 

penso en Manuel Lourenzo, en Casa Hamlet e en 

Sarabela Teatro e, ademais, os premios de teatro 

levan o nome de María Casares. Así que eses dous 

mundos si trataron sempre de restaurar a súa figura, 

pero nos outros niveis tardouse moito máis.  

Realmente, ¿se te exilias unha vez, exíliaste para 
sempre? 

Si, si, si. Iso dío ela, María, e tés razón. E ela viviuno 

así, claro. Por desgraza fixéronse as cousas moi 

tarde, pero pode que non demasiado: despois de todo 

ti estasme entrevistando sobre isto, e iso está ben, 

está moi ben. Non sei se deben ou non existir 

modelos pero si é certo que houbo e hai mulleres 

galegas moi importantes ás que a vida e a historia as 

levou fóra e ás que penso que deberíamos ter un 

pouco máis presentes para enriquecérmonos aquí. E 

María Casares foi unha dela.  
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Nolwenn Korbell e os nenos de Bretaña 
 

 

Para Xosé Casas e Manuel Arias,  

ex-alumnos do IES Xograr Afonso Gómez, 

reencontrados no curso da vida en 2013 

 

Nolwenn Korbell é unha cantautora e actriz nacida en Bretaña que fala, canta e actúa en catro idiomas: 

bretón, francés, galés e inglés. Nolwenn medrou preto do porto de Douarnenez, na Fisterra bretoa, no seo dunha 

familia falante de bretón e moi musical, pois o seu pai, Herve Korbell, é gaiteiro e a súa nai, Andréa ar Gouilh, unha 

das cantantes máis recoñecidas do repertorio bretón tradicional. Cantar e compoñer as súas cancións foi, en certa 

maneira, algo natural para ela, como natural foi tamén facelo na súa lingua, en bretón. A súa obra é moi 

contemporánea, atenta ás músicas do mundo e aberta a todo tipo de sonoridades, mais ben asentada nunha raíz 

bretoa; é dicir, non fai música tradicional, fai música bretoa actual. Ten catro discos publicados, ademais de 

participar en moitísimos concertos e festivais por todo o mundo, e tamén en Galicia, onde actuou en Santiago de 

Compostela, Ferrol e Monforte de Lemos. Este último concerto -non lonxe de Sarria- tivo lugar no marco dun curso 

de verán organizado pola escritora e profesora da Universidade de Santiago de Compostela, Carmen Blanco, en 

torno ás "Escritoras europeas de literaturas minorizadas". 

 

As letras das cancións de Nolwenn teñen unha fondura poética que permite a súa tradución a outras linguas, 

algo que non sempre é posible no eido da composición musical. Quixen traer á vosa revista unha delas, Bugale Breiz 

('Nenos de Bretaña'), do seu álbum Red ('O curso da vida'), gravado xunto a Soïg Sibéril, un dos grandes guitarristas 

da música celta. A canción é, ao meu ver, moi representativa do seu xeito de compoñer, e ademais en 2014 

cúmprense dez anos do feito que a motivou. O 15 de xaneiro de 2004 un barco pesqueiro bretón afundía preto do 

cabo Lizard, levándose con el ao fondo do océano aos seus cinco mariñeiros: Yves, Georges, Pascal, Patrick e Éric. Foi 

un naufraxio moi estraño, ocorrido en poucos minutos nunha mar en calma; en realidade, todo indica que o barco 

foi abordado accidentalmente por un submarino do exército, pois nesa zona se realizaban manobras militares 

secretas. Os gobernos francés e británico nunca admitiron oficialmente a existencia desas manobras e as familias 

dos cinco mariñeiros seguen loitando, dez anos despois, por ter un xuízo xusto, pola dignidade dos seus e porque a 

verdade sexa recoñecida internacionalmente. 

O naufraxio e o nome do barco Bugaled Breizh, "nenos de Bretaña" en bretón, impresionaron grandemente a 

Nolwenn, quen falou así da súa canción no encontro de Monforte, en palabras recollidas no nº 14 da revista Unión 

libre: "a imaxe era moi forte... os nenos de Bretaña afúndense? pensei que, en realidade, os nenos de Bretaña, o 

meu pobo, afundira e ninguén podía explicalo, ninguén pode dicir quen é culpable. En Bretaña é moi complicado 

falar de por que se perde a nosa lingua, era fácil entón establecer un paralelo entre ese barco que se afunde e nós, o 

noso pobo, que tamén se afunde, que perdemos moitas cousas, que deixamos que afundiran moitas cousas. O 

refrán da canción "Baling, balaoñ" é en bretón a onomatopea para o son das campás e utilízase nas nanas para 

durmir aos nenos." 
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Nenos de Bretaña 

Fóronse ao fondo 
O irmán, o home, o fillo, o pai 
Levan o fardo 
A irmá, a muller, a filla, a nai 
 
Baling, balaoñ, baling, balaoñ 
Baling, balaoñ, miña nai está doente 
Baling, balaoñ, baling, balaoñ 
Baling, balaoñ, meu país está doente 
 
Foise a rapaza 
A cofia na cabeza, un mundo no seu bolso 
Descendeu fondo, fondo 
Fíxose criada, puta ou dama 

 
Estribillo 

 
 
Fóronse á guerra 
Bicaron un retrato xusto antes de morrer 
Cantos no mundo, cantos para abaixarse, 
Para perder o seu honor, o seu sangue por cortesía 
 

Estribillo 
 
Fóronse á vila 
Aprender as palabras do estranxeiro que lles chamaba porcos 

Foron dóciles, obedientes, abrasaron na vergoña 
Enguliron, vomitaron e mesmo cagaron a súa lingua 
 

Estribillo 
 
Fóronse á vila 
Lamber o cu do estranxeiro que lles chamaba merda 
Cambiaron de roupa, cambiaron de boca 
E levan con orgullo a bandeira tricolor 
 

Estribillo 
 
Os nenos de Bretaña dormen coma pedras 
Quen demo os afundiu? 
No casco hai moitas marcas 
Mais os grandes son poderosos e ninguén dirá nada 
Mais os grandes son poderosos e ninguén dirá cousa 

 
Estribillo 

 

 

 

                                                                                                

        

Bugale Breizh 
 Aet int d'ar strad 
Ar breur, ar gwaz, ar mab, an tad 
Douget ar samm 
Ga' r c'hoar, ar wreg, ar verc'h, ar vamm 
 
Baling, balaoñ, baling, balaoñ 
Baling, balaoñ, ma mamm 'zo klañv 
Baling, balaoñ, baling, balaoñ 
Baling, balaoñ, ma bro 'zo klañv 
 
Aet eo ar plac'h 
He c'hoef war he fenn, ur bed en he sac'h 
Diskennet eo don, don 
Da zont da vout matezh, gast pe itron 
 
Estribillo 
 
Aet int d'ar brezel 
Poket d'ur skeudenn just a-raok mervel 
Ped er bed, pet zo bet o stouiñ o fenn ? 
Kollet ganto o enor, o gwad trapenn 'oant re 
seven 
 
Estribillo 
 
Aet int d'ar vourc'h 
Da zeskiñ gerioù an estren 'lâre dezho 'oant moc'h 
Fur int bet, sentus, rostet ga'r vezh 
Ken neusont lonket, dislonket ha kac'het o yezh 
 
Estribillo 
 
Aet int d'ar vourc'h 
Da lipat revr an estren 'lâre dezho 'oant kaoc'h 
Cheñchet dilhad, cheñchet genoù 
Ha fier-ruz da zougen an triliv 
 
Estribillo 
 
Bugale Breizh zo kousket moñs 
Ga' piv an diaoul int bet sanket ba'r foñs? 
War ar c'houc'h leizh a roudoù zo 
Met ar re vras zo kreñv ha den tra na lâro 
Met ar re vras zo kreñv ha den grik ne ranno 
 

Estribillo 

 

María Lopo 
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Quero soños de veludo. Quero aloumiños de mel. Sentir que a lúa me agarima o maxín cada vez 

que penso en ti. Si. Esta é unha declaración de amor. Amo o galego. É a lingua na que aprendín as 

primeiras palabras, na que coñecín o sabor das cousas, na que escoitei a primeira literatura, os 

primeiros contos. Amo o galego de xeito incondicional. Prometo serlle fiel, amalo e respectalo todos os 

días da miña vida. Empregalo no bo e no malo, ata que a morte me impida usar a lingua de Rosalía de 

Castro, ata que non poida articular a palabra de Xosé Mª Díaz Castro, a quen o este 17 de maio 

adicamos o Día das Letras… 

Gústame como sabe o galego: a castañas asadas festexando o San Martiño cun grande magosto, 

a lamprea de Arbo e a anguía fritida de Portomarín. Sabe a polbo á feira do Carballiño e a licor café 

degustado lentamente mentres comemos un amendoado de Allariz acabado de cocer, a noces e a 

marmelo. O galego ten sabor a empanada de mazá elaborada na casa e a filloas con mel, desas que 

facía a avoa cunha pinga de sangue, despois de celebrarse a matanza do porco.  

Teño eses sabores tan gravados, arraigados dentro de min… que sinto medo de perder a 

esencia galega e non saber volver á orixe se os nosos gobernantes tiran ao lixo tantos anos de loita por 

un idioma que xa viviu a súa época escura no pasado. Non poderán con nós, cos que lle prometemos 

amor eterno! Defenderémolo con capa e espada, se é preciso. É unha cuestión de honra, como nas 

comedias de Lope de Vega. Sinto medo mesmo da morriña… se algún día te afastan de min… se algún 

día puideras desaparecer da miña vida e ficar orfa na lingua. Non quero perderte, meu amor. Desexo 

noites de ceos estrelados, paseos a carón do mar, alboradas cheas de azucre, mentres os meus oídos 

escoitan a música das cantigas de Martín Códax, mentres aos meus ollos chegan os versos de Celso 

Emilio Ferreiro, mentres as miñas mans amasan palabras extraídas dos textos de Castelao, coma quen 

amasa pan e se perde no arrecendo que deixa escapar ao saír do forno, 

imposible de apreixar nun frasco de vidro. Quero grolos de teatro en 

galego, bocados de cine e unha copa de lírica galega. Quero un amigo que 

me comprenda. Que coa ollada calada intúa que eu falo galego, que mato 

pola lingua que me aloumiñou dende o berce.  

Mentres falemos a nosa lingua seremos como mecenas das artes, 

coidando do patrimonio oral e intanxible, así como das obras literarias publicadas. Contando as lendas 

populares, lembrando as cantigas que escoitamos de nenos, coñecendo os oficios de vello e as xergas 

propias, como dos afiadores é o barallete, imos salvagardar un tesouro para o futuro, agochándoo 

lonxe dos piratas do poder que queren facerse con el para destruilo ou vendelo ao mellor postor. O 

galego non pode desaparecer! Non podemos ficar cos brazos cruzados. Entre todos conseguiremos 

que medre. Loitemos sen armas, coa fala, movendo o músculo da boca. 

Ruth Fernández Fernández  

(Profesora de Ensino Secundario) 

Unha declaración de amor… 
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Queridos amigos, parece mentira que xa pasara un ano dende a última vez que vos dediquei unhas verbas 

dende O Incio. 

Este ano por fin tocou escribirvos dende a cidade de Lugo. Despois de sacar o título de Alemán o ano 

pasado e de facer tódolos cursos que atopaba no meu camiño, comecei a miña andadura no mundo do 

secretariado. Tiña moitas ganas de comezar a estudalo pero dende que pisei a clase namoreime 

completamente do ciclo superior. Ademais disto, tiven a sorte de ter bos compañeiros, facer excelentes 

amigos e ter a bos profesores. 

Pagou a pena esperar un ano e non marchar para Vigo, co caloroso que son eu non aguantaría ben esas 

terras. Anda que non se está ben en Lugo coa súa néboa, a súa choiva, o seu frío…Lugo é outra cousa! 

Encántame saír de clase e poder ir dar un paseo pola muralla, perderme polo casco vello, etc. Outra das 

cousas que me dá a vida e chegar ao meu pisiño de estudantes e sentarme no comedor, dende onde vexo 

un mural dedicado a Ánxel Fóle e a “Terra Brava”, e sendo do Incio como son, comprenderedes como me 

dá a ledicia e enerxías velo tódolos días. 

Polo demais todo xenial, non podería estar máis contento de estudar o que me apasiona ademais de 

poder preparar pequenos proxectos que aínda que non me deixan moito tempo libre, fanme feliz e 

sentirme contento e realizado. Se tivera que sacar unha moralexa que nos servira un pouco para todos, 

sobre todo a vós, os que vos estades tirando dos pelos porque non sabedes que estudar e facer da vosa 

vida ou os que estades pensando xa na terceira opción se non vos chega a nota para as dúas primeiras: 

Relaxádevos! Non paga a pena estresarse máis do que xa nos estresan os exames, porque si, despois do 

Bac hai exames, e vaia exames! Pero volvamos o conto que me vou polas ramas, poñervos nerviosos e 

con malestar non vos solucionará nada. Relaxádevos e 

pensade con calma no futuro e estade tranquilos, porque 

antes ou despois, chegaredes o voso destino desexado. 

Polo que me contan os meus confidentes, vexo que polo 

instituto segue todo coma sempre e mellorando! 

Para rematar esta pequena intromisión nesta nova 

edición da ben querida revista AeA, só me queda felicitar 

os redactores por ese gran traballo que seguen facendo 

ano a ano e felicidades tamén de corazón a tódolos 

profesores que sufriron o Baby Boom este ano así como 

a tódolos profesores e amigos que fixen nos meus anos 

no centro, que a pesar de ir pouco por esas terras, non 

me esquezo de vós! 

 

Abrazos agarimosos, 

Lois. 

 

 

 

Quixera comezar dicindo que me atopo moi ledo escribindo estas verbas e porque a xente da Revista se 

acordara de min, como non podía ser doutro xeito, igual ca moitos outros ex-xograrinos, aquí estou 

escribindo algo para a Revista Aquí e Agora. 

O meu paso polo Xograr, poderiamos dicir que non foi moi bo, pero non foi polo Xograr, do cal gardo un 

MOI BO recordo, senón por unha serie de circunstancias persoais que me tocaron vivir antes do que eu tiña 

pensado e que coincidiron coa miña etapa no Xograr. Queiras que non, iso afecta de moitos modos. 

Antes de seguir, debo aclarar que eu no Xograr, no meu IES, só fixen o Bacharelato.  

Recordo, coma se fora hoxe o meu último día na ESO, como choraba…puf, si, con dezaseis anos 

chorando por marchar do colexio, quen o ía dicir, pero aí estaba eu lendo diante de todos unhas verbas 
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BÚSCANSE 

REDACTORES 

especialmente compostas para o día da Gradación, e chorando coma unha madalena.  Tiña, e sigo tendo, 

moito apego o que foi, e seguirá sendo o meu colexio. Pero non só iso, realmente había algo oculto que 

me levaba tamén a chorar e era o medo. Medo ao que viña despois. Que ía pasar? Un centro novo, 

compañeiros novos, xa que a miña clase durante trece anos quedou totalmente divorciada, mestres novos, 

unha formación académica que che metía medo como é o Bacharelato, e un cúmulo máis de cousas que 

che facían sentir realmente medo.  

Pero cheguei ao Xograr… ai Xograr, Xograr , creo que non puiden 

escoller mellor.  

Xa os primeiros días vin os carteis dunha Revista Escolar, que era 

algo co que eu levaba soñando moito tempo, e por enriba, 

necesitaban xente, e dixen eu: Esta é a miña, e alá fun. Como anteriormente dixen, eu só botei dous anos 

no Xograr, os que corresponden actualmente ao Bacharelato, e desde o primeiro día decidín pertencer á 

Revista. No primeiro ano estiven como redactor, no segundo subín un chanzo e estiven como subdirector 

e á vez redactor tamén, e no terceiro, que é este no que nos atopamos, como colaborador externo. En 

xeral estou moi orgulloso de ter pasado polo Xograr. 

No terceiro parágrafo comentaba que o meu paso polo Xograr non foi todo o ben que me gustaría, por 

unha serie de circunstancias persoais que, aínda que digas o contrario, sempre afecta á túa vida 

profesional-académica. Pero deixando iso á marxe, houbo moitísimas cousas boas e as que boto moito de 

menos. Os mestres, a viaxe a Andorra, algo co que calquera rapaz de Sarria soñaba mentres non chegaba 

ao Bacharelato, a froita que se repartía nos recreos, como maiores que eramos nos recreos podiamos saír 

do centro, unha gran novidade para todos, en fin… Que gran recordo de todo iso, e é que é iso, un recordo 

que quedará gravado en nós e que ninguén será quen de borrar endexamais.  

Pero todo o bo se acaba e, chegados a segundo de bacharelato, a paxaro debe deixar o niño e comezar a 

voar por si só, pero esta vez, podo dicir que non tiña tanto medo, quizais porque da primeira vez me 

decatei de que os cambios, tampouco teñen porqué ser malos. Non sabería explicar moi ben o por qué, 

pero desta volta non era a mesma sensación. 

E chegamos á Universidade, miña madriña! Como medramos, míraste no espello e case nin te recoñeces 

porque o tempo non corre que voa. Xa estaba na Universidade, xa era universitario, quen o ía dicir, e por 

enriba estou estudando para o que desde moi pequeniño sempre me quixen dedicar, ser mestre! Para min 

é un orgullo estudar esta carreira e poder nun futuro exercer o meu traballo segundo o meu estudo, xa que 

os mestres paréceme o traballo máis importante que existe. Porque, claro que os médicos son 

importantes, os enxeñeiros, os veterinarios pero se na súa etapa de formación non houbera un mestre, 

qué? Se non tiveran un mestre que lles aprendera a ler, a escribir, os órganos que hai nun corpo, que 

pasaría? Pois que non chegarían a ser o que son, nin  a estar onde están. De aí que, polo menos para 

min, é a carreira máis importante e a máis fundamental que existe. 

Chegas á Universidade, e pensas que vai a ser todo festa, e si que o é. Festas de apuntes e traballos tes 

todos os días, podes poñer música mentres estudas ou fas un traballo, iso é o máis parecido a unha festa 

que vas atopar. Home, festas reais sempre hai, pero non vas deberás ir nin á metade, porque poder 

poderás ir, pero descoidando o teu estudo que despois che pasará factura… 

Hai moitas cousas novas, e eu quero avisar aquí, a todos os que me lean dunha cousa coa que eu ía 

totalmente enganado, NA UNIVERSIDADE NON HAI RECREOS. Hai por Deus, cando mo dixeron pensei que me 

daba algo, e polo visto, todo o mundo o sabía menos eu. Todos nos queixamos cando entramos ás 8:45, 

temos tres clases, un recreo de media hora, e outras tres clases e logo saímos ás 14:15 h. sendo todas as 

clases dunha hora aproximadamente. Pero cando chegas á Universidade e entras ás 8:30 e saes ás 

14:30, as clases che duran unha hora e media e non tes recreo, e se tes sorte non tes clase pola tarde, aí 

é cando máis te lembras do Instituto.  

Por outra parte, e é algo que me chocou bastante, pero que xa sabía que ía pasar, é que non tes a quen 

dirixirte cando tes un problema, non tes un titor propiamente dito, e os mestres só te atenden no seu 

horario de titorías. E eu estou na Facultade de Formación Do Profesorado, que segundo oín comentar ten 

a fama de ser unha das mellores nese tipo de cousas… Ollo, que tampouco son todo cousas malas, 
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hainas boas, por exemplo, sempre coñeces a un montón de xente, de moi diferentes procedencias 

xeográficas, que pode que acaben sendo uns dos teus mellores amigos. 

Vaia, como me estendín en pouco tempo. Pouco máis me queda por dicirvos despois deste artigo, no que 

mesturei reflexión e algo de crítica, simplemente dicir que vos boto moito de menos, que vos saia moi ben 

a Revista e que estarei no Salón de Actos o día da súa presentación pública.  

Unha aperta agarimosa para todos e todas. 

Álvaro Prieto García 

 

 Este ano tiven a oportunidade de coñecer un pouco máis sobre un dos países máis nórdicos de Europa, sí 
estou a falar da fría Suecia. Como cada ano no instituto onde eu estudo realízase un intercambio con 
alumnos do Taby Gymnasium co propósito de una convivencia entre ambos alumnos que axude a mellorar 
o inglés no caso dos estudantes españois e o español no caso dos estudantes suecos. O que me fixo 
preguntarme algo. En Suecia teñen a súa lingua propia mais todos os habitantes suecos saben falar sen 
ningún tipo de dificultade o inglés, ao contrario que os españois que aínda que levamos estudando o inglés 
dende que comezamos a escola seguimos sen saber defendernos no idioma, cousa que é ilóxica posto que 
todos estes anos de estudo deberían de ser suficientes para que fosemos porque non, practicamente 
bilingües. Dende o meu punto de vista un dos principais problemas é que enfocamos só o inglés ao nivel 
educativo é dicir unha vez que saímos das aulas non temos ningún tipo de contacto co idioma estranxeiro. 
Isto é un erro, porque a maioría dos alumnos estudan unicamente para aprobar, non para adquirir uns 
conceptos para sempre. En Suecia tanto películas como numerosos medios de comunicación están en 
lingua  inglesa , e carecen de ningún tipo de subtítulo ou dobraxe, polo que todo o mundo se encontra 
tanto fora como dentro das aulas con esta segunda lingua levándoos a un aprendizaxe continuo. 

Mirando un dos rankings que se elaboran a nivel mundial teño que dicir que España non ocupaba un nivel 
moi baixo na lista pero puiden ler unha frase a cal da título a este artigo )e fixo  que afianzase aínda máis a 
idea de que nos queda moito inglés que aprender para poñernos a altura por exemplo dos países 
escandinavos. 

A día de hoxe estanse a inverter grandes cantidades de diñeiro por exemplo no fomento de determinados 
deportes pero por outra banda quérennos quitar as becas Erasmus. Eu estou completamente de acordo 
con que os deportes son importantes, pero entón a formación de estudantes españois noutros rincóns do 
mundo o cal lles permitiría desenrolar dun xeito incrible o seu nivel de inglés non o é?. Agora máis que 
nunca con toda esta crise que se nos está vindo enriba, deberiamos formar e dar oportunidades para que 
todo o mundo sen depender da súa clase social puidese estudar no estranxeiro e formarse para afrontar 
un futuro que para todos nós se ve difícil. 

Pouco máis que engadir para rematar o artigo quería deixarvos unha imaxe, en fin creo que non fai falla 
dicir nada máis.                                                                                                                                                                                                                                                     
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Un ano máis, aquí nos atopamos, ante a sección de libros da Revista Aquí e Agora. 
Logo de levar a cabo unha serie de investigacións e contrastes, cheguei ata unha lista con seis dos libros máis vendidos 
no 2013. 

 

LITERATURA 
 

Triloxía Los Juegos del Hambre  

É unha triloxía de aventuras e ciencia ficción escrita por Suzanne 
Collins. Está formada por tres libros: "Los juegos del hambre" e "En 
llamas", que foron best-sellers de The New York Times; e o terceiro, 
"Sinsajo", que encabezou as listas de libros máis vendidos de 
Estados Unidos no seu lanzamento. 

 
La marca de Atenea 

É o terceiro libro da saga "Los héroes del Olimpo" escrita por Rick Riordan.                             
A historia conta as aventuras de Annabeth Chase, que é unha semideusa filla de Atenea, 
xunto con outros sete semideuses para salvar ao mundo ameazado pola nai Terra: Gea. 

 

El canto del cuco 

É a segunda novela para adultos de J.K. Rowling publicada baixo 
o pseudónimo de Robert Galbraith.                                                                                                                                
É unha novela policíaca na cal se investiga a morte dunha 
supermodelo e na que un dos protagonistas se sumerxe en 
mundos moi variados como o do diñeiro, o do engano etc 

 

El tiempo entre costuras 

É unha exitosa novela española escrita por María Dueñas que 
narra a vida de Sira Quiroga, unha xoven modista que 
abandoa Madrid antes do comezo da guerra civil española e 
vese obrigada a fundar un taller de alta costura en Tetuán 
(Marrocos) Esta obra foi traducida a máis de sete idiomas. 

 
Dispara, yo ya estoy muerto 

É unha novela escrita pola autora española Julia Navarro, que conta a 
historia de duas familias (os Zucker, xudíos rusos e os Ziad, 
palestinos) que se atopan a finais da segunda década do siglo XX 
cando os Zucker chegan a terras palestinas. Os coñecementos 
químicos dun dos Zucker logra axudar a un dos Ziad que ten unha 
grave enfermidade. 

 

El libro de los portales 

É unha obra de ficción escrita por Laura Gallego. Unha serie de portais son as redes de 
comunicación e transporte máis importantes en Darusia. Estos portais só poden ser 
debuxados polos pintores da Academia. Tabit, que é un estudante do último ano, recibe o 
encargo de pintar un portal sen imaxinarse a cantidade de intrigas e segredos nos que se 
verá involucrado. 
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XOGRARES@S 

 
 

Por primeiro ano estamos na revista do instituto, o grupo poético chamado “Xograres@s”. A través del 

querémosvos transmitir unha linguaxe tan fermosa como é a da poesía.  

Claro que se ben o miramos tal cal aparece, non vemos máis alá de versos e palabras que compoñen unhas 

cantas estrofas, ás veces levadas a un libro ou mesmo á vida real. Pero por un momento parádevos a 

pensar, e se a poesía é máis de todo aquilo que se ve nunha folla impresa? Pois si, é moito máis ca iso. A 

poesía é sentimento, emoción, cautivación, realidade, imaxinación; a poesía é vida queridos lectores!!  

No pouco tempo que levamos, fixemos e buscamos moitos traballos, poemas, xogos, poesía visual… todo 

aquilo que tivera unha vida máis aló das palabras e da ortografía. E ben, por último queremos agradecer a 

toda esa xente que está neste grupo e en especial  a profesora coordinadora de todo isto, Pepa Barrios. E 

antes de nada, animádevos a participar! Aquí vos deixamos uns cantos poemas para que lles botedes unha 

ollada. 

                                                         

                                                                                                              

                                                                             

   

                                                                                                

        

      

   

   

 

 

 

 

 
 

“A poesía é vida” 

 

 

Traballo realizado por Leticia López e 

Cinthia  Díaz                           

 

O home que me ame 

fará poesía coa súa vida 

construíndo cada día 

coa mirada posta no futuro. 

Gioconda Belli 

Non deixes que remate o día 

sen crecer un pouco, 

sen ser feliz, sen aumentar os 

teus soños. 

Walt Whitman. 

CHOVE para que eu soñe. 

Uxío Novoneyra. 
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Grazas a esta revista vou poder contar unha das cousas que máis marcaron a miña vida. Grazas a que a AeA me cede 
unha das súas follas. Non é fantástico!? 
Teño escrito sobre moitas cousas e creo que chegou a hora de falar da acollida de Salka. Algo que non só me marcou 
a min. Marcou a todas as persoas que tiveron a estupenda oportunidade de pasar un anaco con ela. 
 
Salka era a nena saharauí que no verán no que eu tiña seis anos chegou á miña casa mediante o programa 
Vacaciones en Paz. 
Daquela, a miña memoria aínda non debía traballar moito a longo prazo, porque -aínda que me avergoña- ata os 
meus cinco-seis anos teño recordos moi vagos da miña 
vida. Aínda así, recordo cando me dixeron que o verán que 
viña ía ser distinto. Que ese ano o iamos compartir cunha 
persoa máis, con alguén que vivía nunhas condicións 
distintas ás miñas. 
Ao mellor meus pais temían que mo tomase mal, pero a 
min parecíame perfecto. Unha nena con quen xogar! 
Meses antes da acollida déronnos uns vídeos e un papel 
cheo de hassania, por ser principiantes. Recordo ver os 
vídeos e gustarme aínda máis a idea, posto que me 
permitiron entender mellor o programa, pero aínda era 
pronto, tiñan que chegar as vacacións. Así que, xunto con 
miña irmá, pasei un tempo considerable aprendendo 
palabras nun idioma que nin sabía que existía.  
Algo que xamais se me borrará da memoria será a 
madrugada na que chegou por primeira vez, adormilada entre os brazos de miña nai. 
Recordo o seu xersei amarelo, os seus ollos cansos, os agasallos que traía na súa mochila, a carta da súa familia, o 
plátano que comeu, etc. Pero sobre todo, non olvidarei o momento no que miña nai lle preguntou “¿Quieres dormir 
con Laura?” e ela asentiu coa cabeza. Probablemente non entendeu o que os beizos de miña nai dicían, 
probablemente estaba tan cansa que iso era o que menos lle importaba; pero a min quedoume grabado. Dende 
aquela, todos os días de verán nos que ela estaba connosco durmimos xuntas. 
Aquelas noites estaban cheas de “¡Que no me quites la sábana!” e “¡Pero si la tienes toda tú!”. 
Tamén eran un bo momento para falar, creo que ás dúas nos gustaba escoitarnos. Unha das cousas que 
diferenciaban a Salka do resto dos meus amigos, era que me podía falar de cousas das que non tiña nin idea e, cando 
se poñía seria, notaba esa madurez que nos faltaba aos meus compañeiros e a min. Recordo o día que lle contei a 
historia de Adán e Eva, pero en versión Simpson (jajajaja), tiña recente o episodio. Ela escoitaba cunha atención 
incrible e preguntábame cun gran interese. 
Digo o de Adán e Eva versión Simpson, porque cada vez que o recordo me boto a rir, pero aquela cama convertiuse 
no medio ideal de intercambio de información. A saber cantos temas intercambiamos baixo as sabas! 
Xa o primeiro día nos puxemos a xogar xuntas, a súa enerxía non tiña fin e eu acababa derreada. Cando non podía 
máis tumbábame no sofá como símbolo de cansanzo, xa que daquela non falabamos o mesmo idioma, pero ela 
tiraba do meu brazo e non había maneira. 
Co tempo e coa súa rápida aprendizaxe do castelán, conseguín compartir con ela un ocio máis calmo. Xogos de 
mesa, debuxos animados ou películas. 
Houbo un verán no que todas as tarde, á hora da sesta, viamos unha película. Non pensedes na cantidade de pelis 
que tivemos que ver aqueles meses, porque nos limitamos a ver tres. Aquel verán, debín ver tropecentas mil veces: 
Buscando a Nemo, Solo en casa e Ice Age. 
Algo que non podía faltar en ningún dos nosos veráns era a piscina. 
Ao principio era un temor para ela, ademais de algo impensable. Supoño que se vés dun lugar onde tes a auga xusta 
para beber, non che pode parcer moi normal ver tantísima xunta e utilizala para a diversión. 
Non había maneira de facela entrar e tampouco estaba ben forzala. Así que, deixamos que nos vira a nós e se fose 
familiarizando. Ao principio estaba na escaleira con manguitos e flotador ata que chegou un momento no que xa non 
necesitaba nada diso e esperaba pacientemente ata as cinco para poder darse un chapuzón. 
Tampouco vos vou mentir, non todo era bo. Había pelexas, normal, como as que todos os irmáns teñen. 
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O primeiro ano todo ía ben ata que chegaba a noite. Tras a cea Salka víñase un pouco abaixo, botaba de menos á súa 
familia. Mais, tras uns poucos choros no corredor, unhas apertas e a voz tranquilizadora de súa nai por teléfono, que 
pode haber que non arranxe un xeado e un paseo por “Río Frío” (o Malecón)? 
Para min, o peor de todo isto era cando chegaba o momento da despedida. Sabía que tiña que volver coa súa 
familia, pero os días que tocaba levala ao bus que a levaría ao aeroporto era como despedirse das risas, do verán, 
das vacacións...Un verán máis, todo se acababa, e cando o bus comezase a avanzar cara ao deserto tan só me 
quedarían os recordos e a esperanza de que o verán seguinte non houbes problemas e puidese volver. 
Cando chegaba a hora de marchar Salka ía feliz porque volvía coa súa familia e sabía que volvería o ano seguinte, 
pero o feito de saber -case seguro- que no próximo verán non podería volver, fixo que vise unhas bágoas caerlle pola 
meixela a través do cristal do bus. 
Desgraciadamente estabamos no certo. 
O verán que faltou non fixen absolutamente nada, era como se a todos se lles fose o entusiasmo que tiñan antes e , 
simplemente, deixasen correr o tempo. 
Aquel foi o ano no que me din conta do importante que Salka se volvera para min, para todos. 
Ao principio díxenvos que esta fora unha das experiencias que máis marcou a miña vida, pero dende logo o que máis 
me marcou non foron estes montóns de momentos felices, entre risas ou os non tan felices; que tamén, porque foi a 
miña vida. 
O que realmente me marcou foron esas condicións tan distintas ás miñas nas que dixen que vivía Salka. 

Cando chegou, eu non sabía moito do lugar, tampouco 
cando marchou o primeiro ano. Cando realmente 
comprendín a situación foi cando meus pais foron de viaxe 
ao Sáhara. 
As imaxes que traían e todo o que contaban facíanme 
entedelo todo moito mellor. 
Comprendín que todo aquilo era moi inxusto, era moi 
inxusto que Salka tivese que vir á miña casa.O motivo polo 
que tiña que vir parecíame do peor. Vivir nun sitio sen 
recursos, porque o seu pobo foi expulsado fai case corenta 
anos do seu territorio. 
Non estaba ben o feito de que por nacer nun lugar ou 
noutro as nosas posibilidades foran tan distintas. Sentíame 
fatal por queixarme de ter que ir a clase, de non querer facer 

os deberes ou de enfurruñarme porque non me compraban o xoguete que quería. 
Se todos eses nenos e nenas coa mirada do deserto tivesen as miñas posibilidades aproveitaríanas, pero eu, 
acostumada a ter todas as comodidades do mundo, negábame a que se me frustrase o máis pequeño detalle da 
miña vida. 
Ela disfrutaba o doble das cousas ca min, e sempre o fará, sabe repartir o pouco que ten e fixo que eu tamén 
aprendese. 
 
Salka veu á miña casa e agora tócame a min. Teño pendente viaxar alí, porque no seu momento non puiden, pero é 
unha desas cousas que pensas que tes que facer antes de morrer. Nunca comprenderei de todo esta historia ata que 
pise a area e vexa o ceo estrelado. 
 
Tras todo o que acabo de soltar, de deixar no documento de Office, tan só me queda dicir unha cousa: 
Grazas Salka, grazas por salvar comigo aquela lagartixa que rescatamos da piscina; grazas por asentir coa cabeza 
aquela madrugada; grazas por compartir comigo tantos bocadillos de nocilla; grazas por facer mellores os meus 
veráns; grazas, porque se non te cruzases no meu camiño eu sería diferente.  

 

 

 

 

Laura López Pereiro 
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Todo o mundo ten unha historia. Unhas acaban ben, outras non, ou simplemente non teñen un final.  Moitas 

persoas teñen en común unha historia, aínda que pensemos que non. 

No fondo a todos nos pasan cousas similares… Quen non se caeu de pequeno máis de dúas veces seguidas pero se 

volveu erguer coa axuda dunha man amiga? A quen non lle regalaron de ¿meniño? unha piruleta o señor da 

farmacia ao que lle tiñamos tanto medo? Quen non fixo loucuras algunha vez? Quen non se arrepentiu despois? 
 

A todos nos fallou unha persoa, facendo así, que nos sentíramos rotos, sós. Creo que unha das peores sensacións, a 

parte do medo,  é a soidade. Sentir que non tes a ninguén que che vaia estar apoiando e axudando en todo o 

posible. Alguén que cando te vas caer, vaia  estar detrás túa para suxeitarte, alguén que che diga: “Estou aquí para o 

que precises, sábelo, verdade?” Ese “alguén” aínda que non o saibamos,  témolo todos. 
 

Moitas veces penso: “Creo que é mellor non confiar en ninguén. Confío demasiado rápido e logo, pasa o que pasa”.  

E non é a forma correcta de pensar. En realidade, todos nós estamos “condeados” a pasar por iso, pero tamén 

fomos creados para superalo. 

Unha das mellores cousas que che poden pasar é que che digan 

“Sorrí, todo vai ir ben”. 

Nunca vos parastes a pensar que moitas persoas superan os seus 

problemas ou medos grazas aos seus amigos e familiares? 

Despois están aqueles aos que os axuda a música. Ela sempre vai 

estar para nós. 

A xente que pensa que a música “É a túa perdición” están 

equivocados, porque en realidade “É a túa salvación”. A min, faime 

ver o mundo dende outra perspectiva. Unhas cancións pode que te 

depriman, outras animánte ou… simplemente fanche abrir os ollos. 

É bonito ver como hai persoas que expresan os seus sentimentos nunhas liñas, nun papel, nun pentagrama ou 

nunhas notas. Pero o mellor é que queiran compartir as súas experiencias, as súas historias co resto do mundo, para 

así facernos ver que aos demais nos pasaron cousas similares, e que ante todo, non nos podemos render. 
 

A música axudounos a todos. 
 

Axudounos a superar distintos baches na nosa vida. A soidade, o pesimismo, o esquecemento…  

Nun libro que lin, a un dos personaxes pregúntanlle que a qué lle ten medo, e el responde que ao esquecemento. 

O esquecemento, a soidade, ambas desfante por dentro, fanche ver que todo aí fora está escuro e que todo, 

absolutamente todo o que fagas, vaiche saír mal. 

Pero é entón cando soa unha desas cancións que che cambian a vida, unha desas cancións que di: “Cando todo vai 

mal e as cousas son un pouco extranas. Cando pasou un largo tempo e esqueciches como sorrir. Sobre a túa cabeza o 

ceo está claro, pero segue parecendo que só  chove sobre ti e os teus únicos amigos teñen mellores cousas que facer. 

Cando esteas perdido no camiño, só dite a ti mesmo “Estarei ben”. Porque cun pouco de ledicia e un chisco de 

música e… azucre! Porque non? podes facer que un día gris se convirta no máis soleado de todo o ano. Así que 

lémbrate: sorrí, que hai que ser feliz. 

 

Siempre hubo flores, incluso cuando no había flores. 

Me llenaste la vida de flores. 

Me llenaste la muerte de flores. 

Trajiste margaritas blancas y rosas negras de pétalos pares a mi entierro. 

Deshojaste noviembre. 

 Y me hiciste brotar en abril.  

 

Eva Melle Goyanes 
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Como foron os teus comezos 

no mundo da escritura? Foi 

a tradución a que puxo a 

semente para desencadear a 

vea creativa?  

A miña vea creativa naceu 

grazas á lectura. Xa de moi 

novo gustaba de ler unha chea 

de libros e visitaba a miúdo as 

bibliotecas de Vigo. A 

imaxinación pode estimularse 

de moitas maneiras, pero estou 

convencido de que a 

experiencia lectora axuda a 

fantasiar máis facilmente na 

vida cotiá. Dende o punto de 

vista profesional, a tradución 

achegoume fisicamente ao 

mundo da edición e da 

elaboración de guións 

cinematográficos, e ensinoume 

que eu tamén podía crear 

textos que fosen aceptables. 

Dende o punto de vista 

persoal, o feito de estudar 

linguas estranxeiras axudoume 

a ter vivencias persoais que 

doutro xeito sería imposible. 

Vivir no estranxeiro, viaxar, 

poder comunicarse cos 

habitantes doutros lugares ou  

 

acceder facilmente a outras 

culturas son para min uns 

agasallos que proceden 

directamente do meu interese 

por achegarme a outros 

idiomas. As linguas son un 

coñecemento que vale para 

toda a vida, sempre axudan, 

nunca prexudican. 

 

Plantexouse algunha vez 

algunha meta ou obxectivo 

como escritor? Ou só escribe 

por pracer? 

 

O meu obxectivo é contar unha 

historia, que o meu lectorado 

poida abstraerse da realidade e 

que entre nos mundos que eu 

creo. O pracer que podo sentir 

escribindo é semellante ao que 

poden sentir as persoas que len 

as miñas novelas, pois durante 

un certo tempo, todos 

compartimos un universo que 

eu imaxinei e que se agocha 

nas páxinas dos meus libros. 

 

 

Que desencadeou a trama de 

“Hora Zulú”? Hai algún 

motivo polo que quixeras 

criticar ou reflexionar sobre 

a percepción do tempo? 

Hora zulú nace despois de ver 

un reloxo atómico e de 

reflexionar como o control 

temporal marca a sociedade 

actual. A urxencia, as présas, 

marcan as nosas vidas, pois 

sabemos que un día 

desapareceremos. A esta présa 

súmase a presión que 

capitalismo exerce por medio 

do consumismo, que nos leva a 

querer todo inmediatamente. 

Dende a Revolución industrial 

estamos nun círculo vicioso de 

produción-consumo-

produción, centrado nos cartos 

e que deixa fóra as cousas boas 

da vida. Se vivísemos 

afastados da sociedade 

capitalista, veríamos que o 

fundamental da nosa existencia 

son as experiencias e os 

sentimentos. Que pasaría nun 

mundo sen reloxos? De aí saíu 

a idea de Hora zulú. 

Santiago Lopo 
“Unha editorial non debería ser unha cadea de montaxe, 

senón un obradoiro artístico” 

Santiago Lopo (Vigo, 1974) é profesor de francés na Escola Oficial de Idiomas de Pontevedra. Iniciouse 

profesionalmente traducindo guións cinematográficos en inglés para televisión, e en 1998 cotraduciu ao 

galego, xunto a Xavier Queipo, dúas obras do escritor francés Hervé Guibert: Citomegalovirus e O meu 

criado e mais eu. En 2006 gañou o VI Premio de Novela por Entregas de La Voz de Galicia, coa novela 

Game Over. En 2009 publicou a súa segunda obra, Peaxes. En 2012 gañou o XXIV Premio Manuel García 

Barros con Hora Zulú. 

“A música é fundamental na 

vida. É unha linguaxe universal 

que permite que persoas de todas 

as culturas se entendan” 
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Como está a notar a crise 

alguén que escribe? 

A crise nótase no número de 

títulos que se editan. O número 

de escritores segue a ser o 

mesmo, polo tanto a principal 

dificultade é facerse un oco, e 

que un editor confíe no 

libro, pois a crise non 

lles permite ás editoriais 

arriscar tanto. Se xa 

antes era difícil publicar, 

agora aínda o é máis. Ao 

mesmo tempo, as 

administracións 

reduciron drasticamente 

os orzamentos 

destinados á compra de 

libros en bibliotecas, e, 

por se fose pouco, os 

meus libros escapan un 

chisco do concepto tradicional 

que se ten de novela, así que 

no meu caso os atrancos para 

publicar son maiores. Pero iso 

é bo, porque deste xeito son 

máis esixente co que escribo. 

Sorprenderasnos con 

algunha nova novela neste 

vindeiro ano? 

Nestes momentos estou a 

voltas cunha historia, pero 

quen sabe? Como ben dicides, 

se cadra hai sorpresa, se cadra 

non...  

Cal era o teu soño cando era 

un neno? 

Non vos riades, pero sempre 

quixen ser astronauta. Igual 

vén de aí o meu gusto pola 

física e o Universo. De feito, 

unha das cousas que máis me 

gustan é ver o mundo dende as 

alturas. Xa voei en parapente, 

e non descarto saír un día ao 

espazo exterior para dar unha 

volta a ver que se coce... Iso si, 

necesitarei que me toque a 

lotería porque agora mesmo os 

billetes para dar un paseo pola 

estratosfera sonvos moi caros.  

 

Apaixónache o mundo da 

música e da física, como 

deixa entrever nas súas 

historias, ou simplemente te 

documentaches para 

escribilas? 

 

Gústanme moito as dúas. A 

música é fundamental na vida. 

É unha linguaxe universal que 

permite que persoas de todas 

as culturas se entendan. Sigo 

pensando que é unha das 

grandes esquecidas do noso 

sistema educativo, que non a 

valora abondo. Teño amigos 

músicos e aínda que eu non sei 

tocar ben, sempre me animo a 

bater no que teña diante e 

acompañalos cun pouco de 

percusión (para desgraza dos 

que escoitan). Os músicos 

danme moita envexa, porque 

se os comparo co que fago eu, 

eles poden gozar ao mesmo 

tempo da creación e do efecto 

que esta produce no público, 

dos sentimentos que espertan. 

No caso dos novelistas, 

debemos esperar para coñecer 

o que pensan os lectores, e 

normalmente nunca é algo 

inmediato. En canto á 

física, estou seguro de 

que nos anos vindeiros 

as descubertas que se 

fagan en mecánica 

cuántica cambiarán a 

nosa forma de entender 

a realidade. A quen lle 

interese este tema pode 

buscar na rede calquera 

entrevista co físico 

catalán Juan Ignacio 

Cirac, un dos mellores 

do panorama científico 

internacional e que ten a 

capacidade de explicarse con 

claridade. Abofé que segue o 

exemplo da frase que lle 

atribúen a Einstein, e que dicía 

que só entendemos algo á 

perfección cando somos 

capaces de explicárllelo aos 

nosos avós. 

 

Consideramos que as súas 

obras son moi orixinais, 

diferentes ó que temos lido 

ata o de agora. Era a súa 

intención aportar innovación 

dentro do panorama actual?  

 

Eu penso que a miña forma de 

escribir e de concibir as 

historias é así, e non podo 

cambiala. Eu escribo o que me 

sae de dentro. O que busco é 

entreter o meu lectorado e 

compartir con el algunhas das 

cuestións existenciais que eu 
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mesmo me pregunto. En 

literatura xa está case todo 

inventado, daquela, ao meu 

modo de ver o que cómpre 

facer é ser fiel á maneira na 

que un escribe, porque o que 

hoxe é orixinal, mañá deixará 

de selo. Aínda así, recoñezo 

que me saio un pouco dos 

patróns habituais, pero ata o de 

agora atopei moitos lectores e 

lectoras que se divirten lendo 

as miñas novelas, e iso 

axúdame a non afastarme do 

meu estilo.  

Inspiras algún dos teus 

personaxes en persoas que 

coñeza ou en ti mesmo? 

Sobre todo no caso de Peaxes 

onde nos podemos atopar 

tantas personalidades 

diferentes, ou a misteriosa 

esencia do Profesor en Hora 

Zulú. 

Os personaxes saen todos da 

miña imaxinación e non se 

parecen a ningunha persoa que 

eu coñeza. Evidentemente, as 

experiencias vividas van 

influenciando os escritores, e 

axudan nas pinceladas que lles 

damos aos nosos protagonistas. 

A única excepción é o mastín 

brasileiro de Hora zulú, que si 

existiu. Cambieille a 

nacionalidade, porque era 

galego, ourensán, 

concretamente. Xa faleceu, 

pero eu tíñalle moito cariño e 

pensei que se o convertía en 

personaxe, dalgunha maneira 

el seguiría vivo sempre que 

alguén lese esa historia. 

 

Cal é o teu libro favorito? 

É imposible dicir só un título. 

Cando estudaba bacharelato 

naceu a miña paixón pola 

Ciencia Ficción e a Fantasía. 

Lembro que me gustaran moito 

“Un mundo feliz”, e as 

triloxías de “Dune” e 

“Fundación”. Tamén lía moito 

a Tolkien e as novelas de 

Verne, por suposto. Logo 

viñeron outras lecturas como 

“A conxura dos necios”, ou “A 

Peste”, de Albert Camus. En 

literatura galega sempre me 

gustaron moito Manuel Rivas e 

Suso de Toro... e a 

imaxinación de Cunqueiro, por 

suposto. Se tivese que 

recomendar un libro 

recomendaría “El libro de los 

abrazos”, de Eduardo 

Galeano, e que foi un agasallo 

da miña irmá María. Fácil de 

ler, con historias moi curtas, ás 

veces nin de media páxina, que 

nos divirten e nos fan pensar. 

E cómpre non esquecer a 

banda deseñada. Títulos como 

o Corto Maltés ou 

Transmetropolitan atópanse 

entre os meus favoritos, aínda 

que se diferencien moito no 

estilo de historia e de viñeta.  

En canto poida fareime con 

“Los surcos del azar”, unha 

banda deseñada que conta a 

historia real duns republicanos 

fuxidos na Guerra Civil 

española, que acabaron 

loitando na Segunda Guerra 

Mundial no bando aliado, 

liberando París e chegando ata 

a a mesma casa de Hitler nos 

Alpes alemáns. Nin Spielberg 

podería imaxinalo. 

 

Que escritores che gustan? 

Gustaríache que o 

compararan con algún deles? 

Penso que xa empecei a 

responder un pouco a esta 

pregunta na anterior. 

Gústanme os escritores que 

son honestos consigo mesmos 

e cos lectores. É dicir, que non 

seguen os ditados oportunistas 

do mercado ou das editoriais. 

Unha editorial non debería ser 

unha cadea de montaxe, senón 

un obradoiro artístico. Os bos 

artesáns da literatura merecen 

todo o meu respecto, e 

encantaríame que algún día me 

comparasen cos escritores que 

nalgún momento me fixeron 

soñar e vivir no interior das 

súas historias, porque iso 

significaría que eu conseguín o 

mesmo 

“O control temporal marca a 

sociedade actual. A urxencia, as 

présas, marcan as nosas vidas, pois 

sabemos que un día 

desapareceremos” 

Entrevista realizada por Carmela Cela 

 e  Miriam Río 
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Xosé Mª Díaz Castro naceu en Guitiriz ((Lugo) en 1914 e morreu en Lugo 
en 1990. 
Aos 17 anos ingresou no Seminario de Mondoñedo, mais abandonou a 
formación eclesiástica en 1936 para dedicarse ao ensino privado en 
Vilagarcía de Arousa (Pontevedra).   
En 1946 gañou os primeiros premios de poesía galega en castelá nos 
Xogos Florais de Betanzos. En 1948, tras licenciarse en Filosofía e Letras, 
trasladouse a Madrid, onde alternou a docencia coa tradución no 
Ministerio da Gobernación, xa que coñecía a maioría de linguas 
europeas. En 1954 casou con María Teresa Zubizarreta, coa que tivo 
tres fillos: José Mari, Maite e Íñigo. 
Escribiu os seus primeiros versos aos 12 anos e publicou o seu primeiro 
poema aos 16. Dende Madrid publicou asiduamente poemas na revista 
Alba. Ademais de lírica publicou artigos de crítica e ensaio en varios 
periódicos de localidades galegas. 

En 1961, quince anos despois de lle ser premiada a composición Nascinda dun sono nun certame en 
Betanzos, publicou o seu único libro, “Nimbos”, que o converteu nunha das voces poéticas galegas máis 
importantes do século XX; aínda que os seus primeiros poemas aparecerán na “Escolma de poesía galega, 
IV. Os contemporáneos”, editada por Galaxia en 1955. 
  
Algúns dos seus poemas son:  

 Fe  

 Fermento  

 Piedad  

 Con este alento  

 Versos a Frorinda  

 Magia  
 
 A singularidade da súa posición estética e ideolóxica e a forza expresiva dos seus versos concédenlle un 
lugar destacado na poesía de posguerra. 
En canto á temática, a lírica de Díaz Castro baséase no ser humano, o amor, a vida, a morte e o tempo. 
Tamén trata a temática relixiosa, enfocada desde a necesidade de afondar na esencia das cousas; e a 
preocupación por Galicia, utilizando a paisaxe dunha maneira simbólica para mostrar a súa visión sobre a 
realidade do país. 
Na súa obra, Díaz Castro, mostra un gran dominio dos recursos estilísticos, así como unha coidada 
selección do léxico (a pesar de tender a ruralismos e a dialectalismos) e un evidente interese pola lingua, o 
que se manifesta nunha poesía elegante e sinxela. 
Como dato de interese podemos dicir que o seu poema “Penélope” foi traducido ao francés na antoloxía 
Terre d’Espagne de Francoise Pechère aparece a referencia crítica a súa obra na revista alemá Humboldt. 

Letras Galegas 2014  
 

Xosé María Díaz Castro  
 

  

Traballo realizado por Miriam Balboa e Alba Díaz 
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DIME COMO VESTIAS 

 

    
Este ano 6 dos nosos profesores atrevéronse a contarnos como vestían na súa adolescencia e como 

evolucionou o seu estilo de vestir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIME COMO VESTIÍAS 
 

´ 
BEATRIZ OVALLE NEIRA 

Matemáticas 

Aos quince anos eu era unha adolescente máis ben tímida, destacaba en clase pero debíase ao gran sentido da 

responsabilidade inculcado polos meus pais e que me acompañou con algún que outro altibaixo ata agora. 

Recordo que se levaban as botas camperas estilo vaqueiro e a roupa ampla; fixábame  na  forma de vestir das 

profesoras, (as clases eran de 60 minutos), pero para comprar arranxabámonos coas boutiques da poboación 

levadas por antigas modistas (anos anteriores era moi corrente encargar a confección da roupa a unha modista). 

Algunhas cousas comprábanmas en Mondoñedo, moda galega, polo Nadal, como unha trenca de pana dunha cor 

verde mofo, a máis bonita que nunca vira. Recordo a un novo profesor de francés, guapo e rompedor pois 

ensinábanos francés a través de marabillosas cancións de Georges Brassens, de Moustaqui, Edith Piaf... Un día 

estábanos ensinando nomes de pezas de vestir, cando, colleu un xiz e a lanzou con forza en dirección ao 

percheiro e, por suposto, foi a dalo á miña adorada trenca,  quedeime pálida para  logo arrubiar… Non era tan 

moderno pois aquilo recordaba a... "a letra con sangue entra"… Supoño que llo rematei perdoando ao son de… 

“Non, rien de rien...” 

Empezar a universidade supuxo moitos cambios. Leváronme a unha residencia de señoritas na zona antiga de 

Santiago. Alí coincidín con rapazas procedentes de todo o norte de España e tamén de León como era o meu 

caso; algunhas eran de poboacións pequenas como eu e outras de capital, notábase a diferenza, entre outras 

cousas, pola equipaxe. Eu estaba no grupo no que pesaba máis o material de estudo que a roupa. Tocaba 

renovarse para non ser o patito feo do lugar. Non é que cambiase de forma de pensar senón que optei por 

aprender e coa colaboración dos meus perplexos pais, supoño que engadín peso ao prato da roupa. En pouco 

tempo, os libros e apuntamentos da facultade inclinarían totalmente a balanza ao seu favor. Pero, entrementres, 

aprendín a maquillarme, e funme adaptando ao ambiente ata que descubrín iso de que o "hábito non fai o 

monxe", pois por dentro non me sentía ben xa que os meus estudos non me permitían tantas distraccións. 

Algunhas compañeiras coas mesmas aspiracións fómonos, coas maletas, a unha pensión e logo a un piso. A partir 

de aí o interese pola moda diminuíu salvo nas saídas nocturnas cando nos arranxabamos para acudir aos pubs, 

limitándonos moitas veces a entrar e observar a xente que había e claro como ía vestida. Cada local tiña as súas 

habituais e a súa estética particular.  

Todas as tendencias son respectables, penso que cada un se viste un pouco como se sente e reflicte en certo 

modo a sociedade. Calquera moda busca a estética, a harmonía, tamén a innovación, utilizando novos materiais. 

Ademais da beleza, no vestir é importante estar a gusto coa roupa. Por iso, hai cousas que sendo muller non 

podo poñer como uns taconazos aínda que me gusten ou un pantalón de talle moi baixo pola miña natural 

timidez. Pero hai detrás moitos intereses económicos (as farmacéuticas, os fabricantes de material ortopédico, 

de lenzaría...) que condicionan moito a moda e nós de cando en vez nos deixamos levar confirmando aquilo de 

que “para presumir hai que sufrir". Como aquelas damas de antes da revolución francesa coas súas perrucas de 

metro que para caber nas carruaxes facían os desprazamentos sentadas no chan. Debía resultar cómico ver 

pasearse unhas perrucas en carroza tanto como, actualmente, intentar correr coa man detrás suxeitando os 

pantalóns para evitar que caian e darse de narices no chan. Claro que se o un puido ser premonición da guillotina 

de Robespierre, o outro foi e está a ser un reflexo do que se diría "quedar co cu ao aire". 
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SONIA CANTALAPIEDRA 
Educación Física  
 

O meu estilo de vestir sempre foi cómodo, deportivo e informal. Cando estudaba no instituto, en xeral era ese o 

estilo que predominaba. 

Ó ser a máis pequena de varios irmáns ás veces herdaba roupa e tamén teño a sorte de que miña nai cose moi ben, 

así que nalgunha ocasión fíxome algunha prenda. Non me van as cores rechamantes nin a roupa demasiado 

atrevida e niso sigo o meu propio estilo á marxe das modas. 

Na miña etapa universitaria a penas modifiquei o meu estilo, e incluso agora segue primando a comodidade na 

elección do meu vestiario. 

Con respecto ao estilo de vestir actual o que menos me gusta é o valor que se lle dá as marcas e o que máis aprecio 

é a liberdade e a variación de modelos. Hoxe en día un pode poñerse praticamente calquera cousa e non chama a 

atención a ninguén. 

Case prefiro o estilo actual; paréceme máis divertido e desenfadado.  

En resumo, as miñas preferencias serían: nada de tacón, pantalón en inverno, saia ou bermudas en  verán e 

vaqueiros todo o ano. Ademais diso o chándal nunca faltou no meu armario, por que será?  

 

MARÍA JOSÉ AGRA VILLAR 
Latín e Grego 
 
Os estilos no vestir son tan diversos como as persoas, manténdose ao longo da vida con modificacións puntuais e 
progresivas, que permiten adaptarse á evolución da constitución física derivada da idade, dieta, actividade laboral, 
deportiva, embarazo, doenzas, etc.    
 
Crear tendencias novas cada ano  ten unha finalidade lucrativa.   Semella que todo ten que ser de usar e tirar.   Con 
campañas publicitarias tratan de  fomentar consumistas compulsivos e denigrar aos que teñen criterio propio, 
comprando aquilo que realmente necesitan,  axustándose tanto ao seu estilo como ao seu presuposto. 

Non é doado ignorar as tendencias marcadas polos deseñadores das distintas épocas, e menos aínda na 
adolescencia.   Etapa ésta moi permeable ás influencias externas, na que non resulta difícil impoñer gustos, 
disfrazándoos dunha falsa orixinalidade.   Tamén contribúen “personalidades mundiais” que marcan tendencia,  
como foi no seu día Madonna.     

Actualmente, igual que noutros ámbitos, poderíase dicir que nihil novum sub sole, pero nos anos 80 había unha 
necesidade por reflexar na moda extravagancia e volume.   Sucumbías fácilmente naquela “primavera florida” de 
estampados e cores vivas que semellaban un arco da vella andante.   Podías presumir de musculosos ombros grazas 
ás populares ombreiras que parecían os traxes inflados de Spiderman.   O volume tamén atinxía ás camisetas e 
camisas;  e para contraste, os pantalóns,  axustados.   A min  gustábanme as saias rectas e minisaias, pero menos 
outras excentricidades.    

Son partidaria de aceptar da moda aquilo que  senta ben e gusta, non sentíndome mal ao rexeitar a tendencia 
imperante nese momento.  Lembro cando quixen mercar unhas francesitas dunha cor determinada e foime 
imposible atopalas porque non estaban de moda…   agora resulta que estamos invadidos de francesitas de cores 
variadas.    

A roupa pode ser máis ou menos longa, axustada…. pero ten como función protexernos das inclemencias do clima e 
proporcionarnos a máxima comodidade, adaptándoa ás nosas preferencias, xa sexa para traballar, pasear, 
divertirse, asistir a un concerto, etc.   Non permitamos que a moda nos escravice, porque o envoltorio non é o 
importante, como intentan facernos ver. 

 Neste eido, un dos máximos despropósitos é o tipo de modelos que a publicitan nas pasarelas.   Pretender 
que  ese é o canon de beleza feminino é absurdo e contra natura e que nós o creamos, aínda máis. 27 
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FE BESTEIRO 

Lingua Galega 

 

Cando eu era unha adolescente, o meu “hábito” máis común  era o uniforme, obrigatorio no colexio onde estudaba. 

Mañá e tarde, todas iamos vestidas igual:  falda de peto, azul marino, e camisa branca cun laciño tamén azul. Moi chulo, a 

verdade, nada que ver con aquel horroroso dos colexios da competencia (eramos rivais ata niso). E a famosa trenca de 

botóns de cornos que non se acababa nunca. Pero, por sorte, eu medraba e a trenca non,  así que chegou o día de darlle 

pasaporte e, como no centro xa non era obrigatoria, eu estaba feliz soñando co meu novo abrigo. Non tardei moito en 

botala de menos, porque miña nai substituiuna por unha gabardina reversible (verde por un lado e de flores polo outro) 

que lle regalara non sei quen.  Moita vergonza pasei con ela…  

Despois cambieime para o instituto (e digo “cambieime” porque me matriculei sen saber nada meus pais) e aquilo xa era 

outra cousa. Alí comezou a miña etapa hippy: faldas longas e pregadas (coma as que se levan hoxe), xerseis amplos, o 

pelo crecho (con permanente) e as miñas gafas redondas de John Lennon.  O foulard non podía faltar, tiña moitos e de 

diferentes cores, e pendentes e pulseiras que facía eu na casa coa única  axuda dos dentes. 

Pero, como daquela en Lugo os invernos eran “de verdade” e ver nevar non resultaba tan raro coma hoxe, o máis 

habitual era levar pantalón, e ben longo para que rompese ao pisalo coas katiuskas (esfiañado  molaba un montón). O 

meu vaqueiro Wrangler converteuse no preferido; tiña tamén algún Lee de pana, pero estes estiraban co tempo e, como 

estaba moi delgada, non me sentaban ben. Así que cando se acababa o Wrangler, eu quería outro igual, o que supuña 

todo un pulso con miña nai que non quería pasar polo aro.  

O calzado, por suposto, cómodo, nada de tacóns. As míticas John Smith eran  fantásticas  -chegaron a ser marca olímpica 

e hoxe volven a estar de moda-.  Eu tiña unhas vermellas que non apeaba. Canto me gustaban! ... ata que se desfixeron 

de todo non as tirei.  Moitos veráns duraron!! 

E con esas pintas decorabamos as rúas daqueles anos, entre risos e molleiras, porque … de paraugas nada!!!  Iso era unha 

auténtica horterada, a moda pedía mollarse… 

E ben se ve que eramos de boa calidade, que aquí seguimos dando guerra… 

 

EVARISTO PARDEIRO 

ORIENTADOR 

O meu estilo de vestir aos 15 anos podía e pode definirse 
como Actual. A verdade é que, sen considerarme “fashion 
victim”, sempre me gustou seguir un pouco a moda do 
momento pero, iso si,  so aquela que me gustaba. Houbo 
un momento da miña adolescencia (do cal, por sorte, non 
existe documento gráfico) no que o meu estilo estivo 
marcado pola música que escoitaba por aquel entonces 
(Nirvana, Guns n’ Roses, Offspring…) e a cor 
predominante no meu armario era o negro e os meus pés 
nunca se apeaban das míticas Dr. Martens (aínda hoxe as 
conservo coma ouro en pano) 

Mais adiante, á chegada á universidade, o meu estilo 
voltou a estar marcado pola publicidade e sociedade do 
momento e, por suposto, a miña forma de pensar 
cambiou e continuará a cambiar, posto que as vivencias, 
os coñecemento que vas adquirindo, a idade,… fan que as 
formas de ver a vida non sexan sempre as mesmas. Aínda 
así, a pesar dos cambios, hai dúas prendas que nunca 
faltaron nin faltan no meu estilo (excepto na miña etapa 
negra) que son os vaqueiros e as zapatillas.  

 

 

Fixándome agora no estilo que segue a xuventude actual, 
a verdade é que pouco se diferenza do da miña infancia-
adolescencia posto que na actualidade estamos a vivir un 
regreso aos 80´s e 90´s tanto a nivel musical como a nivel 
estético. 

En definitiva isto das modas é unha cousa cíclica así que… 
sempre é mellor gardar algunha prenda para poder usar 
no futuro e denominar de “vintage”. 

Déixovos con este documento gráfico que mostra que 
tranquilamente hoxe podería andar vestido exactamente 
igual que hai 20 anos, só me falta o pano ao pescozo. 

Hala, vou poñer as Dr. Matens!!!!  
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ESPERANZA FERNÁNDEZ 

Lingua Galega 

 
Como vestía eu? Paréceme que non cambiei moito de forma de vestir: sempre con pantalóns vaqueiros estreitos, 

camisetas normalmente brancas, xerseis frouxos… 

Saias poñía pocas e cando as poñía eran longas e de flores. No verán máis ben vestidos que vía nos figuríns 

(revistas de moda que traían os deseños debuxados e que servían de patróns para as modistas) ou que eu mesma 

deseñaba sobre eses modelos e que faciamos despois a modista da casa e mais eu.  

Os xerseis normalmente tamén eran feitos a man de calcela ou ganchillo, primeiro pola miña mai e máis tarde por 

min mesma ( aínda conservo unha chaqueta de la pola que todo o mundo me identificaba  e outra de ganchillo que 

poño ás veces) 

O calzado sempre plano; nunca soportei os zapatos de tacón, malia a insistencia da miña mai e da miña a voa: 

“Seguro que che sentaba moito mellor esa roupa cun pouco de tacón. Proba xa verás…”. Pero non houbo tutía. No 

inverno botas camperas ou as miñas Hush Puppies, máis adiante os botíns de ante (pisamierdas ou kunfús), os 

John Smith ou os Adidas; e xa no verán, só sandalias abertas. (Ata os 14 anos levei plantillas e non as podía poner, 

polo que dende os 15 non as sacaba en todo o verán). 

Pero quizais o máis característico do meu aspecto era o meu pelo: unha longa melena lisa ata a cintura que levaba 

solta ou ben nunha ou dúas trenzas. 

Pensándoo ben si que cambiei; cando? Supoño que pouco a pouco sen decatarme… 
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En cantos centros estiveches 

antes que no IES Xograr 

Afonso Gómez de Sarria? 

Estiven en Guitiriz, en Lugo, 

en Paradela, en Lugo en Oural 

e logo xa viñen para aquí.  

Como imaxinabas que sería a 

túa vida ao saír do instituto?  

Non tiña para nada idea do que 

quería facer, cando estaba 

coma vós en bacharelato, non 

o sabía. Do mesmo xeito que 

vos pasa a moitos, 

preguntábanme: que queres 

facer? E eu non sabía 

responder. Ao principio quería 

facer medicina. O non haber 

bacharelato puro de ciencias 

ou letras tiñas opción a 

calquera carreira ó rematar. 

Tampouco había 

selectividade polo que  che 

facían un exame na facultade 

para avaliar se podías 

acceder a carreira. De feito 

cursei unha asignatura que se 

chamaba introdución ás 

ciencias médicas que me 

gustou bastante, pero despois 

por circunstancias de 

compañeiros e tal .. 

Pensamos: Onde quedamos? 

Que facemos? E a resposta foi 

maxisterio. Escollín maxisterio 

e estou moi contento coa miña 

elección porque penso que a  

 

 

 

miña vocación era ser mestre. 

Non só profesor, senón ser 

mestre. Vexo unha gran 

diferenza entre profesor e 

mestre, a pesar de que as dúas 

cousas se compaxinan, 

profesor é o que ensina só a 

materia. Mestre é o que ensina 

materia e aspectos da vida. Se 

ben é certo que é moi 

importante dominar a materia, 

éo tamén mirar a quen tes 

diante e con que contas para 

darlle bos consellos se podes, 

para ensinarlle cousas 

importantes na vida. 

 

Algunha vez te arrepentiches 

de estudar galego? 

Nunca. Como me vou 

arrepentir de estudar galego se  

 

 

foi sempre a miña lingua? Eu 

nacín nunha aldea, e que se 

falaba antes e agora nas 

aldeas? A lingua galega, de 

feito non sabía falar outra 

cousa cando me fun a estudar. 

Incluso ás veces te sentías mal, 

porque daquela na vida nos 

centros e nas aulas, falar 

galego era case un pecado 

porque estaba praticamente 

prohibido. Chegabas ao 

instituto, ou ao seminario 

como era o meu caso, e falar 

galego era como se foras da 

aldea, como se foras un bruto, 

un paleto ... No centro no que 

eu estaba case todos os 

estudantes que chegabamos 

eramos do ámbito rural, 

entón chegou un momento en 

que os cregos nos puxeron 

unhas tarxetiñas nas cales 

anotaban cada vez que nos 

pillaban falando galego, e 

isto constituía unha nota 

negativa para a conduta. A  

min dende logo fichábanme 

a tarxeta varias veces ó día, 

de forma que chegou a miña 

casa unha carta na que se 

falaba da miña mala 

conduta. Meus pais 

alarmáronse e foron 

rapidamente mirar o que 

pasara e cando lles contaron o 

que fora deulles un pouco a 

risa. Tamén me decantei un 

pouco por estudar galego 

Xesús Fernández Fernández 

O primeiro coordinador e creador da revista do instituto, Aquí e Agora, profesor de Lingua Galega no Xograr e Xefe 

de Estudos, atreveuse a contestarnos a algunhas preguntas, coma sempre, cun sorriso na cara. 

“A satisfacción final cando a revista se 

ten na man supera todas as 

dificultades que se deixaron polo 

camiño” 

“Decidín estudar galego porque estaba prohibido” 
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porque estaba prohibido. 

Cando me ofreceron en 

maxisterio unha materia que se 

chamaba Lingua e Literatura 

Galega dixen: isto, isto é o que 

me gusta.  

Cales eran as materias que 

menos che gustaban ou nas 

que máis fallabas? 

Mmmm ... isto é complicado ... 

O debuxo, si o debuxo técnico 

era algo nefasto para min, non 

me gustaba nada porque non o 

entendía. Cando me 

empezaban a falar de cotas 

negativas, cotas positivas, 

abatementos para un lado 

abatementos para o outro ... Iso 

era un labirinto! Non me cabía 

na cabeza para que valía todo 

aquilo, non lle vía utilidade. 

Logo gustábanme máis as 

letras cas ciencias, sempre me 

gustaron máis. As matemáticas 

como vos pasa a moitos, víaas 

máis difíciles aínda que non o 

foran, iso tamén depende 

moito do profesor que che 

imparte a materia. 

Como foi o teu primeiro día 

de clase como profesor 

novato? 

Pfff ... ! Non sabía que facer! 

O primeiro destino que tiven 

foi Guitiriz con alumnos de 

oitavo de EXB, que eran os 

máis maiores que había no 

centro. Cando me atopei con 

aquilo, que xa había rapaces de 

16 e 17 anos dos que quedaban 

con materias pendentes e tiñan 

que repetir ... Era un mundo 

complicado, que lles ía dicir eu 

a eles? Porque cando fas unha 

carreira non che ensinan como 

tes que dar a materia, iso 

apréndese a base de prática, de 

preparar as clases, de 

enfrontarte a unha serie de 

problemas. Así que me sentía 

en branco completamente, pero 

ao día seguinte foi mellor, e ao 

seguinte mellor e cando levas 

un ano ou dous xa te sentes 

máis relaxado. 

Cales son as túas afeccións ? 

A que adicas o teu tempo 

libre? 

Música, escoito un pouco de 

todo porque como teño dous 

fillos de idades diversas paso 

por todas as etapas musicais: a 

miña época, a deles ... Entón 

escoito música de todo tipo, 

por iso non hai problema 

gústame a música clásica para 

relaxarme pero non digo  que 

non a outros estilos. Tamén me 

gusta moitísimo o deporte, 

camiñar sobre todo. Iso é 

fantástico, ademais reláxate un 

montón, vas á beira do río e 

pégaste unha camiñata dunha 

ou dúas horas. O ximnasio 

tamén me agrada pero é máis 

aburrido porque estas alí nunha 

cinta dálle que dálle mirando 

como corres e non andas nada! 

Iso é horrible! E por suposto a 

lectura, pero non a  escritura. 

Nunca me gustou escribir, teño 

unha filla á que si lle gusta 

moito a escritura, pero a min 

non.  

Que é o que máis e o que 

menos che gusta do instituto? 

Cambiarías algo? 

Home cambiar sempre se 

poden cambiar moitas cousas, 

loxicamente, sempre que sexa 

para ben. Pero gustar, gústame 

o instituto como está a 

funcionar agora porque senón 

estaríame contradicindo co que 

fago, dicir iso sería 

contraproducente. Pero tamén 

é certo que sempre se pode 

mellorar, todas as cousas se 

poden mellorar. Pero aínda así 

gústame como está, paréceme 

que hai un clima tranquilo, os 

alumnos atópanse bastante 

relaxados, máis ou menos ben.  

Como ves a situación actual 

do galego? E o seu futuro?  

Mal. Mal. Mal porque as novas 

xeracións cada vez falan 

menos galego e son os que 

loxicamente terían que tirar 

por el. Antes non se notaba 

tanto isto porque había moita 

poboación no medio rural, e 

esta poboación falaba galego, 

naturalmente, entón falábase 

moito e conservábase. Hoxe o 

rural tende a diminuír pola 

trasfega ás cidades. A xente 

fala cada vez menos galego. 

Aquí, en Sarria, non o 

sentimos estamos nun medio 

semirural entón o galego non 

ten problemas, pero ímonos a 

unha capital como Lugo, como 

Ourense ou como Pontevedra 

e apenas se escoita falar 

galego. Por outra banda as 

autoridades que temos, a 

administración, preocúpanse 

moi moi pouquiño polo 

“A miña vocación é ser mestre, non só 

profesor,senón mestre. Profesor é 

aquel que ensina a materia pero 

mestre é aquel que ensina a materia e 

aspectos da vida” 
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galego. Das axudas que 

estaban a dar para incentivalo 

están diminuíndo case ata cero. 

E polo tanto o futuro da nosa 

lingua, como vós non sexades 

capaces de poñerlle remedio, 

está nunha situación bastante 

“regular”.  

Confesácheste algunha vez?  

Si, por suposto. Eu son 

cristián. Cristián de ir sempre 

que podo a misa. O que pasa e 

que agora mesmo as crenzas 

que ti podes ter, as que che 

ensinaron teus pais e demais 

contradinse un pouco co que a 

Igrexa está mostrando 

actualmente. Entón ves 

aspectos que non son 

demasiado coherentes, porque 

o que pasa, o que che din e o 

que fan non coincide e comeza 

a contradicir bastante a 

situación,  como din os cregos 

“fai o que eu digo non o que eu 

fago”. A pesar diso si, eu son 

cristián, creo nun ser superior 

que hai por aí, non sei quen é 

pero chamámoslle Deus, 

chamámoslle o que sexa e aí 

está por riba de nós. Imaxino 

que algo haberá  

Como ves a revista dentro 

duns anos? 

Cada vez mellor!! Este ano vós 

e cada vez mellor! Cando vós 

vos vaiades penso que debe ter 

unha continuación porque 

unha vez que algo se crea e se 

 

 

 

 pon en marcha ten máis doado 

seguir que cando se empeza. 

Cando empezou foi así unha 

cousa nova bastante ... as veces 

non se vía con moito  futuro ... 

Aínda que eu tiven a 

oportunidade de empezala, 

tiven motísima colaboración 

por parte da dirección que 

estaba moi interesada. Eu 

plantexei o proxecto e hai que 

recoñecer que me axudaron en 

todo momento, en todo o que 

era posible, económicamente o 

que se podía porque non había 

moito tampouco (moito menos 

que agora incluso) pero aí si 

me sentín bastante arroupado. 

Unha vez que se empeza a 

dinámica e  que empezan a 

traballar os rapaces xa son eles 

mesmos os que o fan todo, xa 

non tes nada que dicir 

praticamente porque xa son 

eles os que saben máis ca ti.  

Cres que veremos a Aquí e 

Agora nos quioscos no 

futuro? 

Pois non o sei a verdade. A 

revista hai que mandala a 

lugares onde se escribe, a 

bibliotecas ... Imaxinade que 

nuns anos todo Lugo poida ver 

a revista! Quen o sabe? Nunca 

se sabe. Aínda así penso que 

debe continuar, xa sei que a 

revista non é un traballo fácil, 

sei que quita recreos, que crea 

ás veces conflitos entre quen 

está a traballar nela e hai que  

 

 

 

 

ter unha man levadeira para 

non discutir ás veces ... Tamén 

sei o que é. De todas maneiras 

digo que ten máis aspectos 

positivos que negativos. Todo 

o ano estades aí implicados e 

chegades a dicir “isto non sae 

non sae!” pero o final sae, e 

satisfacción final, cando a 

revista se ten na man, supera a 

todas as dificultades que se 

deixaron polo camiño. O 

traballo que se fai é recoñecido 

pola comunidade educativa, 

completamente recoñecido, 

todo o mundo dende o 

primeiro momento recoñeceu 

esa actividade e os alumnos 

tamén. Pero claro, para os 

alumnos, é máis cómodo 

deixar facer, deixar pasar e 

despois dicir “si si está moi 

ben moi ben!” pero implicarse 

... Non todo o mundo ten esa 

capacidade para poder 

implicarse. E máis fácil pasar o 

tempo no Whatsapp ou noutras 

actividades que nos gustan 

máis que dedicarllo a esta 

cuestión. Eu xa sei que sodes 

unhas vítimas, que vos 

collemos aquí daquela maneira 

...! Eu as xeracións anteriores, 

e agora Lola a vós, que estades 

aí. Pero debedes continuar 

porque é un labor moi 

importante, é moi importante. 

Agora o que tedes que facer é 

ir formando dende abaixo a 

outros para que cando vós non 

esteades isto siga adiante.  

Entrevista realizada por Eva Melle Goyanes e  

Carmela Cela Rodríguez 
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Cantos anos levas no Xograr? 

 

Cheguei a Sarria o curso 2003-

2004, de modo que xa vou para 

10 anos no centro e, como 

sucede con tantas cousas na 

vida, aínda semella que foi onte 

cando entrei pola porta por 

primeira vez. 

 

En cantos centros estiveches 

antes que neste? 

 

Antes do Xograr, que foi o meu 

primeiro destino definitivo, 

estiven catro anos en 

expectativa, e nese tempo pasei 

por catro centros. Dous deles en 

Vigo e os outros en Santiago de 

Compostela. 

 

Cales eran as materias que 

menos che gustaban ou nas 

que máis fallabas cando  

estudabas no instituto? 

 

A min sempre me gustaron as 

materias de letras, 

especialmente a Historia, a  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historia da arte, as literaturas e,  

por suposto, a filosofía. Sempre  

se me deron bastante mal o 

inglés, as matemáticas e a 

física. 

 

Como imaxinabas que sería a 

túa vida ao saír do instituto, 

ao rematar os teus estudos ? 

 

Cando rematei o instituto 

marchei a Santiago a estudar a 

carreira. De modo que máis que 

pensar en como sería a miña 

vida me dediquei a seguir con 

ela. Ao principio sempre custa 

un pouco adaptarse a estar fóra 

da casa. Coñecer a cidade, a 

facultade, familiarizarse co 

xeito que teñen os profesores de 

impartir as materias da 

carreira... 

 

Algunha vez te arrepentiches 

de estudar a carreira de 

filosofía? Foi sempre a túa  

primeira opción? 

 

Antes de coñecer a filosofía 

pensei en estudar Historia e 

incluso informática, pero entón, 

en 3º curso de bacharelato tiven 

o primeiro contacto coa materia 

da man dun profesor que, coa 

súa personalidade e o xeito de 

impartir a sinatura, me cativou. 

Gardo un estupendo recordo 

dese home e lémbrome a miúdo 

del, aínda que perdemos 

contacto fai xa moitos anos. El 

foi o “culpable” de que 

descubrira a miña vocación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dende entón nunca me 

plantexei estudar outra cousa 

que non fora filosofía. ¿Se 

algunha vez me arrepentín de 

escoller filosofía? Pois si. 

Unhas cantas e por diversas 

razóns. Cando entras na 

facultade vas con ilusión, pero 

co tempo trocase no contrario. 

Non tanto coa filosofía en si, 

senón coa maneira en que se 

enfoca o seu estudio na carreira. 

Sinto dicir que a min a 

universidade decepcionoume en 

moitos aspectos. Salvo honrosas 

excepcións a preparación do 

profesorado era mediocre por 

non dicir outra cousa. Non 

preparaban as clases; 

“desbarraban” sen orden nin 

concerto sobre calquera tema 

que, por suposto, tampouco 

dominaban, e por un lado 

falaban da liberdade de 

pensamento pero na práctica 

tomaban as obras dos autores 

case como se fosen palabra de 

Deus. Ademais disto tamén 

pasas por unha crise cando, ao 

rematar a carreira, te das conta 

de ata que punto tes limitadas as 

opcións á hora de atopar 

traballo. A meirande parte dos 

meus compañeiros de 

promoción recicláronse 

mediante másters ou prepararon 

oposicións que pouco ou nada 

tiñan que ver coa filosofía, e 

outros, coma min mesmo, 

remataron na ensinanza. 

 

 

 

José Carlos Pérez Bouzas 
 

“Transmitir coñecementos tan abstractos como os da 
filosofía dun xeito claro e comprensible é un reto” 

Profesor de educación para a cidadanía, ética e filosofía no IES Xograr Afonso Gómez 
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Por que te decidiches a ser 

profesor ? 

 

Era a saída máis directa da 

carreira que estudei. Quedarme 

no ensino ou reciclarme, e 

como me pareceu que para algo 

estudara a carreira que estudei, 

decidín preparar oposicións ata 

que as aprobei. Co tempo dinme 

conta de que é unha profesión 

dura ás veces, pero que tamén 

te enche de satisfaccións. 

Transmitir coñecementos tan 

abstractos como os da filosofía 

dun xeito claro e comprensible 

é un reto, pero de cando en vez 

ata se consegue e todo (je, je, 

je...). 

 

Como foi o teu primeiro día 

de clase como profesor 

novato? 

 

Pois con moitos nervios. Ao 

principio alucinas en cores e en 

estéreo. Chegas de novo a un 

centro do que non sabes nada. 

Póñenche un horario nas mans e 

de repente atópaste en fronte a 

un grupo de case 30 alumnos de 

4º de ESO que facían de todo 

menos atender. A carreira non 

te prepara para algo así e o 

cursiño de orientación 

pedagóxica que facíamos, 

tampouco. De modo que nos 

primeiros tempos estás en plan 

“sobrevive como poidas” 

mentres te vas facendo co 

grupo, co centro, cos 

compañeiros e coa materia, xa 

que non é o mesmo tela 

estudado que preparala para dar 

as clases. 

 

Que pregunta, feita por un 

alumno, che chamou máis a 

atención? 

Todos os que nos adicamos a 

esta profesión temos anécdotas 

curiosas e chistosas que contar, 

pero de todas elas eu destacaría 

unha que me aconteceu nun 

grupo de 2º da ESO fai uns 

anos. Cada un valorará se é 

graciosa, ou máis ben outra 

cousa...Co gallo de conmemorar 

a semana da paz levouse aos 

alumnos de 2º da ESO ao salón 

de actos para visualizar a 

película “A lista de Schindler”. 

Ao día seguinte, na clase, 

pregunteilles que lles parecera e 

que destacarían dela. De 

repente todos se quedaron moi 

calados mirando para min. 

Entón, un alumno levantou a 

man e dixo: “Pero..., pero... 

pero profe: ¿Por que din que 

era malo se foi bo?”. Quedeime 

perplexo porque non entendía 

nada. Preguntei: “¿Quen?”. E 

díxome: “¡Hitler! ¿Non salvou 

aos xudeus?”. Quedeime 

alucinado mirando para o 

grupo, xa que todos estaban en 

silencio, moi atentos e 

esperando a miña resposta. 

Entón dinme conta de que todos 

saíran da proxección pensando 

que acababan de mirar “A lista 

de Hitler”. 

 

Cales son as túas afeccións ? 

A que dedicas o teu tempo 

libre? 

 

Gústame moito todo o que ten 

que ver coa informática e a 

tecnoloxía en xeral. Tamén a  

lectura, a música e o cine. 

 

Que é o que máis e o que 

menos che gusta do instituto? 

Cambiarías algo? 

 

Gústame como traballa o 

equipo directivo; a 

preocupación que mostran para 

que podamos ter todas as 

facilidades posibles para levar 

adiante a nosa tarefa. Tamén  

destacaría a introdución nas 

aulas de novas tecnoloxías 

(pizarras interactivas, 

ordenadores, proxectores...) 

porque penso que son 

ferramentas valiosísimas que 

ben utilizadas enriquecen a 

explicación dos contidos e 

favorecen a participación dos 

alumnos na clase.Sempre hai 

cousas mellorables. Unha vella 

reivindicación é a execución da 

obra dun corredor cuberto que 

comunicara os dous edificios. 

Lévase moito tempo pedíndoo 

pero de momento nada. ¡A ver 

si un ano destes! 

 

 Para cres que serve ou 

debería servir a filosofía que 

estudamos nas aulas ? 
 

Penso que a tarefa fundamental 

da filosofía, tal e como eu a 

entendo, consiste en ensinar a 

pensar con rigor acerca de 

temas que son importantes para 

os homes, como o sentido da 

vida, o problema do 

coñecemento, a liberdade, a 

morte... Tamén destacaría que 

este saber móstranos que hai 

diversos xeitos de entender a 

realidade e que temos moitas 

ideas preconcibidas sobre as 

cousas que nunca nos paramos 

a pensar se teñen fundamento 

ou non. A filosofía cúranos 

contra o dogmatismo, xa que 

nos ensina que as nosas ideas 

non son as únicas nin tampouco 

teñen que ser as verdadeiras, e 

tamén nos dota de ferramentas 

de análise para poder entender a 

realidade e desa maneira ser 

máis conscientes do mundo que 

nos rodea. A filosofía fainos 

desconfiados no bo sentido da 

palabra porque nos acostuma a  

non admitir unha idea como 

verdadeira se non hai boas 

razóns que a respalden. 

“A filosofía ensínanos que as 

nosas ideas non son as únicas nin 

tampouco teñen que ser as 

verdadeiras” 
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Escoitase moi a miúdo iso de 

que a filosofía "non serve para 

nada", pero os que pensan así 

parecen esquecer que non todos 

os beneficios dos saberes son 

materiais e palpables. Os 

beneficios da filosofía son 

intanxibles, espirituais, porque 

cando falamos de que nos fai 

máis conscientes, críticos, e 

libres, estamos a falar de 

actitudes, de estados da mente e 

de maneiras de actuar que 

cando as persoas as teñen, 

nótase, pero que non se poden 

ver e tocar. Logo, claro que a 

filosofía nos serve para mellorar 

a nosa vida aínda que nun 

primeiro momento non  

nos pareza moi evidente. 

 

Que consello lles darías ós 

teus alumnos a nivel xeral? 

 

Pois aínda que pareza unha 

obviedade eu aconsellaríavos 

que traballarades para 

formarvos o máis posible, aínda 

que dicir isto nestes tempos de 

crise poida parecer ata 

improcedente. Todos sabemos 

que estamos a vivir unha época 

moi difícil, dura e complicada. 

Antes o discurso era claro: 

"Estuda moito. Fórmate e 

atoparás un bo traballo". 

Agora, con estas cifras de paro 

e tantas persoas tendo que 

marchar fóra do noso país para 

poder levar adiante a súa vida, 

esas verbas poden parecernos 

un chiste malo. É lóxico caer no 

desalento e dubidar de se vale  

a pena o esforzo. Pero penso 

que, pouco a pouco, sairemos 

do burato, e se xa vai a estar 

difícil para os que teñan unha 

boa formación... ¿que 

posibilidades terán os que non a 

teñan?  

 

 

Confesácheste algunha vez? 

(Enténdase ante un ministro 

do Señor) 

¡Pois claro que sí! Cando era 

neno e cría ata na Santisíma 

Trinidade, confeseime unhas 

cantas veces. Iso si, procuraba 

evitalo porque me daba 

vergoña, co cal... ¡Máis pecados 

tiña que confesar despois! 

Cita un libro e una película 

que te fascinaran por 

completo. Por que? 

No meu 17 aniversario, os meus 

amigos do instituto regaláronme 

“O Anticristo” de Nietzsche, 

que foi para min todo un 

descubrimento. O estilo 

brillante e contundente deste 

autor, así como súas ideas tan 

rompedoras, cativáronme. Xa 

fai tempo que non o releo e 

agora os meus intereses 

lévanme por outros camiños, 

pero nunca esquecerei o 

impacto que tivo en min cando 

era mozo. Películas que me 

deixaran pegada hai moitas 

aínda que nos últimos anos 

pouquísimas me chamaron a 

atención. Penso que hoxe en día 

a meirande parte das producións 

cinematográficas están cheas de 

efectos especiais pero 

terriblemente baleiras de 

contido. Por iso quero destacar 

unha estreada no 2004 e que se 

converteu para min nunha 

película “fetiche” polo moito 

que me gusta e a cantidade de 

veces que a volvo ver. Trátase 

 

 

 do filme “El hundimiento” e 

vai sobre os últimos días da 

vida de Hitler e o afundimento 

do III Reich. O nazismo sempre 

espertou a miña curiosidade e 

teño lido bastante sobre o tema, 

por iso me sorprendeu a 

fabulosa caracterización que o 

actor Bruno Ganz fai da figura 

do ditador, así como a 

fidelidade aos acontecementos 

históricos tal e como se supón 

que sucederon. 

Ti que estás a última en canto 

a tecnoloxías ... Coñeces a 

verdadeira identidade da 

conta de Twitter Xograr 

Enfurecido? 

Non teño case presenza nas 

redes sociais e non me podo 

imaxinar quen é “Xograr 

enfurecido”. De feito... ¿que lle 

ocorre?, ¿Por que está 

enfurecido? Non sei..., non sei... 

Cres que as ideoloxías 

políticas dos profesores 

inflúen nos valores que 

transmiten ós seus alumnos?  

Sen dúbida algo si, pero penso 

que non é labor dun profesor 

expoñer nunha clase o seu 

ideario político nin utilizala 

para dar mitins. É lóxico que a 

orientación política dun 

profesor inflúa nas súas 

valoracións, e que estas afloren 

nunha clase en determinados 

momentos cando saen certos 

temas. Iso non me parece 

negativo sempre e cando se 

xustifiquen con razóns e se 

transmitan como opinións a 

debater e sen ánimo de 

adoutrinar.

Entrevista realizada por Carmela Cela Rodríguez e 

Eva Melle Goyanes 35 
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A  NOSA  BIBLIOTECA 
http://biblioxograr.wordpress.com/  

 

New look… 

… mellor dito, “nova imaxe”. Pois si, a nosa 

biblio, inmersa xa no seu terceiro ano de vida no 

programa “Plambe” recibiu algúns cambios, no 

que a organización das súas cousas refírese. 

Emprazamento diferente para as mesas de 

estudio dos alumnos, cambio de situación do 

mobiliario cos xogos educativos, novo espazo 

para os libros de lectura obligatoria, etc, 

buscando sempre a maior comodidade para 

todas as funcións que desenvolve este tipo de 

espazo. E non debemos esquecer as novas 

cores das paredes e a renovación de todas 

persianas, o que fai gañar sin lugar a dúbidas 

moita luminosidade e aportalle outro aire ben 

diferente. Para ver todas estas novidades hai 

dúas posibilidades: A) Ler este texto e mirar 

esta foto, que non reflicte todo, craro está. B) 

Pasarse pola biblioteca e contemplalos in situ 

 

Reforzando 

Espazos e complementos necesarios da 

biblioteca recibiron un novo impulso. Dunha 

banda estanterías e armarios das aulas. 

Consideramos que son espazos onde poden 

estar ben ordenados os diversos dicionarios, 

enciclopedias, coleccións de lecturas, etc. Foron 

rotulados convenientemente, solicitando a 

colaboración de todos para manter neles un 

orden e que non se convertan en papeleiras ou 

sitios onde deixar cousas que non lle 

corresponden. 

Doutra banda, os currunchos de pais/nais e 

prensa. O primeiro é pensado para que o tempo 

de espera das familias cando hai cita cos titores 

poda ser aproveitado lendo. E o segundo para 

que o alumnado dispoña dun pequeno sitio para 

no tempo de lecer poida achegarse a prensa 

cotiá, diferente á que atopa no interior da 

biblioteca 
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Anovando 

Dende a biblioteca buscamos facer cousas diferentes cada curso escolar, o que non resulta sempre 

doado. E  no ano académico actual puxemos, dunha forma ou outra, diversas en funcionamento. 

A máis significativa foi, grazas a estar participando nun programa da Consellería de Educación, a 

posibilidade de achegarnos aínda máis á lectura dixital. Para isto contamos con cinco libros 

electrónicos. Pouco a pouco foron enchéndose de contidos, con obras literarias moi variadas e foron 

prestados non poucas veces, beneficiándose deles alumnos e profesores. 

Aproveitando unha iniciativa de Bibliotecas Escolares dimos saída aos singulares pasaportes 

“Liberespazo”, dos que sacamos opinións dos alumnos sobre as lecturas que ían realizando ao longo 

do curso. 

Habituais son as suxestións lectoras, normalmente para Nadal, Pascua e verán. Desta volta 

aumentaron. Inicialmente con lecturas de outono. E, sobre todo, pola campaña chamada “ 1 mes, 1 

libro, 1 fragmento”. Dende setembro a xuño profesores e persoal non docente indicaron unha lectura de 

preferencia e o fragmento máis salientable da mesma. 

 

Especial 

Así foi a colaboración que este curso ofreceron un grupiño de 4 

alumnos. Bautizámolos como “Voluntarios da biblioteca” e 

axudaron en tarefas moi diversas e necesarias. Por iso quixemos 

ter un pequeno espazo moi especial neste resumo para Lorena 

(2º Bacharelato), Juan, Iván e Paula (2º ESO) pola súa enorme 

aportación para que a biblioteca funcionase o mellor posible. 
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Diversificando 

Non esquecemos a sempre interesante lectura da 

prensa, cos recursos que están a nosa disposición. 

Curruncho de prensa, zona específica da 

biblioteca, curruncho de pais-nais e sala de titoría 

foron os espazos destinados fundamentalmente 

para iso. 

Nesta oferta había un pouco de todo. Xornais de 

tirada e difusión galega e nacional, xornais 

gratuítos, suplementos varios (ocio, educación, 

cultura, literarios, viaxes, fútbol, baloncesto, 

turismo, etc). E, por suposto, revistas varias, de 

contidos moi dispares ( ciencia, viaxes, temas 

sociais, idiomas, etc), postas á disposición de todos 

os membros da comunidade educativa para a súa 

consulta na propia sala. 

Igualmente aumentouse considerablemente a 

oferta en material multimedia. Engadimos novos 

títulos á nosa colección de películas, adquirindo 

largometraxes de temas moi diferentes. Igualmente 

foron adquridos diversos DVDs de distintas 

disciplinas (Francés, Relixión, Filosofía, Debuxo, 

etc) que serán empregados nas clases e aulas 

respectivas 

 

Coma sempre 

 
Cousiñas clásicas da biblioteca non faltaron a 

súa cita tamén neste curso académico. 

Estamos a falar as visitas de coñecemento da 

mesma, destinadas ao alumnado novo no 

centro (fundamentalmente 1º ESO, 1º 

Bacharelato e 1º Ciclo Formativo), sen 

esquecer aqueles alumnos que matricularonse 

no Xograr noutros niveis educativos. Todos eles 

recibiron o seu correspondente carné, co cal ter 

acceso aos préstamos dos nosos fondos. De 

forma paralela, e dirixido soamente aos 

alumnos de 1º ESO, desenvolvéronse 

actividades de formación de usuarios, que 

sempre permiten coñecer máis e mellor o 

funcionamento da biblioteca. 

Outra tarefa que cada curso retómase é a 

catalogación dos fondos existentes, tanto os 

que xa tíñamos como os que van chegando 

novos. Desta volta e seguindo as directrices do 

programa informático “Meiga” andamos xa 

polos 10.000. Foi a quenda de deixar 

correctamente fichados os de Economía, 

Matemáticas, Física e Química, Tecnoloxía, 

Relixión, dando igualmente un forte impulso as 

coleccións de Literatura Xuvenil en lingua 

castelá, sin esquecer, por suposto, libros 

doutras materias que se foron adquirindo con 

fondos do Programa Plambe, con recursos do 

noso centro ou cos cartos dos correspondentes 

departamentos. 
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Clásico … e renovado 

Se hai algo que, cecais e con 

humildade, identifica o traballo e 

esforzo dende a biblioteca  pola 

lectura compartida e en conxunto é o 

noso Club Lector, o xa instaurado 

“Xograr Lector”. No curso actual 

proseguimos a doble variante iniciada 

no período 2012-2013, e que nos deu 

moi bo resultado. Dunha banda a 

sesión presencial, con libros como “A 

caza do ghazafello” ou “Suad”, coa 

participación especial na primeira 

delas do polifacético artista coruñés 

Xurxo Souto. E doutra polo reforzo 

que recibiu o Club “On line” (dirixido a 

un público adulto e pensado para 

aportar reflexións directamente no 

blog), que desta volta contou cun 

abano maior de títulos para escoller, 

ler e opinar 

 

 In crescendo 

….dentro de todo o que se puido, foi o número de 

actividades vencelladas dun xeito ou outro á lectura e 

escritura. Así festexáronse, con actividades moi diversas, 

celebración tan especiais como os Días da Tradución, da 

Biblioteca, das Librarías, da Paz, da Música, da Violencia 

de Xénero, dos Namorados, da Poesía ( cunha completa 

mestura de lectura recitada e música interpretada a cargo 

de alumnos do noso centro) , do Libro, das Letras 

Galegas…. .Subliñar igualmente o Entroido, que si o curso 

pasado xirou arredor do tema literario, neste tivo o cine 

como eixo. Proseguiuse igualmente a colaboración co 

grupo de Poetisas “Xograresas”, e co Concurso de 

Beléns, organiza do este polo Departamento de Relixión.  

Houbo segunda edición do concurso co gallo do Día das 

Bibliotecas e reorientouse a actividade solidaria de 

entrega de alimentos para Cáritas-Sarria, desta volta 

bautizándoa como “A cultura da de comer no Xograr” 

 

39 
 



 

 

A
Q

U
I

 E
 A

G
O

R
A

 

O MUNDO DO XOGRAR 

 

 

3º ESO-PDC IES Xograr 
Afonso 

 Alba García Rodríguez 
 Nerea Sobrado Folgueiras 
 Olga Roda Sangil 
 Anloiry Pérez Brito 

 

Acadan na categoría 3º-4º ESO o 2º Premio convocado polo Concello de 
Sarria 

Obra: "Stop a Violencia de xénero" 

Vale 30 € material escolar. 

XII Concurso Autonómico de Postais do Nadal 

 

 

 

 

A pasada tarde do xoves 19 de decembro de 2013, tivo 

lugar o “XII Concurso Autonómico de Postais do Nadal”, 

coa colaboración do Progreso e organizado pola 

Asociación DOWN LUGO.  

*O noso compañeiro Alberto recibíu un diploma 

acreditativo da súa participación no devandito 

concurso. Esta foi a postal que presentou: 

 

 

 

BELÉNS NO XOGRAR: 

Alumnos gañadores  de 1º e 2º da ESO, nunha foto tomada do xornal “El 
Progreso”. 

 

 

 

PREMIOS 
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Este curso, o Xograr contou coa visita dunha das protagonistas 

deste filme, Beatriz Meilán (a cal interpreta á Inspectora 

Acebedo), que veu a presentarnos e a explicarnos a orixe da 

película. 

DE QUÉ TRATA O FILME? 

Os feitos da película sitúanse no ano 2013, A Policía de Lugo non 

sabe que facer ante a serie de 

asasinatos de tipo ritual 

No filme, actúan actores e actrices 

como Anxo Manoel Lamelo, Pepe 

Fontal, Pili Rey…  

 

EN QUÉ FEITOS REAIS SE BASA? 

Arredor de 100 anos atrás na localidade de Vilalba, a un home 

barbilampiño foille arrincada a pel en vida coa intención de tentar 

curar un cancro de pel doutra muller. A solución foi recomendada por 

un menciñeiro, figura moi habitual na Galicia daqueles tempos, que 

cría que ó colocar a pel extraída sobre a zona afectada da paciente con 

cancro, esta, melloraría. 

QUE É A LEGUA DEREITA? 

A Legua Dereita é un tramo recto dunha legua situado na parroquia de 

Nete, na cal aconteceron todos os feitos da historia real, e de aí o nome 

da película. 

QUEN SE ENCARGOU DESTA PELÍCULA? 

Foi CoolFilms Producciones, a cal é unha produtora galega de cine Low Cost, que realiza 

curtometraxes, mediometraxes e longametraxes con artistas galegos e sen subvencións públicas. 

DEIXOU BOAS VIBRACIÓNS O FILM ENTRE O ALUMNADO? 
 

A sensación en xeral foi boa. Aínda que nos quedamos con gañas dunha 

segunda parte, xa que o final, a gran maioría non o esperabamos, porque 

contabamos cun final “feliz”, pero según Beatriz: “É a realidade. Nela non 

todo acaba ben… ou non?” 
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O MUNDO DO XOGRAR 

 

      

 

Din  que nós, os xoves de hoxe, somos os da xeración da crise, os que temos que cimentar coa nosa 
preparación e esforzo o futuro das próximas décadas. Pero, a pregunta do millón é que tipo de futuro nos 
agarda? Dende cativos os nosos pais ensínannos que hai que estudar moito para acadar unha boa 
formación e conseguir un traballo que nos proporcione unha vida digna. É imprescindíbel rematala ESO, 
tamén o Bacharelato e, a ser posible con moi boas 
cualificacións para poder acceder a unha carreira 
universitaria e cómpre tamén dominar a perfección algún 
que outro idioma estranxeiro.                                                                                            
Cando conseguimos terminar todo isto, intentamos 
acceder ao mercado laboral enviando centos de 
currículos e, é aquí cando nos topamos coa crúa 
realidade; pasamos a ser un máis da inmensa e 
interminábel ringleira do INEM. Entón, sen querer, 
pregúntaste, tanta formación para que serve? Cal é a 
solución? Moitos deciden facer as maletas e ao igual que 
os nosos avós emigran para probar sorte nalgún país estranxeiro. Isto que hai anos era simplemente unha 
viaxe de pracer para acadar novas experiencias, aprender idiomas ou coñecer novas culturas, hoxe en día 
estase a converter nunha vía para atopar unha oportunidade de traballo.                                                                                                                                                                    
Agora que é o que nos queda ós xoves? Quédanos non perder nunca a esperanza e loitar sempre ó máximo 
por conseguir os nosos obxectivos e como di Mario Benedetti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

O FUTURO DOS XOVES 

Tamén nos queda non decir amén 

non deixar que nos maten o amor 

recuperala fala e a utopía 

ser xóvenes sen présa e con memoria 

situarnos nunha historia que é a nosa 

non converterse en vellos prematuros 

e sobre todo quédanos facer futuro. 

 

Traballo realizado por Ainhoa Río e 

Lucía Pombo 

42 
 



 

 

A
Q

U
I

 E
 A

G
O

R
A

 

O MUNDO DO XOGRAR 
 

 

 

Un dos principais temas de 

conversación deste curso foi a 

misteriosa conta de twitter 

@XograrEnfurecido, non si?   

E como non podía ser doutro xeito 

en Aquí e Agora fixemos un duro 

traballo de investigación para dar 

coa verdadeira identidade deste 

famoso twittero.  

Esta conta de 205 seguidores, ten 

gran cantidade de interaccións con 

diferentes membros do Xograr.  

Entre os seus tweets podemos atopar reflexións coas que todos nos sentimos identificados, do tipo:  

                                                                             

   

                                                                                                

 

 Por non falar do éxito que teñen os hashtag que crea, como: #NONESDOXOGRASE 

       

     

 

 

 

 

 

Se ben en Aquí e Agora fixemos todo o posible por desvelar quen se agocha detrás de tanto misterioso 

twittero, foinos imposible dar coa resposta. E ti querido xograrino... Sabes quen é? Ou pola contra … es ti 

mesmo? 

(Ofrécese a quen de coa incógnita una boa recompensa a base de toda clase dos famosos 

doces das reunións da revista, non deixes pasar a oportunidade e contacta connosco). 
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O luns 17 de marzo 

comezou no noso centro 

o PLAN DE CONSUMO DE 

FROITAS.  Durante  toda a 

semana, na entrada 

principal , 

houbo  froita  para que o 

alumnado  puidera  recuper

ar forzas dunha forma 

deliciosa e saudable 

 



Esta actividade será 
repetida nos meses de 
abril, maio e xuño. 

 



 



Como novidade, este 
curso, aproveitamos o plan 
para propoñer a lectura de 
libros nas distintas linguas 
que estudamos e que leven 
a froita no seu título. 

 



 

 
  

 

                                                         

                     

 ,                                                                                           

                                                                             

   

                                                                                                

        

            

 

 

PLAN DE CONSUMO DE 

FROITAS 
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Todos, ao longo do curso, escoitamos falar varias veces sobre o premio Nobel de Medicina 

de 2013, pero … sabemos realmente en que consiste o descubrimento? Ou por que lle foi 

outorgado este galardón?   

Segundo a páxina web oficial do comité do Premio Nobel,  os investigadores mereceron este 

gran recoñecemento “polos seus descubrimentos da maquinaria que regula o tráfico de 

vesículas, un sistema de transporte esencial nas nosas células”. 

Se ben esta frase contén algúns tecnicismos trataremos de aportar un significado completo e  

preciso, achegándonos a esencia do seu significado e observándoa de preto.  

 

O descubrimento obtido aporta unha explicación de como as vesículas celulares, é dicir, os orgánulos formados por 

un compartimento pequeno e pechado separado do resto do citoplasma, encargadas do almacén e  transporte de 

produtos; contan cun sistema que lles aporta a capacidade de entregar a molécula oportuna no lugar e momento 

exactos, como se dun reloxo ben sincronizado se 

tratase. Xa que cada célula do noso corpo 

poderíase comparar cunha fábrica que produce 

moléculas, as cales son transportadas a través 

dos diferentes compartimentos da célula e 

liberadas no destino correcto, no momento 

adecuado. Este proceso coñécese polo nome de 

transporte vesicular e espertou a curiosidade dos 

investigadores cuxa gran aportación a medicina e 

a fisioloxía fíxoos merecedores do Premio Nobel 

2013 neste campo.  

Para contar cunha explicación completa 

debemos comezar por mencionar ós científicos 

ós que se lles atribúe o mérito, que, aínda que realizaron pescudas por separado o conxunto das súas investigacións 

foi o que fixo posible unha comprensión precisa de como funciona o transporte vesicular no interior das nosas 

células.  

En primeiro lugar presentaríasenos Randy W. Sheckman, quen xa na década dos 70 

comezou a buscar respostas ó preciso funcionamento do transporte vesicular. Para 

as súas pescudas utilizou organismos bastante simples como son os lévedos, e 

observou que algúns dos suxeitos presentaban deficiencias no seu sistema de 

transporte vesicular, pois ao presentar unha maquinaria de transporte defectuosa, 

facía que se acumularan vesículas en certas partes da célula. Isto levouno buscar a 

orixe deste fallo,cuxo causante serían unha serie de xenes cuxas mutacións 

interfiren directamente no incorrecto funcionamento deste proceso, identificando 

así os xenes que determinan o transporte a diferentes compartimentos.  

 

 

CIENCIA DE PRETO 

Randy W. Sheckman  
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Anos máis tarde, James E. Rothman, descubriu como as vesículas liberan a súa carga no lugar 

adecuado. As vesículas de transporte fusiónanse coas membrana diana (lugar cara o que se 

dirixe) nunha proporción exacta, é dicir, que as  vesículas recoñecen as superficies coas cales 

vincularse porque as proteínas do seu cargamento teñen unha proporción exacta e definida 

que se complementará coas proteínas da membrana coa que se unirá. Isto indicaría que a 

combinación é a adecuada, atopando así o destino correcto do cargamento que transportaba.  

 

Por último Thomas C. Südhof, deixou o descuberto o porqué da precisión temporal do 

transporte vesicular. Abordou o tema centrándose na transmisión dos impulsos cerebrais 

nas neuronas que mediante a sinapse, é dicir, a liberación dunhas substancias chamadas 

neurotransmisores, permite que o impulso nervioso viaxe a través das diferentes neuronas 

provocando que un sinal eléctrico se converta noutro químico. Isto aplicase o transporte 

vesicular do xeito que a liberación de neurotransmisores non é máis que a fase final das 

vesículas que os conteñen fusionándose co seu lugar de destino. Mais aínda así seguía a 

quedar no aire como se conseguía tal precisión temporal no transporte. Südhof sabía que a 

liberación de neurotransmisores viña desencadeado por unha gran afluencia de ións de 

calcio, polo que buscou proteínas sensibles ao calcio nas neuronas, descubrindo unhas 

moléculas que recoñecen estas partículas de calcio e estimulan a liberación do alamaceado 

na vesícula. Explicando deste xeito como os niveis de calcio inflúen na transmisión de 

neurotransmisores e indican o momento idóneo para a realización da saída da carga da 

vesícula. Levado a práctica, experimentou  con ratos modificados xenéticamente , ós cales lles faltaba parte do 

sistema encargado do recoñecemento do calcio, observando que as conexións neuronales destes animais eran máis 

lentos que as dos seus compañeiros que tiñan este sistema completo.  

 

Todas experiencias levaron a postular uns principios sobre 

o funcionamento do sistema de transporte vesicular nas 

células o que ata o momento se consideraba un dos 

grandes misterios da fisioloxía celular. Sen esta precisa e 

completa maquinaria a nosa supervivencia estaría 

comprometida, posto que as decifiencias neste sistema 

carrexan efectos nocivos para o noso organismos como 

poder ser enfermidades de tipo neurolóxico ou a diabetes. 

Agora, grazas a este importante descubrimento, estamos 

varios pasos máis preto de conseguir remediar este tipo de 

trastornos.  

 

 

 

 

James E. Rothman  

Thomas C. Südhof  

Carmela Cela 

Traballo realizado por Carmela Cela Rodríguez 
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A suor é un fenómeno natural que serve para regular a nosa temperatura corporal, ó tempo que nos 

axuda a eliminar auga e toxinas. A suor en si non produce mal olor, este ven desencadeado polas 

bacterias que se aloxan nel e que nos atribuímos a transpiración.  

Para enmascarar este olor, tendemos a empregar, indistintamente, tanto desodorantes como 

antitranspirantes. Pero sabemos verdadeiramente o que son e en que se diferencian estes produtos? 

Vexamos: 

 

 Por unha banda, o desodorante ten como función principal desprender bo olor, coa finalidade 

tapar o fedor da suor. O único que fai e encubrir o olor, en ningún caso evita a transpiración. 

 

 Pero por outra banda, o antitranspirante, o que fai é evitar a secreción de suor, pois tapona as 

glándulas de transpiración, evitando así o crecemento de bacterias.  
 

POR QUE É TAN SIGNIFICATIVA ESTA DIFERENZA? 

Foi publicado recentemente en diversos artigos de prensa e internet 

que o uso destes produtos cosméticos tan habituais podería estar 

relacionado co posterior desenrolo do cancro de mama nas 

mulleres. Estes informes explicaban que o uso de certos  compostos 

de aluminio (que forman unha cuberta temporal dos condutos da 

suor impedindo que esta flúa cara a superficie da pel) utilizados na 

composición de antitranspirantes, podían ser reabsorbidos pola pel. 

Estas investigacións baséanse en que a maioría dos tumores de 

mama localízanse no cuadrante superior externo, a zona máis próxima a axila,  dende onde se filtraría 

o alumino, principal compoñentes deste produtos, ata o tecido mamario. Estas sales de aluminio son 

quen de realizar a función dos estróxenos ó igual  que os parabenos. Os estróxenos son unhas 

hormonas que teñen a capacidade de fomentar o crecemento de células canceríxenas nos senos, e,  

os parabenos son uns produtos químicos que serven como conservantes en antitranspirantes e moitos 

cosméticos, así como en locións solares. Un novo estudio 

que examinou ditos parabenos que se atopan nos tecidos 

cancerosos do seno humano, apunta a estes cosméticos 

como os causantes de aumentar o risco de padecer cancro 

de mama. Estes compostos pódense identificar facilmente 

polo seu nome –metilparabeno, propilparabeno, etc- nas 

etiquetas dos envases. 

A pesar de que os estudos non sexan concluíntes e non 

mostren suficientes evidencias, tampouco se pode asegurar a completa inofensividade dos 

antitranspirantes, por iso o Insituto Nacional do Cancro insiste na necesidade de realizar máis 

investigacións que permitan confirmar algunha das opcións. Pola nosa parte deberíamos previr 

posibles dano no organismo, fixándonos na composición dos produtos que mercamos.  
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Traballo realizado por Carmela Cela Rodríguez 

coa colaboración do Departamento de Bioloxía 
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 Traballo realizado por David Vila 

Diego López Rodríguez: 
xogador de fútbol nacido 
en Paradela (Lugo) o 3 de 
novembro de 1981. 
Comezou xogando na 
Sarriana, logo fichouno o 
CD Lugo, cuxa canteira foi 
onde se formou. Ano tras 
ano foi xogando en 
distintos equipos (Real 
Madrid C, Alcorcón, Real 
Madrid B, Real Madrid, 
Villarreal, Sevilla) e na 
actualidade e o gardameta 
do Real Madrid. 

Lourdes Domínguez Lino: 
xogadora de tenis nacida 
en Pontevedra o 31 de 
marzo de 1981.  Foi a 
primeira xogadora de 
tenis galega en clasificarse 
entre as 50 mellores do 
mundo Ten como 
ganadora, no círcuito 
profesional WTA 2 títulos 
individuais e 6 títulos 
dobres ; e no circuíto 
Challenger 14 títulos 
individuais e 33 títulos 
dobres.  

 

Begoña Fernández 
Molinos: xogadora de 
balonmán nacida en 
Vigo o 22 de marzo de 
1980. É a capitá da 
Selección Española de 
Balonmán, coa que 
logrou a medalla de 
bronce nos Xogos 
Olímpicos de 2012. 
Tamén logrou a medalla 
de bronce no 
Campeonato do Mundo 
disputado en Brasil no 
2011. 

 Alessandra Aguilar Morán: Atleta de elite nacida en Lugo o 1 de Xullo de 1978. Está 
especializada en Maratón e campo a través e é  considerada como unha das mellores 
fondistas españolas de todos os tempos. Foi a única atleta española que conseguiu 
un 5º lugar no Campeonato do Mundo de Moscú en 2013. 

 Francisco Vázquez González: xogador de baloncesto nacido o 1 de maio de 1983, en 
Chantada. Xoga na plantilla do Unicaja de Málaga .É o máximo taponador da Liga 
ACB e da Euroliga. 

 

Traballo realizado por Iván Somoza 
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DEPORTISTAS 

GALEGOS 

BEA  GÓMEZ, 

UN  EXEMPLO 

A  SEGUIR 

Esta pontevedresa de tan só 
19 anos de idade está 
sorprendendo o  mundo da 
natación galega. 
Nada no Club Natación 
Galaico. Comezou con tan só 
2 anos en cursos, gañando 
pequenas probas, ata estar a 
preparar os xogos de Río 
2016. 
No último campionato 
galego bateu catro récords 
en 100 e 200 mariposa, así 
coma, 50 libres (con relevo) e 
200 espalda. Axudou a que o 
seu club gañara o 
campionato por unha 
pequena marxe de puntos. 
No exterior, destaca o 
primeiro posto na categoría 
de 200 m no Campionato 
Mundial Junior, celebrado en 
Lima. 

 Este pasado ano, Bea estivo a piques de 
marchar de Galicia, xa que non encontraba 
opcións para poder entrenar aquí, ao final 
grazas a axuda da Xunta, Bea poderá 
quedarse e así loitar en Río. 

 

 Traballo realizado por David Vila 
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O deporte leva na sociedade humana moito tempo. Sen embargo, as mulleres tiveron que 
abrirse camiño con dificultade. 
Para empezar, o deporte foi ideado por e para homes. Imaxinade o difícil que resultaría 

introducirse nalgo que nin sequera foi pensado para que persoas do teu mesmo sexo o 

realizasen.  

As mulleres enfrontábanse a argumentos como que non mostraban interese polo deporte, que 
non todos eran apropiados para elas e que coa súa práctica o seu corpo deixaba de ser 

feminino.  
Pode que unha muller observe que sí que lle gusta e que lle pareza interesante, pero a presión 
social pode facer que den de lado as súas propias observacións. 
Pola cabeza da xente bulían ideas como: “A muller non está feita para loitar, senón para 
procrear” ou “O seu papel nas Olimpíadas sería coroar aos vencedores”. 

Dado estas circunstancias o deporte foi, durante moito tempo, un terreo prohibido para a parte 
feminina. Non só se lles negaba practicalo, senón que só podían asistir como espectadoras se 
estaban solteiras. E a pena por incumplir esta norma era a morte. A razón pola que non 
podían asistir era que os homes practicaban deporte en coiros. 

Claro está que os argumentos e ideas que circulaban pola sociedade non lles 
parou os pés. O deporte comezou a ter un oco para elas grazas a mulleres 

como: 
•Charlotte Cooper: (1870-1966) Foi unha das primeiras tenistas e a 
primeira muller que gañou un título olímpico. 
•Babe Zaharias: (1911-1956) Era unha muller moi polifacética respecto ao 
deporte. Nos Xogos Olímpicos de 1932 quería participar en cinco 
disciplinas de atletismo, pero só podía elixir tres. En todas obtivo medallas, 
dúas de ouro e unha de prata. 
•Evelyn Ashford: (1957) Atletista especializada en carreiras de velocidade. 
Comezou moi pronto a competir e ten cinco medallas, catro de ouro e unha 

de prata.                                                                                          
                                                                                                     

Nas antigas civilizacións créanse os Xogos Hereos, que eran o equivalente aos 
Xogos Olímpicos, xa que nestes non tiñan dereito a participar. Durante a idade 

media e a moderna o deporte feminino sofre unha eclipse. Reaparece no século XIX. 
En 1900 comezaron a introducirse nos Xogos Olímpicos, pero só 
co golf e o tenis. Aínda así, dos 1070 competidores tan só 6 eran 

mulleres. 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

Traballo realizado por Laura López Pereiro e Paula Quiñoa Piñeiro 
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Traballo realizado por Iván López 

Na actualidade as mulleres están totalmente introducidas nos Xogos Olímpicos e parece que no 
mundo do deporte en xeral. Mais se nos introducimos un pouco, buscamos artigos, 
percatarémonos de que as cousas non son así, este terreo segue a ser complicado. Non só nos 
referimos ás mulleres deportistas senón a todos os postos relacionados co deporte (técnicos, 
dirixentes, árbitros, adestradores…).  

O principal problema podería ser o económico, xa que este fai que surxan o resto. Con isto 
referímonos a que se non hai presuposto non se pode dar a coñecer polos distintos medios. Isto 
fai que non se poida crear unha aficción e se non hai aficción non hai patrocinadores 
interesados, o que nos volve levar aos cartos. 
Polo tanto, todo o esforzo das xogadoras queda reducido ao vestiario e a catro liñas dun 

periódico, cando debería seguirse o percorrido das deportistas máis de cerca. 
Sí, claro que hai deportistas femininas coñecidas, ¿Pero, cantos logros necesitan para que se 

as coñeza con nomes e apelidos? 

Unha das cousas que máis nos impacta é o fútbol. A pesar de ser, por excelencia, o deporte rei en 
España; de oír a todas horas polos corredores falar del; de velo en portadas de xornais 
deportivos… o feminino segue estando en desventaxa. 
En definitiva, sí, o deporte femenino conseguiu facerse o seu oco, pero segue sendo inferior ao 
masculino. En moitos dos aspectos, poderíamos dicir que vivimos en épocas cronoloxicamente 

diferentes. 
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 BLUE JASMINE 

DIRECTOR: Woody Allen 

PAÍS: Estados Unidos 

REPARTO: Cate Blanchett, Alec Baldwin, Sally Hawkins… 

XÉNERO: Drama, comedia 

SINOPSE: Jasmine,  unha muller rica e de clase alta, pérdeo todo. Entón, recurre á axuda 

da súa irmá, unha muller de clase máis ben baixa que vive felizmente co seu marido. 

Jasmine, comeza a entrar nunha depresión e a vivir encerrada no seu pasado. 
 

 

 

 

OBLIVION 

DIRECTOR: Joseph Kosinski 

PAÍS: Estados Unidos                                                                        

REPARTO: Tom Cruise, Andrea Riseborough         

XÉNERO: Ciencia ficción, aventura espacial. 

SINOPSE:  No ano 2073, a Terra é atacada. Gáñase a guerra, pero a   metade do  

planeta queda destruída e toda a poboación é evacuada. Jack Harper, un antigo 

marine, é un dos últimos homes que a habita; traballa extraendo os recursos vitais 

do planeta e patrullando os ceos. Un bo día, rescata a unha suposta  descoñecida, 

que o cambiará absolutamente todo. 
 

 

12 AÑOS DE ESCLAVITUD 

 

DIRECTOR: Steve McQueen 

 PAÍS: Estados Unidos 

 REPARTO: Sarah Paulson, Brad Pitt, Michael Fassbender. 

 XÉNERO: Drama. Historia. Século XIX 

 SINOPSE: Esta película está basada en feitos reais, conta a historia  dun músico  

negro que vivía coa súa familia en Nova York. Unha noite é drogado e secuestrado 

para o comercio de escravos.  Non acepta ese destino e négase a ser maltratado e 

perder a esperanza de volver ser libre e atoparse coa súa familia. 

 

 

 

CINE 
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MAMÁ 

  

DIRECTOR: Andrés Muschietti 

PAÍS: Canadá 

REPARTO: Jessica Chastain, Nikolaj Coster-Waldau, Megan Charpentier… 

XÉNERO: Terror 

SINOPSE: Fai cinco anos, o mesmo día que a súa nai foi asasinada, dúas nenas 

pérdense no bosque. O seu tío búscaas incansablemente ata que uns anos despois as 

atopa nunha cabaña no medio da natureza, aisladas por completo. Comeza unha 

nova vida para todos eles, pero algo extraño segue a ocorrer polas noites.  

 

 

LA MEJOR OFERTA 

DIRECTOR: Giuseppe Tornatore 

PAÍS: Italia 

REPARTO: Geoffrey Rush, Jim Sturgess, Sylvia Hoeks… 

XÉNERO: Intriga. Romance. 

SINOPSE: Nesta película, un home solitario e excéntrico, experto     en arte e axente 

de subastas coñece a unha rapaza fermosa e xoven que lle encarga vender as obras 

de arte heredadas dos seus país. Esta rapaza sofre unha enfermidade psicolóxica que 

transformará para sempre a vida do apreciado axente. 

  

 

GRAVITY 

  

DIRECTOR: Alfonso Cuarón 

PAÍS: Estados Unidos 

REPARTO: Sandra Bullock, George Clooney… 

XÉNERO: Aventura 

SINOPSE: Nesta aventura espacial, dous astronautas sofren un accidente e quedan 

flotando no espazo. Son unha muller, que realiza a súa primeira misión espacial e un 

home, astronauta veterano. A súa nave é completamente destruída e buscarán, por 

todos os medios, a maneira de regresar ao planeta Terra. 
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O APÓSTOLO 

 

DIRECTOR: Fernando Cortizo 

REPARTO: Animación 

XÉNERO: Misterio. Horror. Fantástico 

SIPNOSE: Película ambientada no Camiño de Santiago, na que un home fuxe do 

cárcere para tentar atopar un botín escondido fai anos. Nesta misteriosa e escura 

aventura, o protagonista atoparase con situacións incluso máis perigosas das que 

está a fuxir. Este filme contou con 10 nominacións aos Premios Mestre Mateo 2013. 

 

 

INVASOR 

 

 DIRECTOR: Daniel Calparsoro 

 REPARTO: Antonio de la Torre, Karra Elejalde, Inma Cuesta… 

 XÉNERO: Bélico 

 SIPNOSE: Un médico militar español é enviado en misión de paz a Irak durante a 

guerra de 2003. El e os seus compañeiros son atacados, pero afortunadamente, logra 

refuxiarse con un, aínda así as súas vidas corren perigo. Esta película tivo 11 

nominacións aos Premios Mestre Mateo 2013. 

 

 

LOBOS DE ARGA 

 

DIRECTOR: Juan Martínez Moreno 

REPARTO: Carlos Areces, Secun de la Rosa, Manuel Manquiña… 

XÉNERO: Comedia de terror 

SIPNOSE: Nun pequeno pobo galego, chamado Arga, cae unha maldición sobre a 

malvada marquesa de Mariño e o seu fillo, este convertirase en home lobo aos dez 

anos. Un tempo despois, un fracasado escritor descendente desta familia, regresa 

ao pobo para investigar. Os veciños planean sacrificalo co fin de rematar con esta 

horrible maldición, e se non o conseguen, outra maldición moito máis terrible 

caerá sobre a súa terra. 

 

 

Comentarios feitos por Miriam Río 

CINE GALEGO 
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Nova entrega da revista e, polo tanto, da sección. Estamos moi entusiasmadas con esta nova cara na nosa sección, 

agora dividida en catro partes. Esperamos que vos guste e que coñezades novos xéneros e artistas. Sen máis 

demora, comezamos. 

 HOUSE  

HARDWELL 
Comezando a carreira de DJ con tan só 14 anos, logrou en apenas dous máis ter catro 
discos ao seu nome. Foi crecendo pouco a pouco no mundo do house e electro house, 
facendo remixes de temas de grandes djs ata conseguir editar os seus propios.  
Hoxe en día pincha nos mellores festivais do mundo diante de miles de persoas. Con tan só 
26 anos, acadou  posto número 1 na lista DJmag e os temas seus como “Fifteen” ou “Call 
me a spaceman” son grandes éxitos, así que, se non é o mellor está ben preto de selo. 

AVICII 
Aos dezaoito anos publicou a súa primeira produción propia, e dende esa non parou de 
editar e compoñer grandes éxitos. Con dúas xiras mundiais ás súas costas, 20000 
espectadores en cada actuación e un disco propio, podemos consideralo un dos djs máis 
exitosos. Uns dos seus maiores éxitos foron “You make me” e “Hey Brother” que lograron o 
primeiro posto nas listas e axudaron a que fora considerado o dj número tres no DJmag. 
 

DIMITRI VEGAS & LIKE MIKE 
Estes dous irmáns belgas comezaron producindo temas no ano 2007, aínda que 
Dimitri xa era un afamado dj en lugares como Ibiza, e remataron converténdose en 
embaixadores e anfitrións do festival Tomorrowland en 2010. Dende o seu inicio 
tiveron moita fama no seu país e cancións como “Mammoth” chegaron a estar catro 
semanas no número un en Beatport chart. A súa fama a nivel mundial e a 
colaboración en grandes festivais fainos merecedores do posto 6 no DJmag. 
 

NICKY ROMERO 
Tras a edición dun tema logo de graduarse e de que un produtor se interesara por este, 
comezou a súa carreira no ano 2009, aínda que tivo que esperar ao 2010 para ser 
recoñecido dentro da escena electrónica. Logo disto comezou a aparecer nas listas de 
house e, grazas ao éxito acadado, montou a súa propia produtora. Un dos seus temas 
máis coñecidos é “Toulouse”. Hoxe en día atópase no posto número 7 da lista DJmag, por 
temas, sobre todo, de tech house. 

STEVE AOKI 
Dende realizar concertos na universidade ata lanzar o seu propio selo discográfico con tan só 20 anos 
e incluso crear unha nova moda diseñada por el e súa irmá, converteron a Aoki nun dos djs máis 
peculiares. Famoso por colaborar nos diseños de grandes marcas e como dj nos mellores festivais do 
mundo, tivo  que esperar ata o 2012 para lanzar o seu álbum debut que o lanzou definitivamente ao 
mundo do electrohouse e lle deu a oportunidade de acadar o posto número 8 no DJmag. 

NERVO Modelos, cantantes e finalmente djs. Estas dúas irmás xemelgas comezaron a súa 

carreira musical como compositoras aos 18 anos. Traballaron para importantes cantantes e 
lanzaron o seu primeiro single no 2010. A partir disto adicáronse a tocar en grandes festivais de 
house. Sitúanse no posto 16 do DJmag, o que as converte nas djs femininas que acadaron a 
ubicación máis alta nesta lista. 
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TOP 10 GUITARRISTAS 

 Xénero Grupo 100 mellores 
segundo Rolling 
Stone 

JIMMY HENDRIX Hard rock ---- 1 
CARLOS SANTANA Rock ---- 15 
JIMMY PAGE Hard rock/Heavy 

metal 
Led Zeppelin 9 

BB KING Blues ---- 3 
ERIC CLAPTON Rock/Blues ---- 4 
RITCHIE BLACKMORE Hard rock/ Heavy 

metal 
Deep Purple 55 

DAVID GILMOUR Rock/Hard rock Pink Floyd 82 
BRIAN MAY Rock Queen 39 
MARK KNOPFLER Rock Dire Straits 27 
RANDY RHOADS Hard Rock/ Heavy 

metal 
---- 85 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traballo realizado por Lucía López López 
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1. Lorde 

É unha cantante neocelandesa de tan solo 17 anos. O seu primeiro sinxelo foi 
Royal que estivo no número un dos Billboard Hot 100 durante nove semanas. O 
álbum debut foi Pure Heroine, lanzadoen setembro do 2013 e nominado aos 
Grammy 

 

2. Birdy  

Esta cantante inglesa tamén ten tan só17 anos. Deuse a coñecer mediante un concurso 

de talentos. O álbum Birdy foi o seu debut co cal alcanzou o número 1 en moitos 

países Europeos e o seu derradeiro álbum é Fire Within que foi lanzado en 2013 . 

 

 

3. James Arthur  
De 25 anos ganador da novena temporada de  The X Factor en 2012 . O seu 

primeiro sinxelo foi un gran éxito en todo o mundo. Estivo nominado nos 

premios BRIT Awards como o mellor sinxelo británico.Recibiu un premio 

nos Premios40 España así como nos de outros países. Pero o sinxelo polo 

que foi coñecido non foi o único xa que no 2013 lanzou You're Nobody 'til 

Somebody Loves You», «Recovery», e no pouco que levamos de 2014 xa 

lanzou outro chamado«Get Down» 

 

 

4. Passenger  

É o nome polo que se coñece a Michael David actual cantante solista, que 

anteriormente pertenceu ao grupo con este nome. En solitario xa sacou 5 álbums o 

máis recente All the Little Lights co sinxelo Let Her Go.  

 

 

5.The XX 
É unha banda Londinense de Indie pop nacida no 2005. As súas cancións máis 

destacadas “coexist” e “topic”  

 

6. Imagine Dragons 
 Unha banda de rock con orixe nas Vegas coñecida como a banda revelación do 

2013. Ganaron varios premios en diversos países e contan cunha innumerable 

lista de nominacións a premios tan importantes como os Gramy Award, Premios 

40 e World Music Award. Os sinxelos polos que son máis coñecidos son 

Radioactive e It's time do 2012 e Demons, On top on the world do 2013. 
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 1.Carlos Sadness 
Cantante pertencente ao indie rock. A súa época máis brillante foi no ano 2008 

coincidindo coa publicación de  "Medias naranjas y otras mitades" .Pero está non foi 

unha carreira dun éxito se non que no pasado 2012 sacou outro albúm no que se 

reinventou chamado "Ciencias Celestes" no cal colaboran Zahara e Iván Ferreiro. 

 

2.Zahara 
No ano 2009 saliu a venta o seu primeiro álbum chamado: “La fabulosa historia 

de..”. O seu último álbum foi sacado a venta no 2011 pero o seu último sinxelo 

data do 2012  o cal se chama "La mujer mayúscula y el mar". 

 

3.Iván Ferreiro 
Os seus comezos sitúanse no 2005 e é un deses artistas que non 

ten parada.O seu último álbum puidemos velo no ano 2013 e 

chamase "Val Miñor-Madrid" no cal se atopa a canción "Pajaro 

azul". 

 

 

Integrante do famoso grupo Pereza. Cando este se disolveu seguiu a  súa 

carreira en solitario .A  súa  primera publicación foi "Diciembre" no ano 2012 co 

cal obtivo dúas  nominacións aos Gramy Latinos. O seu derradeiro álbum foi 

"Pólvora" pero a cousa non remata aí xa que no 2014 xa temos o seu 

sinxelo"Terriblemente cruel". 
  

Para coñecer os comezos de este grupo de indie pop debemos remontarnos ao 

pasado século xa que o seu primeiro álbum "Microscopic Movies" data do ano 

1999. Este grupo tivo unha gran historia dende entón ata chegar o seu último 

álbum La noche eterna. Los días no vividos do ano 2012 no cal se inclúen cancións 

como "Oniria e insomnia" e "Si tú me dices Ben, yo digo Affleck." 

 

 

 

 
Traballo realizado por Ana Caloto Balboa 

4. Leiva 

5. Love Of Lesbian 
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O anterior Assasin’s Creed non 

rematou de convencer aos 

usuarios, en parte polo menor 

carisma de Connor, e en parte 

porque o desenrolo estábase 

volvendo algo reiterativo. Para 

esta nova entrega, Ubisoft 

decidiu buscar puntos fortes: 

corrixiron e aumentaron as 

misións navais que presentou o 

Assasin’s III e presentaron a un 

novo protagonista: Edward 

Kenway, avó de Connor é un 

personaxe moito mais completo 

e atractivo que el. Non só por ser 

un pirata, senón porque as súas 

motivacións (danlle igual os 

asasinos, o que quere e facerse 

rico e deixar de ser un “rapaz dos 

recados”) e a súa forma de actuar 

son impactantes. 

 Non fai falla describir a 

mecánica de xogo dado que a 

estas alturas sería redundante, 

así que basta con dicirvos que 

atoparedes todo o que vistes nos 

xogos anteriores da saga (mundo 

aberto, decenas e decenas de 

tareas e retos secundarias e unha 

ambientación a cabalo entre a 

fidelidade histórica e a ciencia-ficción), pero con algún lixeiro engadido. O mais evidente, como dicíamos, 

son as porcións navais. O nos barco, o Jackdaw, controlase con facilidade e podemos lanzar ataques con 

maior variedade e fluidez. E verdade que as veces resulta algo estraño seleccionar qué ataque usar, pero 

polo xeral tratase dunha experiencia moi satisfactoria. Afundir un galeón a canonazos, mentres as ondas 

xigantes nos golpean e sona música “a o Hans Zimmer” e unha gozada. 

 

 

ASSASIN’S CREED IV 

BLACK FLAG 

 

Debuxo realizado por Alberto Bravo 
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No que respecta ao apartado técnico destaca 

especialmente neses segmentos mariñeiros e hai que 

recoñecer que a reprodución das ondas ou das 

variacións de cor da auga son tremendamente realista. 

As veces apetece poñerse a navegar porque si, para ver 

o barco recorrer o mundo mentres a nosa tripulación se 

pon a cantar. Nas misións a pé, aínda que tamén fan un 

gran papel, os gráficos deixan mais a luz as súas 

carencias; o sistema de sombreado segue tendo ese 

estraño granulado , o “popping” resulta bastante común, algunhas animacións están moi forzadas... Agora 

ben, subirse a unha atalaia e ver cómo a cámara xira arredor dunha illa caribeña é un pracer.  

  

Os retos a pé son un tanto deficientes respecto a 

o visto en entregas previas: temos misións 

secundarias de asasinato e espionaxe, e os 

minixogos tipo dramas que trouxeron de cabeza a 

Connor. Bótase en falla un plantexamento mais 

orixinal e non un cúmulo de ideas vistas neste 

sentido. 

  

 

Por outra banda onde si se innova é nos fragmentos 

do presente. Non xogamos con Desmond, senón que 

controlamos en vista subxectiva a un personaxe 

anónimo que traballa en Abstergo Entertainment. 

Nesta ficción, é esta empresa a que creou os xogos e 

cómics de Assasin’s, o que serve para descubrir 

bromas das que os fans mais curiosos gozarán se 

investigan pola oficina. En resumo, todo está pensado 

para atraer o público fiel que colleitou a franquía pero 

poñemos en dúbida que vaia a ganarse novos seguidores. O seu plantexamento é demasiado continuo e 

pide a berros unha pausa. Pero se sodes dos que gozan co parkour e os asasinatos aéreos tan propios da 

saga, non sairedes decepcionados. 

 
Traballo realizado por Miguel Fernández Sánchez e  

Alberto Bravo López 
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¿Quen non escoitou algunha vez un chiste de Jaimito? Ese rapaz un chisco mal educado 
protagonista de miles de historias que nos ten sacado máis dunha gargallada. Pois nesta 
sección da revista facémoslle unha “mini-homenaxe” a eses chistes de Jaimito. 

 

Jaimito  dille ao seu pai: 

-¡Papá, papá, teño una 

noticia boa e outra mala! 

-¿Cal é a boa Jaimito? 

-¡Que aprobei todas as 

materias! 

-¿E a mala? 

-¡Que é mentira! 

 

A mestra de Jaimito puxo de deberes escribir 3 oracións, 

entón Jaimito foise a súa casa, púxose a facer os deberes es 

escoitou que dende o campo de fútbol un rapaz dicíalle ao 

outro “¡Son do Madrid! ¡Son do Madrid!” e Jaimito escribiu 

“¡Son do Madrid! ¡Son do Madrid!”. Entón o outro rapaz 

dille: “¡Que me importa!¡Que me importa!” E Jaimito 

escribiu “¡Que me importa! ¡Que me importa!” Despois 

Jaimito escoitou  a un velliño que estaba andando en 

bicicleta que estaba dicindo “¡Vou a mil quilómetros por 

hora!”. Entonces Jaimito escribiu “¡Vou a mil quilómetros 

por hora!”. Ao seguinte día Jaimito foi ao colexio e a mestra 

díxolle: “Haber Jaimito, que escribiches?” e Jaimito dille: 

“¡Son do Madrid! ¡Son do Madrid!” (a mestra era do Barça) 

“Se volves dicir iso pégoche unha patada que vas saír 

voando” entón dixo: “¡Qué me importa!, ¡Qué me 

importa!”. A mestra pegoulle e saíu voando e no aire dixo: 

“¡Vou a mil quilómetros por hora!”. 

 

O profesor repartindo as 
notas: 
-Luisito un dez. 
Pedrito un oito. 
Juanito un seis. 
Jaimito un cero. 
-Oia profesor, ¿E por que a 
min un cero? 
-Porque copiaches o exame de 
Pedrito. 
¿E vostede como o sabe? 
Porque as catro primeiras 
preguntas, están iguais, e na 
última pregunta Pedrito 
respondeu: "Esta, no ma sei" e 
ti puxeches: "Eu tampouco". 

 

Jaimito estaba na clase cos seus 
compañeiro, como a mestra non chegaba, 
todos os alumnos comezaron a armar 
barullo. Cando chegou a profesora e viu 
todo aquel desorde empezou a interrogar 
os alumnos: 
-Juanita , ¿que fixeches ti? 
-Eu debuxei no encerrado. 
-Pedrito, e ti, ¿que dixeches? 
-Eu tirei o meu pupitre contra o chan.  
-Jaimito, e ti, ¿que fixeches? 
-Eu tirei serpentina pola ventá. 
-Caramba, aprendede de Jaimito que non e 
un malcriado como vós 
Cando pasan uns minutos, petan na porta 
de clase e entra unha rapaza golpeada e a 
profesora pregunta: 
-¿Quen es ti? 
-Eu chámome Serpentina 
 

Eu chámome Serpentina 
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Este ano traemos á AeA unhas verbas sobre os zurdos. Que si, que pode parecer 
unha parvada, pero cremos que é un claro exemplo de como o mundo xira 
entorno ás maiorías. 
Vale, é algo aceptado a diferencia de non fai tantos anos, cando nas escolas 
obrigaban aos nenos e nenas a escribir coa destra a pesar de ser zurdos. Seguro 
que na vosa familia hai alguén que tivo que pasar por iso. 
Agora vemos o de utilizar a zurda como algo normal, pero parece que iso non é 
suficiente. 
O mundo está pensado para os destros, a pesar de que na actualidade se 
fabriquen produtos para os que teñen como man dominante a esquerda, como 
poden ser as tesoiras.  
As cousas (por así dicir) máis GRANDES, seguen xirando entorno á maioría. 

 
CURIOSIDADES: 
 

►Ata os catro anos de idade os nenos utilizan as dúas mans sen distinción, así que non pensedes que antes de 

ir ao cole erades ambidextros, porque todo o mundo era coma vós. 

►Este fenómeno dáse máis en varóns que en mulleres. 

►O cerebro é quen domina a zurdera. O hemisferio dereito controla a man esquerda, e viceversa. 

►A primeira tenda dedicada á fabricación de produtos para zurdos está situada en Londres. Véndense tesoiras, 

bolígrafos ou cadeiras especiais, así que os zurdos de 4º xa sabedes, cando cheguedes a Londres preguntade 

onde está! 

►Según diferentes estudos psicolóxicos entre un 8 e 13 por cento da poboación mundial é zurda.  

►Os mestres deben colocarse do lado esquerdo do estudante para darlle as indicacións. Ale, a cambiar a 

todo o mundo de sitio. 

►En Europa, os países con máis zurdos son Inglaterra, Holanda e Bélxica e vai diminuíndo canto máis ao sur 

e ao este nos movamos (na Península Ibérica son o 9.63%). E sobre as razas, hai máis zurdera en brancos, 

asiáticos e hispanos. Este dato párecenos sorprendente, xa que en Estados Unidos hai moitos máis zurdos que 

aquí. 

►Case todos os presidentes de Estados Unidos foron zurdos (entre as excepcións destaca George W. Bush). 

►O hemisferio esquerdo é o responsable da lenguaxe, a expresión oral, a lóxica e o pensamento abstracto. Ao 

hemisferio dereito quédalle relegado o control da expresión emocional, a linguaxe mímica, a sensibilidade 

musical e a artística. 

► Só se coñece unha tribu de zurdos: Os Taymir, do ártico ruso, onde un 75% da población é zurda. Que 

extraño, porque será así ? Haberá que investigar. 

 

PERSONAXES IMPORTANTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se estás interesado neste tema e queres investigar aquí che deixamos un enlace. Ademais, cres que es 
totalmente zurdo? Totalmente destro? Aquí atoparás as respostas! 

 

http://conciertaciencia.wordpress.com/2013/08/14/1030/ 

    

ZURDOS 

 

Traballo realizado por Laura López Pereiro e 

Manuel Corujo Muíña 63 
 

 Julio César →Líder militar e político da era tardorrepublicana. As súas 
victorias permitiron extender o territorio Romano. 

 Leonardo Da Vinci→ Pintor. Usaba a escritura especular. 
 Albert Einstein → É considerado o científico máis importante do s. XX 
 Marie Curie→ Descubriu a radioactividade. 
 Juana de Arco → O feito de ser zurda foi un factor máis para ser considerada 

meiga. 
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Bótalle unha a man a este novo xograrino para que poda ir a disfrutar da nosa biblioteca. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A quen lle gusten as matemáticas que faga  grupos de numeros adyacentes (mínimo 3 

números) que sumen 20 nesta pequena táboa… Quen se atreve? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 3 6 4 2 1 

8 5 2 9 13 5 

7 5 3 6 2 12 

8 3 6 1 7 3 

7 2 5 8 5 1 

4 4 4 8 3 3 

-PASATEMPOS- 

BIBLIOTECA 
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Este pasatempo vai para aqueles que lles gusta cociñar , aquí lle deixamos unha receta de 

SOPA DE LETRAS! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

      

Aquí vos deixamos un entretido encrucillado para que o disfrutedes.  

HORIZONTAIS :  

1.Ser mitolóxico de pequeno tamaño , con ás e que pode facer maxia. 

2.Verbo que significa , feito ou acción. 

3.Lugar onde se gardan os  osos desenterrados  dun  ceminterio 

5.Depósito de auga no interior da terra. 

6. Felino carnívoro de pelaxe amarela non manchas escuras. 

7. Verbo que indica que algo pase a ser doutra persoa. 

10.Construcción feita con bloques de xeo. 

11. Caderno no que se apunta o que compre lembrar. 

 

VERTICAIS : 

4.Indicación precisa do tempo en que  
acontece ou se fai algo 

8. Reunions con musica e bar nun campo ou 
lugar 

9.  Primeira nota da escala musica 

 

 

 

 

 

A K C E B O L A R D C B 

C C Ñ F Ñ Ñ A L P S N V 

E E P D L F S L Ñ A S K 

 I N O R J W  I M R B F G 

T O M W G Q O F M K Y Ñ 

E R U  I B A A X L F R V 

M  I U G P Z R B O L W M 

N A C E A P V L P I Q O 

K  I D Y H L G K Ñ J D R 

Z A B N M Ñ J F U N X R 

L E T R A S N R T M Z O 

A V E C R E M H K D G P 

 

 

1  9   7    4 

8   3        

    2       

  6         

  5         

     1
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  1
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 AZAFRÁN 

 ACEITE 

 SAL 

 PORRO 

 AUGA 

 ALLO 

 CEBOLA 

 AVECREM 

 CENORIA 

 LETRAS 

Estes pasatempos foron ideados por 

 Ángela Rodríguez, Paula Quiñoa e Iris Pérez 
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   Benquerido amigo, 

Boto a vista atrás e lembro coma se fose onte o primeiro día de clase. Recordo o medo a aquel home de barbas 
que entrou na clase pisando forte e con xesto severo. Entón parecíchesme enorme pese a que… ben… imos 
dicir que “tés un corazón que non che colle no corpo”.  

Pasaron seis anos, pero recordo algunhas das clases coma se acontecesen onte. Recordo mirarte con cara de 
apampada ao ver a nota do primeiro exame, e aínda recordo mellor a gargallada que botaches. Entón empecei 
a pensar que ao mellor non eras o ogro que asemellabas... Recordo as túas discusións verbais cun 
compañeiro, ¡como envexo a paciencia dalgúns mestres! Recordo chegar correndo xunto a ti para contarche 
que, ¡incríbel!, gañaramos o segundo premio coa nosa pancarta do Correlingua. Recordo tamén con especial 
cariño as horas que pasei repetindo o “que din os rumosos da costa verdescente…” na casa para ser quen de 
repetircho despois enfronte da clase —outras cousas pode que si, pero asegúroche que iso non se me 
esquecerá endexamais—. E recordo por enriba de tódalas cousas o día que che contamos orgullosas a 
aventura con Xabier Docampo e como a partires de entón nos comezaches a falar deste marabilloso e 
emocionante proxecto que é Aquí e Agora.  

Empezaba nese intre algo absolutamente xenial e que 
absorbeu boa parte do meu tempo nos seguintes 
catro anos. Teño tantísimo que agradecerche por isto, 
meu amigo. “Amigo”, porque iso foi o que pasaches a 
ser: un amigo que me escoitaba cando estaba 
enfadada por algún problema coa revista, se ría 
comigo —ou de min— ante o estrés dos exames ou 
poñía voz ás miñas queixas nas reunións do equipo 
para que non parecese que eu era unha histérica —
que non o era, eh, os meus nervios estaban máis que 
xustificados—. 

Penso en AeA e só podo sorrir ante o recordo de todo 
o aprendido con ela. Aínda agora, mentres escribo estas liñas, son incapaz de non sentir unha alegría no peito 
ao lembrar os mellores —e si, tamén os peores— momentos á fronte dela. E todo porque un día, de 

CARTAS A SUSO 

CARTA A UN AMIGO 
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casualidade, un gran profesor nola presentou. Diredes que só estou cumprindo co compromiso de escribir algo 
bonito ou que son unha esaxerada. Asegúrovos que non. Hai un meses, ensinándolle o blog a unha amiga da 
facultade, ela quedóuseme mirando e díxome “fuches moi feliz alí, ¿non?”, eu só puiden asentir. Xúrovos que 
non me chegaban as palabras para explicarllo. 

Querido Suso, cando souben que estabas a piques de iniciar unha nova etapa cheguei case ao punto de 
enfadarme, ben o sabes. O primeiro que pensei foi en que xa non te ía poder ver, egoísta de min, pero logo 
comprendín —ou obrigueime a comprender— que todos precisamos dos cambios, da renovación, das novas 
experiencias para non rematar por sentir noxo pola monotonía. Neste caso, pola monotonía das clases, da 
revista, do instituto. E entendino porque tamén eu no seu momento marchei, aínda que por outros motivos, e sei 
que non voltaría atrás pese á morriña do tempo pasado. 

Así pois, só me queda desexarche nesta nova viaxe moita felicidade, descanso e novas experiencias, profe, e 
despídome non sen antes darche unha vez máis as grazas polo importantísimo papel que xogaches no meu 
paso polo Xograr —como profesor, como guía, como amigo— e advertirte de que o próximo café, págoo eu.  

Un bico e unha aperta ben forte, Perillán, 

 

·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-· 

 Ao noso Suso aínda lle queda máis pelo na cabeza ca na perilla e as canas aínda non foron quen de 

colonizalo. Quizais por iso quedei tan conmocionada o día que me dixo que deixaba “o negocio”. As grandes 

perdas sempre impresionan, pero dalgunha maneira impactan máis se chegan cando non as esperamos. 

Porque si, que este home deixe o Xograr é unha gran perda para todos. Vin de preto a súa labor como 

coordinador de AeA e de lonxe os seus anos de xefe de estudos, e en ambos eidos quedo coa impresión de 

que cumpriu marabillosamente. 

Suso foi emprendedor  e comprometido durante todos este anos de AeA. 

Atreveuse a facer o que a miúdo é o máis difícil: comezar, e logo conseguiu 

empurrar o suficiente para que a revista medrase, evolucionase e se 

mantivese. Os problemas de presuposto, de motivación ou de tempo non foron 

suficientes para que este proxecto caese e isto di moito da calidade do seu 

labor. 

Home tranquilo, pacífico e amigo do consenso, recórdoo no que aínda é o seu 

despacho mediando entre uns alumnos en conflito nunha das miñas visitas ao 

instituto. Poñía esa cara e ese ton serios que tan pouco lle pegan, pero detrás 

deles víase o seu esforzo por comprender aos rapaces o mellor posible. Esa 

é, seguramente, a calidade que máis digna de admiración me parece: ser 

quen, despois de tantos anos no púlpito de profesor, de non esquecer quen 

son os seus “clientes” e cara a onde ten que mirar. 

A nivel persoal, el foi unha das persoas que me axudou a pensar que o instituto era algo máis ca un lugar onde 

se impartían clases: había outras cousas, cousas divertidas coas que se podía aprender moito e facer amigos. 

Tamén me quedo co seu amor á lingua que, pese a ocasionarlle máis de un incidente desagradable na súa 

xuventude, segue intacto agora que se xubila e transmitiu durante toda a súa carreira. 

Por todo iso, quero darlle as grazas publicamente, desexarlle que sexa moi feliz nesta nova etapa e pedirlle un 

café de cando en vez, aínda que teña que ser lonxe das mesas da cafetaría de Manolo. 

 

 

 

María Melle Goyanes 

Sandra López Pereiro 
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A Xesús: 

Que tal unha de lembranzas para comezar?  

Dicir, que, no meu primeiro curso no Xograr tiven a sorte de contar 
con Xesús como un dos profesores ó cargo da miña clase. Lembro 
como nun primeiro momento todos agardabamos calados a que 
acabara as explicacións e faciamos os exercicios sen dar un chío, 
pois a súa expresión seria impoñía respecto de primeiras.  Pero 
aquilo non durou moito ...  Pronto comezamos a coller confianza 
con el e a ter algunha que outra broma.  Os rapaces comezaron a 
facelo rabiar dicíndolle que o equipo de fútbol de Baralla (o  seu  
equipo) non facía máis que perder ante a Sarriana. A pesar de que 
isto non tiña moito de verdade, fixo que comezaramos  a ver que 
o que parecía un home serio tamén podía ser o máis riseiro dos 
mestres.  Nós, as rapazas, aínda que un pouco máis tímidas, tampouco perdiamos oportunidade de botar unhas boas 
risas. E, ó longo do curso, naquelas clases de galego  a gramática e a literatura comezaron a dar pé a outras 
conversas que nos permitían aprender máis aló da materia, con aquel gran mestre co que tivemos a sorte de contar.   

Máis tarde, cando comecei a formar parte do  equipo de Aquí e Agora, vin outra cara de Xesús. Vin como era quen 
sempre tiña unha palabra amable para nós, quen sempre nós dicía que todo ía saír ben, que nos relaxemos, que o 
traballo que facemos terá as súas recompensas. E aínda que pareza mentira, moitas veces, iso é o único que precisas 
para seguir. 

Sobra dicir o moito, moitísimo, que se botará de menos ir pillar uns poucos caramelos o seu despacho e rir un cacho, 
ou simplemente, recibir uns bos consellos.   

 

·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-· 

O Xefe, el jefe, le Chef… the Boss. Iso é o que eres, querido 
Suso. O XEFE. En maiúsculas. Agora estarás pensando: 
“Bueno, bueno. Tampouco te pases”. Típico de ti. 

Escribir unha carta non é tan doado como parece. 
Paréceche ben se eliminamos a sección e envíocohe un 
whatsapp? Ti verás, pero acabar, acabamos antes… 

Poñéndonos serios (bueno, sendo eu: imposible), cando me 
contaches que a túa etapa no instituto remataba, a miña 
cara era unha auténtica cara de póquer “Veña, un aniño 
máis. Por fa, por min?” Negabas. “Pero por qué?” “Xa toca, 
Eva, xa toca”. Que lle contestas a iso? Confeso que me 
enfadei, e estiven algúns días sen facerche a típica visita. 
Quen non se ía enfadar? 

Es do mellorciño que lle pasou a este instituto. 

Que destacaría de ti? Fácil: A relación con tódolos alumnos. Es dos profesores máis achegados e dos que 
mellor nos entenden. Calas e escóitasnos, non nos xulgas e case sempre nos das a razón… Aínda que cando 
hai que (palabras textuais) “dar caña”, dala.  

Carmela Cela Rodríguez 
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Cando estaba nos meus comezos no instituto, A Srta. María Melle falaba marabillas de ti, e eu, en canto te 
vin, a miña reacción foi: “Este non pode ser o profesor que dicía María”. Ao principio case non falabamos, 
nin sequera nas reunións da revista… Ata que ao ano seguinte a nosa confianza creceu moito máis e foi 
cando comecei a compartir as miñas queixas, xa que vía que me entendías. 

Soa a típica canción dun artista que ninguén coñece e casualmente di “Por favor, estean cerca” 
¿Coincidencia, Susiño? 

“Non sei como sobrevivirei sen ti aquí”. Demasiado sentimental, seino. Pero non importa. O ano que ven é 
un ano crucial e no que pensaba que che podería dar a murga coas miñas queixas polas notas, a 
selectividade, os estudos, o tempo… Que vou facer agora? Queixarme coa fotocopiadora?  

Por que ninguén entende que un alumno pode ter unha relación tan próxima cun profesor? “Como que 
entraches no despacho de Suso?! Pero que dirán…!”  

E botarei de menos as caras dalgúns profesores cando me vían dentro do teu despacho falando contigo e 
algúns pensando que me estabas castigando… Son moi fan deses momentos. 

Para min, sinceramente, es un exemplo a seguir. Un referente. O único capaz de entender aos alumnos e o 
único capaz de causar medo nos corredores e os típicos diálogos de “Que vén, que vén! Todos para clase” 
“Pero que dis? Quen?” “Ti estás tolo?! Quen vai ser?! O XEFE!!”. Como che poden ter medo se es un 
anaquiño de pan! Bueno, aínda que pensándoo ben, os teus “Vasme facer compañía no recreo” 
intimidaban. Excepto a min, claro está, que ía cada recreo a verte… Eh… En realidade ía polos caramelos, 
pero iso non ten moita importancia, non? (Sabes que é broma…). 

“A ver Suso, déixaos marchar!” “Non, non. Están aquí todo o recreo” “Pero terán que 
comer o bocadillo, ou? Pobriños. Que vai tocar o timbre” “Bueno, veña… Liscando!” O 
que dicía, un anaquiño de pan. 

Se fai faia cántoche diante de todos “¿Por qué no vuelves, amor?” de Luz Casal, para 
conseguir que te quedes.  

Es consciente do que fixeches pola revista? A creación dela mudou as cousas no instituto. Sei que non foi 
fácil mantela “viva” algún dos anos, pero grazas á túa forza de vontade e aos teus ánimos conseguiches 
que ano a ano saíra unha nova edición de AeA. Dis que o mérito o temos os alumnos que participamos na 
revista. Non. Mentira. E ti e Lola? E non me digas o teu famoso “Bobadas”. Grazas por animarme a formar 
parte da dirección, aínda que ao principio me negara rotundamente e me enfadara dunha maneira 
sobrenatural… Máis coñecido como “perrencha”, no que pasei meses sen facerche unha visita ao 
despacho. Síntoo. 

Grazas por saír en tódolos intentos de foto falando (non calas nin debaixo da auga!), por aturar as miñas 
queixas día si e día tamén, por regalarme todos eses caramelos, que aínda que o negues levaban alí máis 
de dous anos, polas miradas cómplices e polos “Claro, eu sempre son o malo”, por preguntarme en cada 
recreo “E que, como vai esa revista?” cando íamos fatal de tempo e che respondía cunha cara que daba 
medo, polos nosos mini enfados que se solucionaban cun bo caramelo e polas gargalladas eternas. 

Botaremos de menos ao home que sempre ten un sorriso na cara xunto con outra cousa que é 
característica túa… 

Agardámoste aquí cunha nova edición de AeA ano si, e ano tamén! (Sí, as visitas son obrigatorias). 

Gracias por todo, Xefe. Quéreseche. 

 
Eva Melle Goyanes 
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Cando penso en Xesús hai recordos e palabras que aparecen pola miña cabeciña u

nha delas e compromiso compromiso porque se non fose por el, por todos eses m

omentos nos que defendeu a AeA porque el sabia todo o que a revista significaba 

tanto para redactores dirección e por suposto para os queridos lectores probable

mente o que agora tedes entre as vosas mans non existiría sería como unha desas 

ideas brillantes que non logran saír adiante xa sexa por falta de medios ou simple

mente de gañas e que se teñen que conformar con ser iso, nada máis e nada men

os que simples ideas. 

Outra delas e dedicación , porque un proxecto como este precisa de moito tempo 

e tempo que moitas veces costa conseguir. Como antiga integrante da redacción d

irei que Xesús sempre daba ese positivismo cando todos viamos como o tempo se 

nos viña enriba, e non dubidaba en que a AeA sairía adiante, confiaba no equipo c

ousa que valoramos moito.  

Mil grazas porque en parte transmitiches a esencia a toda a redacción e estou segura que dentro duns ano

s a revista seguirá pisando tanto ou máis forte do que o fai hoxe e poderás sentirte orgulloso, de axudar na 

creación de algo tan grande como é a nosa querida Aquí e Agora. 

 

 

                                                                                             

        

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabela González Seijas 

Verbas para Suso: 
O valor das coisas não está no tempo que elas duram, mas na intensidade com que 

acontecem. Por isso, existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas 

incomparáveis... 

Fernando Pessoa 

 
EDUCAR 

Pero es consolador soñar 
mientras uno trabaja, 
que ese barco, ese niño 
irá muy lejos por el agua. 
Soñar que ese navío 
llevará nuestra carga de 
palabras 
hacia puertos distantes, 
hacia islas lejanas. 

Soñar que cuando un día 
esté durmiendo nuestra propia 
barca, 
en barcos nuevos seguirá 
nuestra bandera 
enarbolada. 

Gabriel Celaya 

 

ENSEÑARÁS 

Enseñarás a volar… 

pero no volarán tu vuelo. 

Enseñarás a soñar… 

pero no soñarán tus sueños. 

Enseñarás a vivir… 

pero no vivirán tu vida. 

Enseñarás a cantar… 

pero no cantarán tu canción. 

Enseñarás a pensar… 

pero no pensarán como tú. 

Pero sabrás que cada vez que ellos 

vuelen, sueñen, vivan, canten y 

piensen… 

¡Estará en ellos la semilla 
del camino enseñado y aprendido! 

Madre Teresa de Calcuta 
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Con moito cariño as túas compañeiras de departamento do Xograr: 

Esperanza, Fe, Lola e Pepa 

SE ENVELLECEMOS XUNTOS 
 
(…) Máis, se envellecemos 
xuntos, 
se desandamos o vieiro da vida 
paso a paso, 
mirarei nos teus ollos 
o esvarar do tempo 
inorde como un barco.  

Xulio Valcárcel  

 

“Não importa se a estação do ano muda... Se o século vira, se o milênio é outro. Se a idade 

aumenta... Conserva a vontade de viver, não se chega a parte alguma sem ela.”  

Fernando Pessoa 

 

“Jamais desista de ser feliz, pois a vida é um espetáculo imperdível, ainda que se apresentem 

dezenas de fatores a demonstrarem o contrário.”  

Fernando Pessoa 

 

Mesmo que as pessoas mudem e 

suas vidas se reorganizem, os 

amigos devem ser amigos para 

sempre, mesmo que não tenham 

nada em comum, somente 

compartilhar as mesmas 

recordações. 

Vinícius de Moraes 
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Não é o trabalho, mas o saber trabalhar, que é o segredo do êxito no trabalho. Saber trabalhar 
quer dizer: não fazer um esforço inútil, persistir no esforço até ao fim, e saber reconstruir uma 
orientação quando se verificou que ela era, ou se tornou, errada. 

Fernando Pessoa 

 

http://kdfrases.com/frase/100529
http://kdfrases.com/frase/100529
http://kdfrases.com/frase/100632
http://kdfrases.com/frase/100632
http://kdfrases.com/frase/152110
http://kdfrases.com/frase/152110
http://kdfrases.com/frase/152110
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GUSTOUCHE O AQUÍ E AGORA 14? QUERES COMENTAR ALGÚN ASPECTO 

SOBRE EL? DAR A TÚA OPINIÓN? FELICITAR Ó EQUIPO POLO SEU TRABALLO?  

NON DUBIDES EN FACELO NO NOSO BLOG! 

 http://revistaaquieagora.blogspot.com.es 

ONDE ADEMAIS ATOPARÁS OS NÚMEROS ANTERIORES ONLINE, VISÍTANOS! 

Tamén podes dar a túa opinión a través de Twitter (@RevistaAeA) ou escribirnos 

un correo (revistaaquieagora@gmail.com) 

PICOUCHE O TABÁN XORNALÍSTICO? TES MOITO QUE CONTAR E NON SABES 

ONDE? IDEAS, PROXECTOS, GANAS DE TRABALLAR? PERFECTO! DÁS O PERFIL 

PARA FORMAR PARTE DE AQUÍ E AGORA O VINDEIRO ANO! DEIXA DE POÑER 

EXCUSAS E PRESTA ATENCIÓN OS CARTEIS QUE ATOPARÁS POLO INSTITUTO 

O CURSO QUE VÉN E ÚNETE A NÓS! 
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