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EDICIÓN 
 

 

Isto é para ti: 

 

A que levas trece anos servíndonos de guía, de refuxio, onde as nosas queixas e as nosas opinións eran ou 

polo menos parecían chegar aí fora onde o mundo cada día vai mais rápido, e xa apenas queda tempo para 

ollar as cousas que de verdade merecen a pena. 

 

 Cada ano supéraste, cada ano é máis difícil poder mellorarte. Un gran equipo detrás de cada queixa ao 

mundo de cada entrevista. Quero darche as grazas a ti porque nos fas sentir moi especiais, e aínda que o 

ano que ven non poderei ver de preto como segues crecendo creo que non podes quedar en mellores 

mans, darlles mil grazas a Eva e a Carmela foi un verdadeiro pracer traballar ao voso lado para este 

número e sei que manteredes viva a revista durante moito tempo. 

 

A ti ao lector ou lectora que neste intre estás a soster un anaquiño de todos os que outro ano máis 

seguimos facendo grande a esta revista, se cabe, só dicirche que espero que a goces, Lembro como dixo 

Cervantes: “Non hai libro tan malo que non teña algo bo”. Quizais non todos os artigos e entrevistas que 

atopes aquí dentro sexan do teu agrado, pero haberá algo que por moi insignificante que sexa, fará voar a 

túa imaxinación, e iso, querido lector, é o que nos fai máis grandes aínda. 

 

Por último despedirme cun grazas cun enorme grazas, para Xesús e Lola por apoiar este sono que nos 
mantén con ilusión a todos. 

 

 

Sabela González Seijas 
Abril de 2013 
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QUEIXAS AO MUNDO 

 
 
 
 
 
A violencia de xénero, un dos problemas que 
máis se acentuou nos últimos anos no noso país, 
e que afecta, maioritariamente, ás mulleres.  
 Un problema, polo cal, a sociedade se preocupa 
día a día. Son moitas as mulleres que “perden” a 
súa vida, mellor dito: son moitas mulleres ás cales 
os homes lles arrebatan a súa vida . Na miña 
opinión, estamos ante persoas que non son 
capaces de arranxar os problemas coa súa parella 
dunha forma civilizada, falando e chegando a 
acordos. Senón que o teñen que facer da forma 
máis brutal que existe, agredindo á muller, 
pegándolle. 
 
Desde que somos nenos estamos acostumados a 
un vocabulario machista e sexista na escola, a 
que nos separen dos rapaces en moitas das 
actividades que realizamos. E a dicir verdade; non 
só na escola, tamén na casa, en familia. É aí onde 
se ve mellor o que é o machismo, na simple 
tontería como as tarefas do fogar nas que 
raramente un home colabora, a maior parte din: 
“ese é traballo de mulleres”. E despois 
queixámonos do que está a ocorrer co sexo 

feminino, se somos 
nós mesmas as que 
non o paramos, as 
que ignoramos este 
tipo de  
comentarios ou ata 
podemos chegar a  
 

 
 
 

 
 
botar una gargallada. 
 
Como non, hai máis medios 
nos que é visible o machismo. Vexamos  o punto 
de vista das relixións dos países árabes; hai 
mulleres que están obrigadas a cubrir cada poro 
da súa pel, como é cos burkas, cos velos… E se se 
opoñen, son castigadas. 
 
Na escola, non se pode permitir a violencia entre 
nenos, e moito menos xustificala co típico: “son 
cousas de nenos”. Por outro lado, na familia, os 
tratos entre fillos e fillas debe ser exactamente 
igual, opino que deben ter a mesma liberdade, as 
mesmas posibilidades, os mesmos horarios á hora 
de saír, o mesmo cariño… 
 
Outro problema importante, é a impotencia na 
que a nosa sociedade vive, non pode facer nada 
útil, é moi difícil propoñer unha solución que 
definitivamente acabe  con isto. 
 
O Goberno, non fai outra cousa que impulsar a 
defensa das mulleres, de poñelas en mans da 
policía e de medios da xustiza para que 
interveñan de forma máis rápida e eficaz co fin de 
protexelas. Acción coa que estou totalmente de 
acordo, pero que non serve para acabar con esta 
atrocidade, entón… Que facemos? Non temos 
outros medios eficaces, aínda que custe 
recoñecelo. 

 
 

Miriam Río 
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Cando eu era pequena non desexaba máis que 

medrar, ser maior, para poder controlar un pouco 

máis o que pasaba ao  meu redor, para ser eu 

quen decidira e non os meus pais. E agora que 

ese momento 

está a piques de 

chegar, vexo que 

non é tan doado, 

que o  doado é 

equivocarse, que 

saber elixir a 

opción correcta é 

unha capacidade 

que non se ten de 

serie, e que 

adquirila pode levar moito tempo. Parece que a 

xente deste mundo xa non reflexiona sobre isto, 

facemos o que nos prace no momento que 

queremos, non pensamos en nada máis que en 

nós mesmos. O egoísmo está facendo deste 

mundo un lugar no que non apetece facer nada 

por ninguén mais que por un mesmo, no que 

mentir se volve un  costume e roubar unha acción 

diaria. Que pasa? Que non sabemos ser 

honrados? Claro que sabemos, sabemos moi ben 

o que temos que facer para que este mundo sexa 

un sitio mellor, onde poder vivir e ser felices. 

Pero se as persoas que dirixen este pais, as que se 

supón que teñen capacidade para tomar 

decisións que afectan a todos os cidadáns 

menten, rouban e non pensan máis que  

 

 

no beneficio propio e non respectan a lei, que 

exemplo nos están dando? En lugar de darnos 

esperanzas, quítannolas, en vez de facernos 

pensar que dicindo a verdade e actuando con 

claridade chegaremos a algo que mereza a pena, 

a ser persoas de proveito, dannos a entender que 

cada un mire polo seu, que fagamos o que 

poidamos para saír adiante para adquirir máis 

riquezas sen importar por riba de quen teñamos 

que pasar. Onde se cren que viven? Onde 

sobrevive o que máis rouba, o que máis ten? 

Alguén debería dicirlles que están moi 

equivocados, que facendo algo polo ben do 

mundo chegarían moito máis lonxe nesta vida, o 

mellor serían máis pobres, pero a caso é o diñeiro 

o que move este mundo? Eu opino que non, que 

deberíamos valorar máis outras cousas como a 

honradez, o respecto polos demais e a 

solidariedade. Pero por desgraza parece que 

nesta sociedade ninguén é capaz de darse conta 

dos seus erros, senón que intenta tapalos e 

esquecelos, e non, se algo deberíamos ter claro é 

 que os erros están para aprender deles. 

Gustaríame que isto contribuíra a facervos pensar 

en como axudar a que o mundo sexa un lugar 

mellor.  
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Todo o mundo relaciona a palabra “pesimista” 
con algo malo, xa que en realidade, o é.  Eu 
sempre respondín que o que pasa é que son 
realista, que é distinto. Ata fai pouco, por 
primeira vez houbo unha persoa que me dixo: 
“Realista? Pensa ben o significado de realista, 
pero sobre todo o de pesimista”. 

Mediteino moito, e en realidade… Non se poden 
relacionar.  Non se poden incluír nunha mesma 
frase. Non son antónimos, e menos aínda 

sinónimos. Ninguén 
pode vivir toda a súa 
vida así, sendo tan 
negativa. Moita 
xente ten un sono 
por cumprir, pero en 
canto un obstáculo, 

por pequeno que sexa, se interpón no seu 
camiño, réndese. Así de simple. Que pasaría se 
esa persoa se enfrontase a ese pequeno bache? 
Que pasaría se se atrevera a sáltalo? 

“Todo o mundo ten problemas. Así é como 
funciona a historia”. 

 Un verso moi certo, non? 

¿A quen  non lle gustaría vivir nun mundo sen 
problemas?  

A todo o mundo lle gustaría vivir nun mundo no 
que cada unha das persoas dese lugar as recibise 
cun sorriso na cara, un que transmitira “Sorrí, que 
hai que ser feliz”. 

“Cada vez que nos erguemos, estamos 
destinados a caer?” 

Posiblemente a resposta máis segura sexa un SÍ. 
Pero se non tivéramos problemas non nos 
daríamos conta de significados como a amizade, a 
confianza… É nese intre cando nos decatamos de 
a quen imos ter en realidade sempre ao noso 
lado, pero tamén a quen non…  

Un dos problemas é cando tes que tomar unha 
decisión. Unha propia. Na que a resposta que des 
non vai ter que depender de ninguén, dos teus 
amigos, familia… se non de ti mesmo. 

Tes que elixir o camiño correcto. Pero o problema 
chega cando os dous camiños che gustan. O que 
máis te chama a atención, é o que á vez che da 
máis medo, mentres que o outro tamén che 
gusta, e digamos que… o sol brilla máis.  

“Son o momento. Así que non me desaproveites” 

Nun dos camiños pode que te tropeces máis 
dunha vez, pero se é o que che gusta, o que máis 
te chama a atención, por qué non enfrontarte a 
el? Quizais pensas que vai a ver xente que supere 
moito mellor ese camiño. 

 “Todos somos iguais ante a escuridade” 

Se os demais poden, por qué tu non vas poder? 
Non me vale a resposta “Porque os demais son 
mellores”. Non. Non vale. Non cres que xa é hora 
de enfrontarse á realidade? Ademais, mírao por 
outra parte… se non elixes ese camiño, non te 
acabarás arrepentindo de non o ter visto? 

Agora preguntarédesvos “Que fai esta rapaza 
escribindo isto nunha queixa ao mundo? O 
pesimismo non pode selo” Pois o que pasa é que 
para min sí que é unha queixa ao mundo. Unha 
queixa na que deixo claro que… Don’t worry, que 
malo será. 

Unha das leccións que aprendín este ano, sen 
dúbida algunha, é que se temos un sono, temos 
que loitar por el. Que non nos preocupemos 
tanto polo futuro. Temos que vivir o presente. E 
ocuparnos dos problemas que haxa neste (pero 
tampouco excesivamente…). Porque a vida é un 
camiño cheo de baches, pedras pequenas, outras 
máis grandes… non si?  

“Pero somos novos… e estaremos ben”. 

Aínda que vos pareza imposible, pensade que 
pode que haxa un 80% de probabilidades (sí, un 
80%, recorda: POSITIVIDADE!) de que todo acabe 
ben. 

Porque como di un dos meus ídolos: “Todo acaba 
ben, porque se non acaba ben, é que non é o 
final”. 

Eva Melle Goyanes
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Teño que admitir que, aínda que contaba con el, cando recibín o correo das novas dires da 

revista pedíndome unha colaboración para AeA13 me puxen contentísima e comecei a escribir 

como unha tola sobre todo o que fixera durante os últimos meses. Escribín acerca das 

novidades da universidade, do cambio de casa, dos novos amigos e profesores… Ó final, 

saíume un documento de catro follas eternas que resultaba soso, sen xeito e me aburría ata a 

min e, aínda por riba, era terriblemente deprimente. Estaba decidida a falarvos do punto de 

vista máis duro da universidade (de feito o título era “Desmantelando a Universidade”, 

facédevos unha idea…), para que non vos levarades o mesmo batacazo ca min cando cheguei. 

Falaba do moito que me custara adaptarme e do descontenta que estaba coa carreira, do que botaba en falla o Xograr, do pouco 

que me gustaban os profesores e do abrumantes que eran todas as novidades.  

Mirade, non vos vou mentir: todo iso era certo. Todo iso segue sendo certo e, probablemente, todo iso seguirá sendo certo. Aínda 

así, négome a ser eu a que vos quite a ilusión pola universidade. Ninguén vola debería quitar. Porque si, o cambio será brutal, 

pero vai pagar a pena. Garántovos que coñeceredes a moita xente, e si, haberá petardos –hainos en tódolos lados–, pero tamén 

haberá persoas xeniais que vos axudarán a facer menos aguda esa morriña pola familia e os amigos de sempre. Prométovos que 

atoparedes o voso sitio neste mundo tan amplo e variado que se abre a vós á saída do instituto. Pode que non o primeiro 

cuatrimestre, ó mellor non o primeiro ano. Demo, igual a carreira é a errónea e tedes que deixala ó rematar o primeiro curso. Pois 

facédeo. Non o dubidedes. Non están os tempos como para estar gastando tempo e diñeiro en algo que non nos gusta. Buscade 

o voso sitio ata dicir “aquí é onde quero estar agora”. 

Dubidei moito sobre o que contarvos neste texto. Non quería repetirme enumerándovos tódalas vantaxes da vida universitaria, 

que probablemente vos narraría algún outro colaborador, pero tampouco estaba segura de se este era o lugar correcto para 

narrarvos as miñas peripecias por Santiago adiante. Entrei no blog para botarlle un ollo a varios números de AeA, por aquilo de 

inspirarme, pero o único que conseguín foi sentir morriña e envexa: admítovos que boto moito de menos todo o que xiraba arredor 

de Aquí e Agora. 

Entón lembrei o mail que unha profesora do Xograr me enviou fai uns meses, animándome a “profundizar no momento, no 

sentimento ou na emoción puntual” para sacar a “escritora que levas dentro”. Estas verbas chegaron nun momento no que me 

atopaba bastante perdida en canto á miña suposta capacidade para a escritura, e supuxeron unha boa fonte de inspiración e 

ánimos. 

Así pois, co “Aquí e Agora: e xa van dez!” soando de fondo, vou intentar facer un xogo de sentimentos e sensacións para afondar 

un pouquiño nalgúns dos mellores momentos e ensinanzas dos meus últimos meses, coa esperanza de que cun pouco de 

imaxinación, vos poidades ver a vós nesas situacións nun futuro, e estas vos animen a loitar un pouco máis –uns poucos anos, ou 

ao mellor só un par de meses– para acabar o instituto e encontrarvos 

con todo o que vos está a agardar. 

No ámbito académico, só podo falar ben, ben, BEN de tódalas 

compañeiras –e os poucos compañeiros– que coñecín. É moi 

agradable atoparme con xente que comparte o meu mesmo soño, 

que entende tan ben as miñas frustracións de cara á carreira e ao 

mercado laboral. Si que é certo que se respira algo de 

competitividade, pero isto non impide un aire de bo rollo e ganas de 

pasalo ben. Como xa dixen, as clases non son o que me esperaba, 

pero os novos amigos superaron tódalas expectativas: hainos 

simpáticos e irónicos, hippies e pijos, con gheada ou con seseo (ou 

cas dúas), intelixentes e listos, … Todos distintos e todos sorprendentes. 

“Si, si, todo moi bucólico”, diredes, “pero ¿Que estivo facendo esta na facultade estes meses?” Principalmente, moitos 

(¡moitísimos!) traballos en grupo que resultaron bastante frustrantes (foi difícil collerlle o punto a algún que outro profesor). O máis 

5 



 

A
Q

U
I

 E
 A

G
O

R
A

 

COLABORACIONS EXTERNAS 

 

tanxible de todos eles, unha pequena curtametraxe que gravamos no mes de decembro. Frío, chuvia, falta de luz, risas e 

esgotamento combináronse para crear “Detective Tellado. Historia 

dunha traxicomedia”. 

Tamén comecei a colaborar puntualmente no xornal online 

ComposTimes. Curiosamente, todo grazas ao blog de Aquí e 

Agora, onde os directores do proxecto puideron ler os meus 

antigos traballos e decidirse por contar comigo.  

Pero non todo vai ser estudar e traballar, evidentemente. Entre 

clase e clase, atopamos un oco para ir comer algunha empanadilla 

á cafetería de Suso (non son o mesmo que os bocatas do Joaquín 

ou de Manolo, pero o home fai o que pode…); e entre traballo e 

traballo sempre hai algún ratiño para ir dar un paseo por Santiago, asistir a algún concerto, ir tomar algo ao Momo, … ou 

aproveitar as noites dos xoves polas rúas da capital galega. 

“¿E que pasa cos amigos de sempre?”, preguntarán algúns. Supoño que é diferente en cada caso. No meu en particular, foi 

inevitable perder bastante o contacto. “Cousas da vida”, diría Castelao. Foi duro deixar de velos tódolos días, de pasar tantas 

horas xuntos, de estar tan pendentes do que acontece con eles: ese foi o prezo a pagar por seguir cada un o seu camiño. Non vos 

poñades tristes por iso. Moitas veces, a distancia fai crecer o cariño cara esas persoas, e axúdache a esquecer as tensións e 

problemas que rematan por aparecer logo de tantos anos encerrados na mesma aula. Agora as nosas rutinas diarias seguen rutas 

distintas, pero por sorte estas aínda se cruzan de vez en cando… normalmente por Diego Pazos… máis ou menos á altura do 

8mm… sobre as oito da tarde… un venres ou sábado… cunha boa tapa de por medio. Alí reencontrámonos, falamos de vellas 

aventuras do Xograr, e das novas que vivimos por separado; poñémonos ó día das cousas que nos estamos a perder da vida dos 

demais. Xa o sei: non é mesmo. Pero nós tampouco o somos. 

 

No tocante ao fogar… ese si que non varía. A miña casa segue estando en Sarria, coa miña familia, por moito que miña irmá se 

empeñe en que a nosa habitación xa non é miña. O único que cambia é que agora teño dous membros máis na familia: dúas 

compañeiras de piso que me alegran cando chego á “casa”, me coidan cando me poño enferma e me animan cando a carreira me 

parece insufrible. 

E para ir rematando, direivos que a universidade será todo o que vos imaxinastes e nada do que soñastes. Nela ilusionarédesvos 

e decepcionarédesvos, riredes e choraredes, sentirédesvos sós e sentirédesvos rodeados, dubidaredes e equivocarédesvos. 

Caede se fai falla, pero erguédevos. Unha vez, e outra, e outra, ¡e outra máis! Ata que non haxa nada que vos faga caer de novo. 

De cada caída, sacaredes unha ensinanza e cada cicatriz será unha chuleta á que acudir nos momentos máis baixos. 

A miña maior cicatriz ata o de agora foi a decepción ao comezar a carreira. A ensinanza que me deixa é a de seguir loitando, 

mentres me queden forzas, para acadar o meu obxectivo: converterme nunha boa xornalista. Pode que o camiño non sexa fácil, 

nunca o é, pero confío en que a recompensa pague a pena. Sei que así será. 

Bicos e apertas para todos; ¡e moita sorte co Aquí e Agora! 
María Melle Goyanes 
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 O AZAR FAI BEN AS COUSAS 

Bueno, bueno, volvo ao Xograr en forma de…  carta? Curiosa visita a miña. 

Qué dicir! Que o de rascarse a barriga na universidade como que non; si, vaia decepción 

señores e señoras… o Plan Bolonia fai que todos os días ou teña exame ou un traballo, 

que case é peor ca o exame.  

Pois si, empezo desanimándovos un pouco, pero bah que de todas formas pásase moi ben, recalco MOI 

BEN (insertar guiño). 

Aos de 2º de BAC dicirlles que escollan algo que lles guste, ou que se non o teñen moi claro que 

tampouco se apuren porque poden probar uns meses ou incluso un ano e aínda están a tempo de cambiar, 

que non é unha decisión de vida ou morte coma nos fan ver. Que tomedes as decisións por vós mesmos, o 

de “vou coller esta que non se fai nada// dixéronme meus pais que fixera esto que ten máis saída” NON. 

NIN CASO (bueno o dos pais, escoitar as suxerencias sí, pero sempre atendendo a que quen ides estudar 

ides ser vós).  

Se vos ides lonxe, ao principio ídesvos atopar moi perdidos, pero en dúas, tres semanas, xa está 

completado o proceso de adaptación, así que non teñades medo en experimentar novas experiencias 

lonxe.  

E, bueno, que se ides para unha residencia que saibades que ides ter NOVATADAS fixo, eu recoméndoo 

xa que se coñece a moita xente, apréndese a convivir, etc… 

Ás veces acórdome do instituto, das reunións da revista… e vén a miña cabeza a palabra MORRIÑA. Sí, sí 

que existe, se vos ides fóra de Galicia tede por seguro que ides experimentar o significado desa palabra. 

Sei que a revista está en boas mans, e que están a facer grandes esforzos porque continúe como ata agora, 

ou se cabe mellorala. Eu pediríavos que colaborarades o máis que poidades xa que é interesante formar 

parte dun equipo e irse habituando a comprometerse con certos traballos, porque é o que ides ter cando 

saiades “desas catro paredes”. 

Agora, por desgraza, tedes suficientes noticias de actualidade contra as que protestar, comentar, expresar 

a vosa opinión e a revista é un deses medios que podedes utilizar. VEÑA ANIMÁDEVOS! 

Vou rematando que parezo aquí un anuncio de publicidade, así que aproveito para dar as grazas ás persoas 

que me apoiaron na miña decisión de irme lonxe, e en especial a Lola, a María Xosé Agra e a María Lopo 

de quen saco a frase “O azar fai ben as cousas”. 

 

 

 

 

 

Goretti Valiña Vázquez 
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Un ano máis tarde 
A nosa rutina de tódolos días en segundo de BAC era: moito estrés, centos de exames, pouco tempo, e 
moito que estudar. Queridos compañeiros, parece mentira que xa pasara un ano dende que nós 
rematamos no Xograr esa etapa tan querida e tan estresada que é o instituto. Pola propia experiencia 

supoño que moitos de vós estaredes dando todo cos exames. 
Tranquilos, aínda que pareza que non chega a fin do curso, 
remata chegando antes do que pensades, e dentro de pouco, 
estaredes botando de menos o Xograr tanto coma nós. 

Eu, o ano pasado estaba sempre estresado e agora aquí me 
encontro no sofá ao lado da ventá buscando unhas palabras nas 
paisaxes do Incio a ver se me axudan a expresar este cambio 
que se produciu nas nosas vidas. 

Mentres que uns marcharon para estudar as súas carreiras, 
outros quedáronse no Xograr pero todos, dun xeito ou outro, iniciamos novos camiños preparando 
uns proxectos de futuro. 

No meu caso, xa que non puiden iniciar os meus estudos en Lugo por poucas prazas (Educación 
queríame mandar para Vigo, pero non che me gusta nada a costa) teño que esperar un aniño para 
poder comezar os estudos do que espero que sexa a miña profesión. Non obstante, xa iniciei ese 
proxecto empezando cos idiomas. Si, este ano traballo en corpo e alma repasando Inglés, 
introducíndome no Francés na EOI e sobre todo no Alemán, do cal xa fixen dous cursos na EOI dende 
que rematei o BAC o curso pasado. Por algo tiña que ser de letras puras! 

Ademais disto, estou aproveitando o ano ao máximo para retomar todos eses proxectos que deixei de 
lado en Bac por falta de tempo. 

A pesar de estar facendo algo a todas horas, sempre me queda un ratiño tódolos días no que me 
lembro do Xograr. Eses paseos polo instituto, os bocadillos de Manolo, as clases, etc.. 

Nunca pensei que botaría tanto de menos todo isto. O Xograr sempre estará no meu corazón por 
ensinarme grandes cousas: Aprendín con María Xosé que se persegues os teus soños podes chegar a 
conseguilo, aprendín con Diego e con Carlos que non todo é un camiño de rosas pero que podes 
conseguir todo e aprendín moitas outras lecións ao convivir cos profesores e compañeiros dia a dia. 

Aínda que agora estou a vivir un momento intenso e precioso, o paso polo Xograr foi especial e 
sempre estará nos meus pensamentos, igual que o estarán todos os compañeiros de Aquí e Agora, os 
que lles desexo todo o mellor e espero que fagan unha revista este ano con moito éxito. 

Chegados a este punto, so podo dicirvos que aproveitedes todo o que poidades o instituto, que pasa 
voando e desexarvos un próspero futuro nestes tempos intrigantes. 

 

 

 

Viele Grüße, Lois Fuente. 
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Tempo de lecer con Agustín 
Hoxe escribo neste espazo para falar da obra literaria dun 

amigo, o escritor que sigo dende nena, logo da lectura de Cartas de 
inverno, Agustín Fernández Paz, con quen compartín café o pasado 
8 de marzo en Compostela, no seo dos encontros do PLAMBE. 
Falarei aquí das últimas obras que lin asinadas polo autor vilalbés. A 
nosa amizade naceu por carta cando eu tiña once ou doce anos e 
me puxen en contacto co autor de Rapazas e Noite de voraces 
sombras aproveitando a oportunidade de Xerais, que, na colección 
‘Fóra de Xogo’, convidaba os lectores a escribir os autores daqueles 
libros xuvenís sobre calquera dúbida ou suxestión. Eu, intrépida, 
mandeille a primeira misiva, lembro, pedíndolle tamén una fotografía 
súa. Poucos días despois tiña na miña casa unha carta fermosa, cunha foto, que gardo na caixa dos 
tesouros, con imaxes de José Luis Sampedro, Fina Casalderrey, Manuel Rivas e José Luis García 
Berlanga, entre outros persoeiros e curiosidades. 

 
Logo viñeron os correos electrónicos e as conversas telefónicas. E cada vez que á miña caixa do 

correo chega una novidade de Agustín a ledicia asolágame, ao amosar que segue aí, ao pé do canón, con 
tantas cousas por dicir. Grazas, sempre, querido Agustín, polas túas palabras impresas, que fan de cada 
nova lectura unha arela de esperanza. Lembremos as palabras de José Ángel Valente en El Inocente, 
cando dicía que ‘el que da una palabra da un don’. Sempre son recibidas como auga de maio! Pois, como 
el di, seguindo a Gianni Rodari, ‘escribimos para cambiar o mundo e cambiar a vida’. Eu opino que Agustín 
contribúe de maneira notable.  

 
O último libro do que desfrutei foi O rastro que deixamos, unha obra que me gustou especialmente, 

polo que ten de legado e compendio de tantos anos á fronte da lectura e da escritura de libros. Da lectura 
desta obra quixera quedar con estas palabras: ‘cando escribo no meu cuarto o centro do mundo está encol 
da miña mesa, o meridiano cero pasa pola cadeira onde estou sentado […] O centro do mundo está onde 
eu estou’, referíndose ao xeito de ser universal dende o noso lugar (xa que ‘só se pode ser universal 
desde as propias raíces’) e facendo súa tamén a afirmación de Thomas Mann e Fernando Pessoa ‘a miña 
patria é a lingua’. Outra afirmación de Fernández Paz que me deixou un bo sabor no padal é a que reza: 
‘todas as persoas vivimos, amamos, soñamos. Somos iguais e somos diferentes. Eu sei que son único e 
irrepetible, que nunca houbo nin haberá ninguén igual ca min. E teño algo que contar, a miña visión 
subxectiva e persoal do mundo. Pois construímos as historias cos fíos da vida, con que outra cousa 
senón?’. Temos que ter en conta que ‘calquera texto, e nel latexa vida, se nace dunha mirada profunda e 
auténtica, é sempre universal. Tanto ten o lugar onde sucedan os feitos ou a lingua en que foi escrito’. 

 
Poñendo fincapé na idea de que a literatura sempre se fai cos fíos da vida, Fernández Paz cita a 

Álvaro Cunquerio e a Paul Auster, posto que necesitamos as historias como necesitamos beber auga, 
coma o pan de cada día. Da mesma opinión é Juan José Millás, para quen estamos feitos de pan e de 
novelas, igual que Pierre Clanché  pensa que precisamos as historias coma os soños. Quedemos coa 

seguinte afirmación, tan certa… ‘Todas as persoas necesitamos das 
historias, todas temos sede de palabras’. Así, queda na memoria a súa 
pegada cando di que as boas historias non saben de fonteiras, xa que 
as persoas lémolas e facémolas nosas ‘guiadas por esa necesidade 
básica que debe estar inscrita no ADN da humanidade e que, por dicilo 
coas palabras de Álvaro Cunqueiro, <<precisa, coma quen bebe auga, 
beber soños>>’. Grazas, Agustín, por alimentarnos sanamente coas 
túas verbas. Que veñan moitos banquetes de libros coma este. 

 
 Outra das obras de Fernández Paz que lin recentemente foi As fronteiras do medo, onde os 
personaxes traspasan os lindes da vida para establecer contacto co máis alá. Foi publicada en marzo de 
2012, coincidindo cos 75 anos do pasamento dun dos grandes creadores da literatura de terror, Howard 
Phillips Lovecraft, e recolle seis historias que nos sorprenden, creando efectos de misterio e tensión a 
medida que avanzamos nas páxinas do libro. Nel danse cita vampiros e criaturas con sede de sangue, que 
descuartizan corpos e agardan a volta da lúa chea, da véspera de Defuntos, para volver ‘desfrutar’ dese 
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pracer, de unión coa outra vida. Lembremos a cita de Lovecraft coa que Fernández 
Paz abre o texto: ‘Entrei, enfeitizado, e dun montón cuberto de arañeiras collín o 
volume máis próximo e folleeino ao azar, tremendo ao ler estrañas verbas que 
parecían gardar algún segredo,monstruoso para quen o descubrise’ (Fungos de 
Yuggoth). Este é o preludio de parágrafos cheos de suspense, de medo, de terror, 
que se escapan de toda lóxica, do razonable, para abrir unha porta ao sobrenatural. 

 
O primeiro  relato é o titulado ‘As portas do Alén’ e nel asistimos con 

sorpresa a un final no que o Gardián da Porta do Alén, na noite do 31 de outubro, 
unha data máxica na que se di que comezaba a estación das Sombras e o ano 
novo para os antigos poboadores de Galicia, asasina, degolándoo, a Walter 
MacGregor, o hóspede que se aloxaba na súa pousada, para evitar que se convirta 

nun ser inmortal. Pola súa parte, ‘A voz do sangue’ cóntanos a historia dunha peculiar herdanza, a do 
sobriño- neto de Vladimiro Montenegro. Na casona de Beiramar, entre os cadros de Magritte, o rapaz 
descubre a súa verdadeira natureza accedendo a un cuarto cuxa entrada tiña prohibida de neno. A través 
desa porta accede ás palabras do seu tío falecido, sabendo entón que vivirá ata os 99 anos. Baixa á cripta 
para documentarse na peculiar biblioteca (onde hai volumes sobre vampiros e asuntos sobrenaturais) e na 
noite do 31 de outubro sae a poñer en práctica a chamada do sangue que corre polas veas da súa estirpe. 
Comete un acto que vén a engrosar a lista das mozas asasinadas dende 1975 na bisbarra, todas elas 
aparecidas coas marcas dos incisivos en distintas partes do seu corpo. 

 
O terceiro relato, ‘Os fillos de Hamlet’, teñen como protagonista a unha muller que fai autoestop, 

recollida por unha pequena agrupación teatral. Lévana á casa e ofrécelles pasar alí a noite. No transcurso 
da cea abandona o corpo de muller e acaba cos tres actores, disposta a volver ao seu cubil, tras a cacería 
que acaba de ter lugar na noite máxica de Walpurxis. A continuación está ‘O pozo’, escenario da morte 
dunha nena, que desaparecera sen deixar rastro tempo atrás, convértese nun lugar de extremado perigo 
cando, moitos anos despois, ao facer unas obras para un parque a corrente de auga que o abastecía vai 
para nutrir unha lagoa artificial onde os nenos se poden bañar. O monstro que habita nesas augas de 
Pontedeume pode volver ter fame. 

 
 O seguinte relato, ‘O enigma do menhir’, fálanos das korrigans irlandesas, lamignak vascas e 
lamias galegas, gardiás das fontes situadas a carón de dolmens e menhires. Nesta historia dous amigos 
vense arrastrados ao fondo dunha poza, suxeitados por múltiples mans. Fóra da auga eses seres tiñan a 
aparencia de mulleres moi belas, con pés de cabra. Formaban unha circunferencia arredor do menhir e 
danzaban cantando nunha lingua estraña unha especia de ‘mantra’. Arrastran a Carlos, o amigo da rapaza 
que conta a historia, e sacrifícano. Eses seres transfórmanse en ‘grosas e repugnantes cobras de pel 
verde. Uns réptiles noxentos e viscosos’. Volvendo ao lugar, contando as pedras do crómlech chantadas 
arredor do menhir, viu que había unha máis. Carlos, o seu pequeno gran amor, ficaba alí, condenado a ser 
unha pedra toda a eternidade. 
 
 O libro de Agustín péchase co texto ‘A mirada de K’. Internado nun sanatorio mental dende un 31 
de outubro, o protagonista da historia é consciente de que non pode escapar do poder que ten a ollada 
dunha caveira que lle regalara un amigo para decorar o seu lugar de traballo. Esas concas vixíano e fano 
actuar de xeito agresivo. Dominan a súa forza interior, mudando a vontade daquel psicólogo que 
abandona a súa actividade profesional para dedicarse ás artes da cartomancia. O obxecto, chegado de 
Salvador de Baía, cambia radicalmente a súa vida. Intenta desfacerse da caveira de varios xeitos, mais 
sempre volve ao seu carón, condenado a compartir con ela os días futuros, someténdose á vontade dunha 
ollada fría e chea de inquietude.   

 
Tamén aprendín de cine da man de Agustín, ao ler Fantasmas de luz. O protagonista é Damián, 

casado con Marga e pai de Ismael. Despois de 35 anos traballando en ‘Prudesa Filmes’, Carlos, o seu 
xefe, dille que a empresa ten os días contados. Asegura que as salas multicines dos centros comerciais se 
levan a palma, feito polo que van pechando os cines do pasado. Iso é o que acontece co ‘Cine Soñadores’ 
no libro e o que pasou en todas as cidades nos últimos anos. Así vai ocorrer coas cinco salas que xestiona 
a empresa na que traballa Damián. En realidade, o único que pretende o egoísta de Carlos é vender o solo 
no que se ubican os establecementos herdados e obter así un grande beneficio, a costa do despido dos 
seus traballadores, que deron media vida pola empresa. Todo apunta a que no lugar se levantará unha 
torre, con trinta e seis vivendas e baixos comerciais. Damián pasa polo que tantos outros nestes tempos 
de crise: perda do posto de traballo, engrosamento das listas do INEM, querendo obter outro emprego 
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como operador de cabina de proxección, ao ser no Cine Soñadores o responsable de proxección das 
películas. Non hai nada que encaixe con ese perfil, como non podía ser doutro xeito… Cantos pasaron 
polo INEM buscando un traballo para o que non tiñan o perfil axeitado? 

 
No libro de Fernández Paz o tema central é o da exclusión social, de plena actualidade, nestes 

tempos de recesión económica. De aí que atopemos a alegoría dos personaxes convertidos en fantasmas, 
volvéndose invisibles para o resto da sociedade, agás para aqueles que viven unha situación semellante á 
súa, como a condición de prexubilada de Marga, que primeiro traballara en ‘Casa e Fogar’ e logo tivera 
unha florería, pechando o negocio ao non poder igualar nos prezos aos establecementos da competencia. 
Vólvense transparentes, imposibles de recoñecer nos eidos nos que antes se movían. Experimentan unha 
sensación de aillamento, de soidade, de invisibilidade, que  o autor relaciona con documentos fílmicos 
coma O home sen sombra e O home invisible. 

 
Na obra vólvense trascendentais as citas, neste caso de filmes, e non tanto de libros. Hai algunhas 

sumamente interesantes, como a extraída da película Amélie: ‘É curiosa, a vida. Cando eres neno o tempo 
non acaba de pasar. E logo, sen te decatares, tes cincuenta anos e da infancia o único que che queda 
colle nunha caixa enferruxada’. Outra das citas que me fascinaron, que deberiamos escribir en maiúsculas 
é a tomada do filme O club dos poetas mortos: ‘NON ESQUEZAN QUE, A PESAR DE TODO O QUE 
LLES DIGAN, AS PALABRAS E AS IDEAS PODEN CAMBIAR O MUNDO’. Grazas por rescatar esa 
afirmación. Fernández Paz engade un apartado moi notable: inclúe un listado de filmes cunha ficha 
artística e un resumo de cada un. Todos os títulos reflectados están vencellados á trama, empregando 
citas dos mesmos. Nesta sección do libro atopamos referencias a Eu son lenda, O exorcista, Cinema 
Paradiso, O sexto sentido, O padriño, Full Monty, Os luns ao sol, Morte dun viaxante, As uvas da ira, Os 
outros, Coa morte nos talóns, Big Fish, Morte en Venecia, As pontes de Madison, Thelma e Louise, O 
gatopardo, O doutor Frankestein, O nome da rosa, A noiva de Frankestein, Terminator, Psicose, etc.  

 
A modo de epílogo, o autor de  Corredores de sombra e Non hai noite tan longa fala da súa paixón 

polo cine, citando o Cine Vilalbés da infancia, o da Universidade Laboral de Xixón, así coma os cines de 
Barcelona, Bilbao, A Coruña e Vigo. E tamén nos refire a súa experiencia formando parte dos Cineclubs 
da U. Laboral de Xixón, do montado en Guernika, do Cineclub Coruña... Despois de abrir a novela coa cita 
‘As películas acaban, pero o cine non remata nunca’ (Davide Ferrario) o amigo Agustín fai un chamamento 
citando a Luis Eduardo Aute e pide ‘Cine, cine, cine/ más cine por favor). Que así sexa.  

 
Saltemos a outra obra. En  Non hai noite tan longa o escritor chairego Agustín Fernández Paz 

trasládanos a un tempo anterior, nun recuncho rural no que o protagonista (Gabriel Lamas) se reencontra 
co seu pasado a través da investigación do que sucedeu trinta e dous anos antes, cando o seu pai (xa 
morto) foi acusado dun grave delicto, por un suposto intento de violación. Monteverde convértese no 
centro da novela en canto á ubicación xeográfica dos acontecementos sucedidos en 1970, cando o 
protagonista marcha a vivir a París, fuxindo do acontecido cando era un mozo, aínda que nas pescudas 
viaxa a Guitiriz, ás Pontes, á Coruña e rememora o contacto con Barcelona. O tempo cronolóxico lévanos 
a un presente no que aínda goberna Galicia Fraga Iribarne, anterior á chegada do euro. Agustín 
Fernández Paz válese dunha cita de grande profundidade para o título da que é a súa primeira obra 
publicada fóra da Literatura Infantil e Xuvenil, é dicir, para a súa primeira novela destinada a un público 
adulto. Refírome ás palabras de William Shakesperare en Macbeth: 'Reunide todo o ánimo que poidades. 
Que non hai noite tan longa que non remate en día'.  

 
Outro dos acertos da novela está xa no anverso do libro, na fotografía que conforma a portada 

desta obra magnífica. Trátase dunha nova chamada de atención para os lectores, ao reflectirse a imaxe de 
Rosa Parks, a costureira negra de Alabama que un día, tras saír cansa do traballo, sentou nunha cadeira 
libre nun bus, negándose a deixarllo a un home branco que entrou despois, cando era algo obrigado para 
a súa raza. Levárona ao cárcere. Por que o fixera? Ela dixo que 'estaba farta de ceder e ceder'. 

 
Ademais, Non hai noite tan longa é un libro que fala de libros. Como adoita acontecer coas novelas 

de Agustín Fernández Paz, onde a intertextualidade é unha característica definitoria, aquí temos 
referencias a distintas obras que para o autor deben de ser claves na súa biblioteca persoal. Estas 
insírense na novela a través das conversas que o protagonista ten coa súa sobriña Milena, como un xeito 
de deixarlle unha herdanza cultural, un patrimonio literario na formación da rapaza como individuo crítico 
coa historia máis recenté. A paixón por incluír as referencias de títulos e autores é algo que se observa 
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tamén, por citar unha obra clave dentro da súa traxectoria, en O único que queda é o amor, unha 
compilación de relatos curtos que tiven como obra de cabeceira en varias ocasións. 

 
Trasladémonos, pois, para rematar, a esa obra que, entre outros recoñecementos, recibiu o Premio 

Nacional de Literatura Infantil e Xuvenil 2008. Nela vemos que o amor, ese sentimento en ocasións 
inefable, resulta ser o motor do mundo. Tan poderoso e forte coma destrutor, así se ve nas páxinas 
publicadas por Xerais. O libro de Agustín F. Paz reflicte diferentes tipos de amor que podían ter triunfado 
pero que, por diversos motivos, acabaron no esquecemento ata que, por casualidades da vida, algo fai 
que agromen no máis fondo dese ser humano. Amor, amor, amor, esa enfermidade e á vez cura doutros 
males. Coñecido é iso de que amor… con amor se paga. E ás veces quedan grandes débedas… 

 
As historias do libro reflicten que as covardías neste terreo sentimental poden ter consecuencias 

eternas e devastadoras, impredicibles se teñen lugar no seo dunha relación amorosa, posto que nada 
queda ao final, nin os protagonistas nin as súas historias particulares, só o amor. Neste sentido pódese 
citar un tema no que Silvio Rodríguez asegura que ‘os amores covardes non chegan a amores nin a 
historias’. O certo é que ‘non serve de nada encontrar a persoa indicada se non é o momento axeitado’, xa 
que en realidade ‘o único que importa é que o azar nos poña no lugar adecuado no momento xusto’.. No 
libro de Fernández Paz aparecen moitas citas bibliográficas, facendo referencia a autores polos que 
Agustín amosa devoción, como é o caso de José Ángel Valente, ao que cita varias veces nesta obra (‘una 
sola palabra tuya quiebra/ la ciega soledad en mil pedazos’, do poema ‘Sé tú mi límite’). Outros son Paul 
Auster ou Scott Hicks, de quen recollo a seguinte cita: ‘Hala bicar. E o bico que lle deas será polo que 
midas todos os outros bicos da túa vida’. Deste xeito tamén cómpre dicir que o título inicial do libro ía ser 
Sucos de bágoas, en referencia ao filme de Wong Kar Wai (Todas as lembranzas son sucos de bágoas), 
pero a lectura de Neve, de Orhan Pamuk, condicionou o novo e definitivo título, a través dunhas palabras 
tan impactantes como as que seguen: "e cando me decato de como imos pasar por este mundo sen deixar 
rastro despois de levar unhas vidas estúpidas, comprendo con rabia que na vida o único que queda é o 

amor". Como Agustín, creo que as palabras teñen a forza necesaria para 
cambiar o mundo, e tamén penso que os libros son imprescindibles para 
axudarnos a vivir e a soñar. Así, lembro as referencias do autor de O único 
que queda é o amor, a través dalgunhas das citas máis significativas. Pois, 
como opina o autor de Cartas de inverno, Rapazas, Corredores de sombra 
etc., as primeiras lecturas deixan nas persoas un pouso que dura toda a 
vida, sen que poidan faltar na biblioteca particular Edgar Allan Poe, Julio 
Verne, Julio Cortázar ou Kafka.  

 
O propósito de Agustín é o seguinte: ‘Encantaríame provocar nos lectores o desexo de achegarse 

aos títulos dos que están extraídas esas poucas liñas’. E aparecen dende o conto tradicional de Rapunzel 
ata La memoria y los signos, Breve son e Fragmentos de un libro futuro de J. A. Valente, pasando por 
¿Que me queres, amor? de Manuel Rivas, entre outros. Debemos poñer atención a que ‘o azar tamén 
pode ser cruel e arrebatarnos ese fío de ilusión co que, ás veces, tentamos manter acesa a luz da nosa 
vida’. Que nunca nos falte esa luz, unha ilusión nin un libro co que soñar. Non esquezamos que ‘din que a 
vida é/ unha estrela fugazzzzzz/que cruza o ceo/ na noite’, segundo Celso Emilio Ferreiro. Dese xeito 
‘chega o momento de non agardar por ninguén./ Pasa o amor, silencioso e fugaz, / como na distancia un 
tren nocturno’, di J. Margarit, mentres que Valente asegura que ‘El amor está en todo lo que tendemos 
(…)/ el amor está en todo lo que izamos (…)/ y en lo que combatimos (…)/ por verdadero amor’. En 
definitiva o amor é o único que verdadeiramente importa. Es nos libros hai moito diso, a través das 
palabras que nos aloumiñan... 
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COLABORACIONS EXTERNAS 

 

A BIBLIOTECA QUE OS LIBROS NON DETEÑEN 
 
Cando o verán pasado lin en francés "La bibliothèque que le livres n'arrêtent pas" de Henri Meschonnic 
sentín a imperiosa necesidade de traducilo ao galego. Comecei a pensar as palabras no compostelán 
Parque de Eugenio Granell, outro gran amante das bibliotecas. A versión está feita na memoria do 
amable encontro con Meschonnic en Carnac, Bretaña, en febreiro de 2007. 
Aquí vos deixo a tradución inédita dun pequeno texto deste libro.   
                                                                     

Os libros que poñemos en torno a nós, dende hai 

moito tempo, son a proxección da nosa historia nas 

paredes. Un retrato indirecto. Signos de signos, 

signos que desbordan os signos. Do mesmo xeito 

que un poema ou unha obra novelesca están feitos 

de palabras mais sen reducirse a elas, así unha 

biblioteca é unha linguaxe de linguaxes. 

Descifrámola tan confusa e seguramente como un 

rostro, ou unhas costas. 

 É unha metáfora da lectura, da aventura do 
sentido. Lemos libros. Lemos, outramente, unha 
biblioteca. É un relato visual. Que non é o mesmo 
para aqueles que o ven dende fóra, e para aqueles 
de quen saíu. É tempo colleitado, 
unha reserva, un porvir. Un tempo e 
un lugar subxectivos. Non por ser os 
libros dos outros é a nosa biblioteca 
unha fachada impersoal. Pola 
maneira de perderse nela 
adiviñamos a de reencontrarnos. Un 
libro non é o mesmo segundo os que 
aveciñe. Está unido aos encontros, 
mesmo ao anecdótico. Na nosa casa, un paxaro 
amansado e libre durmía sobre os Zola. Cunha 
cultura similar á dos nosos amigos, con case os 
mesmos libros, cada biblioteca é única. Por iso ten a 
biblioteca o seu onirismo. Non esperta tan só certas 
disposicións. Produciu un xénero literario. 
 Este é antigo. Poderíase facer unha 
biblioteca dos escritos sobre a biblioteca. Non falo 
da técnica ou dos catálogos. Senón dunha antoloxía, 
que incluiría por exemplo a Rabelais, Nerval, 
Flaubert, Borges, ou «Desembalo a miña biblioteca, 
discurso sobre o coleccionista» de Walter Benjamin. 
 Mais Walter Benjamin non describía a súa 
biblioteca. Narraba os seus recordos. A paixón da 
colección, non a colección. Describir a propia 
biblioteca, se fose máis que aliñar títulos como 
nunha biblioteca pública ou nunha librería, sería 
representarse a si mesmo cun aquel de inxenua 
fatuidade. Cómpre ser primeiro un suxeito, unha 
historia activa, para que a biblioteca conforme os  
actos dunha escritura da vida. Senón, hai tan só 
obxectos intercambiables, o anonimato das fotos 
antigas de descoñecidos. 
  

Porén sentímonos sen cesar atraídos polas 
bibliotecas dos outros. Cando estamos diante, 
dentro. Cómpre uns ollos á deriva, sentir unha orde 
e unha desorde. Unha descrición é tan só un 
amoreamento que expón a avidez ou a fatiga dun 
propietario. Unha paráfrase. 
 Son as relacións entre os libros as que 
importan, máis que os libros. Polos 
desbordamentos. Entre eles e alén do seu espazo. 
Naquilo que non é libro, que penetra no seu espazo 
igual ca eles invaden o que non é a súa parede, unha 
superficie que non pode seguir séndoo, que renxe e 
medra por todas partes. Os libros convocan signos 
para ver e tocar, cousas nas que se ve o tempo. 
 Unha biblioteca é unha obra. Inacabada 

como a vida. A morte suspéndea. 
Antes de dispersala, ou de 
inmobilizala. A miña biblioteca 
precede e continúa o que escribo. 
Non é a dun coleccionista. É a marxe 
dos meus libros. Unha marxe da que 
se alongan os bordes. E a masa dos 
libros vira en branco. Como a 

memoria ao esquecemento. Esa pasaxe é necesaria 
para que haxa novos libros. É dicir, vida. O que 
acontece nunha biblioteca aseméllase ao que ocorre 
nun poema, ou antes dun poema. 
 A biblioteca non se opón á vida. Non máis 
que a linguaxe. É un dos traxectos da vida, 
atravésaa. Quen as opón non se decatan de que 
falan certo. Din sen sabelo a verdade sobre eles 
mesmos. Finxen que se publican demasiados libros, 
que a biblioteca está sobrecargada. Disto exceptúan 
os seus propios escritos. 
 Unha biblioteca é perigosa. Pode pecharse 
sobre aquel que a produciu, como unha concreción 
onde xa non se escoita o ruído do mar. O fastío dos 
libros convertidos en paredes diante doutros libros 
e o anoxo da lectura materializan entón o horror 
inconfesable dos outros. A acumulación sería va se 
realmente conducise a esta saturación, a este 
abafamento. Mais a biblioteca non só se colleita. 
Desprázase. Establece as súas propias marxes. Os 
libros non a deteñen. 

Reportaxe de María Lopo 
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Libros máis exitosos do 2012 

Un ano máis en Aquí e Agora poñémosvos ao corrente do panorama literario, esta vez da man de 

Beatriz López Rodríguez e Lorena Rodríguez Rincón 

 

CINCUENTA SOMBRAS de E.L James. 

É una triloxía formada por tres libros: Cincuenta 

sombras de Grey, Cincuenta sombras máis escuras e 

Cincuenta sombras liberadas . Publicouse o 6 de xuño 

de 2012 e converteuse nunha das máis vendidas en 

todo o mundo.  Ca crítica e millóns de lectores da súa 

parte, traduciuse a máis de corenta idiomas e xa se 

venderon os seus dereitos para converter en película a 

historia de Anastasia Steele e Christian Grey.  

    
 

  

                                                                      

JUEGO DE TRONOS de George Martin. 

Nun mundo onde as estacións poden durar decenios e onde as 

terras do norte, máis alá de Muro, ocultan seres míticos e temibles, 

Lord Eddard Stark enfrontarase na corte do rei Robert Baratheon 

(coñecido polos seus inimigos como o Usurpador) a unha enrevesada trama 

de segredos e traizóns que poñerán en perigo non só a súa vida e a da súa 

familia e vasalos, senón tamén a fráxil paz que parecía haberse imposto no reino tras 

a última guerra. E mentres as intrigas e as traizóns se concentran sobre o rei, no norte, do 

outro lado do Muro, extraños acontecementos alertan a Garda da Noite contra unha ameaza olvidada que 

espera a chegada do inverno para rexurdir. 
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LOS JUEGOS DEL HAMBRE de Suzanne Collins.  

É a hora, xa non hai volta atrás. Os xogos van comezar. Os tributos 

deben saír a Area e loitar por sobrevivir. Gañar significa fama e 

riqueza, perder significa a morte segura... Un pasado de guerras 

deixou os distritos que dividen Panem baixo o poder tiránico de 

Capitolio. Sen liberdade e na pobreza, ninguén pode saír dos 

límites do seu distrito. Só unha moza, Katniss Evedeen, pretende 

desafiar as normas para conseguir comida. Os seus principios 

poñeranse a proba cos xogos da fame, espectáculo televisado 

para humillar a poboación. Cada ano, dous representantes de cada 

distrito serán obrigados a subsistir nun medio hostil e loitar a morte entre eles ata 

que quede un só supervivente. Cando a súa irmá pequena foi elixida, Katniss non dubida en 

ocupar o seu lugar, decidida a demostrar coa súa actitude firme que aínda nas situacións máis 

desesperadas hai lugar para o amor e o respecto.  

  

 

LAS CENAS DE LOS MARTES de Monika Peetz.                  

Uns cursos de francés uniron a Judith, Eva, Estella, Caroline e Kiki. Desde entón, 

o primeiro martes de cada mes quedan para cear e poñerse ao día e unha vez ao 

ano vanse de viaxe. A vida cambia cando Judith perde ao seu marido. Ela desexa 

viaxar  a Lourdes, un viaxe de peregrinación. É acompañada polas súas catro 

amigas, unha travesía que cambiará as súas vidas. 

  

 

 

 ESTA NOCHE DIME QUE ME QUIERES de Federico Moccia.      

Tancredi era un dos homes máis ricos do mundo.Novo, aposto e brillante, era 

incapaz de entregarse ao amor por culpa dun terrible incidente ocorrido anos 

atrás. Sofía era unha xove promesa do piano, ata que unha estúpida discusión 

co seu mozo Andrea cambiou a  súa vida para sempre. Alegre e soñadora 

decidiu aparcar a súa carreira e os seus soños para coidar a Andrea, en 

cadeira de rodas tras aquela fatídica noite. Tancredi e Sofía. Dous mundos 

diferentes, opostos, como o día e a noite, veranse unidos, por fin, pola chuvia e 

o destino.                                                                                 
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Que é o que te anima a escribir libros xuvenís e 
infantís? Prefires escribir para os máis 
pequenos ? 
Pois non o sei, probabelmente influíra a miña 
amizade cos editores de OQO (editorial galega de 
libros infantís) e o ver de cerca o mundo do álbum 
ilustrado.  
 
Á hora de poñer un título, que é o que máis che 
importa, que soe ben ou que transmita algo 
importante da historia? 
Ambas cousas. Que sexa un título eficaz é 
importante para a mercadotecnia; que remita á 
historia é fundamental para concentrar o interese 
dos hipotéticos lectores. 
 
Se tiveras que quedar cunha das túas obras, cal 
sería a elixida ?  
Quedaría con “Figuras masculinas…”, por ser a 
primeira; e con “Fume”, pola súa marabillosa 
edición. 
 
Inspírase algún personaxe das túas obras en 
alguén que coñezas ?  
 Algúns en min mesmo, outros en xente próxima, 
en personaxes de lecturas, históricos ... 
 
Hai algo que te inspire especialmente para 
escribir?  
O desexo, o demoníaco (o mal), a inocencia e o 
social son os meus temas preferidos. A eles volvo 
sempre.  
 

Cando  te decataches de que o teu era ser 
escritor ?  
Aínda hoxe non o teño moi claro. Cando es profesor, 
político e outras cousas, ser escritor é unha máis, e 
perde importancia. Ilusionoume chegar a ser 
escritor na adolescencia, despois chegou a 
dispersión. 
 
Gustaríache ser un deses personaxes creados, 
por un momento ? Ou quizais vivir a súa vida ?  
Ás veces é mellor ser un personaxe creado que real. 
Non me gustaría vivir na pel dos meus personaxes. 
A maioría deles teñen biografías “problemáticas”. 
 
Cando eras pequeno víaste escribindo libros; e o 
que é máis importante, imaxinabas que estes 
foran publicados ?  
 Sempre me vin máis como lector que como 
escritor. A escritura éme como unha válvula de 
escape, moi necesaria contra a loucura. 
Hai unha idade na que soñas con publicar, logo o 
esforzo céntrase en escribir. 
 
Cando atopas un momento libre, empregalo 
sempre en escribir ou tes algunha afección ?  
Teño demasiadas afeccións, e dedícolle menos 
tempo á escritura do que debería. Encántame o 
cine, a lectura; e se a isto lle sumas as obrigas cotiás, 
non queda moito tempo. 

Antón Fortes-Torres (Sarria, 1957). Estuda Filoloxía Románica, Hispánica e Galego-

Portuguesa na Universidade de Santiago de Compostela, completando a súa formación 

nas universidades de Montpellier, Coimbra e Lisboa. Dedícase á educación desde 1980 e 

actualmente exerce como Catedrático de Lingua Galega e Literatura no IES Sanxillao de 

Lugo.  

É autor dos libros: “Figuras masculinas de meio-corpo”, “Sexto Fetiche”, ” Gris cinza” , 

“Fume”, “Caderno de animalista”, “ Á sombra dos anacardios”, etc.; e tradutor ao galego e 

ao español das obras de Ricardo Lísias, “Cobertor de estrelas”, e Svjetlan Junacovic, “O 

gran libro dos retratos de animais”, entre outras. 

 

ANTÓN FORTES 

 

ESCRITORES SARRIANOS 
 
Este ano, no canto de centrarnos nun só escritor de renome, decidimos escoller varios. E que mellor 
que de Sarria? Aquí vos deixamos unas pequenas entrevistas sobre varios puntos de vista de cada 
un deles. Esperemos que vos guste, e a eles darlles un millón de grazas por colaborar tan 
desinteresadamente connosco. 
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Escritor sarriano que se definiría como un bohemio por 

natureza, o cal soña con ser escritor e viaxeiro. Autor de obras 

como “O cazador de trolls” e “O inventor”.  

 

Cando eras pequeno víaste escribindo libros, e o 
que é máis importante, imaxinabas que estes 
foran publicados ? 
Cando era pequeno imaxinábame sendo superheroe, 
así que publicar libros tiña que ser moi doado. Pero si, 
algunha vez imaxineime escribindo, e incluso tentei 
escribir unha novela. Pode que tivera seis ou sete 
anos. 
 
Inspírache algún personaxe das túas obras en 
alguén que coñezas? 
Sempre. Ata os mais raros e extravagantes. Todos 
están formados por unha ou máis persoas que coñezo. 
Non invento nada, só recompoño o que vexo. 
 
Gustaríache ser un deses personaxes creados por 
un momento ? Ou quizais vivir a súa vida ? 
 En certo modo, vivo a súa vida cando escribo, corro 
as súas aventuras e namórome con eles. Ter que 
nadar de verdade por un  río de correntes mortais, 
enfrontarse a monstros ou fuxir de xigantes non debe 
de ser moi agradable. 
 
Hai algo que te inspire especialmente para 
escribir?   
A emoción. Escribir e emocionante. É como a primeira 
vez que saes só en bici e te metes por camiños que 
non sabías que existían. É unha aventura. No fondo 
iso é o que busco nas miñas afeccións. 
 
Cando  te decataches de que o teu era ser escritor 
? 
Aínda non sei se é meu. Nestes intres son rotulista. 
 

LUÍS SEIJIDO 

 

Que é o que te anima a escribir libros xuvenís e 
infantís, prefires escribir para os máis 
pequenos ? 
A infancia e a adolescencia son épocas máxicas, a 
vida pasa moi amodo e é unha sucesión continua 
de  descubrimentos e emocións. Escribir sobre esa 
época é como volver a ela. 
 
A hora de poñer un título, que é o que máis che 
importa, que soe ben ou que transmita algo 
importante da historia ? 
Depende das circunstancias, pero supoño que a 
maioría das veces intento que teña gancho. 
 
Se tiveras que quedar cunha das túas obras, cal 
sería a elixida ? 
Iso non é nada doado. Quizais unha serie de tres 
libros ambientados en Sarria e que teñen por 
protagonista un adolescente. Son libros de 
aventuras cun certo toque de misterio e do mundo 
paranormal. Non os mandei a ningunha editorial 
porque o primeiro libro non me convence de todo 
e quero reescribilo de novo … pero aínda non 
empecei. 
 
Cando atopas un momento libre, empregalo 
sempre en escribir ou tes algunha afección ? 
Teño moitas afeccións e só son capaz de dedicarme 
a unha ó mesmo tempo. Teño varias páxinas webs, 
gústame a fotografía, a observación da natureza, 
viaxar... Algunhas afeccións veñen, absórbenme 
durante unha temporada e logo desaparecen, 
outras permanecen...¡qué lle vamos facer! 
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Entrevistas realizadas por Carmela Cela Rodríguez  
e Sabela González Seijas 

  
 

 

Nacín en Sarria en 1973. Amo Sarria. Teño aquí a familia e os amigos e 

veño moi a miúdo. Son xornalista, guionista e escritor. Colaborei en 

xornais e revistas galegos e españois. Publico columna os martes no 

xornal "De Luns a Venres". Fago documentais e programas de 

televisión. Escribo guións. A miña obra literaria abrangue narrativa e 

poesía, recibiu varios premios e parte dela está traducida ao castelán. 

 

Que é o que te anima a escribir libros xuvenís, 
prefires escribir para os máis pequenos ? 
Escribín un libro infantil, “Brais e os demais”, e dous que 
foron publicados en coleccións xuvenís, “Paf Xarope” (a 
miña ópera prima) e “Experimentos coa mentira”. 
Gústame orientar a miña obra máis ben cara aos 
adultos. Pero non creo moito na división da literatura 
por idades. ¿Se prefiro escribir para os máis pequenos? 
Non necesariamente, pero cando o fixen divertinme 
moito.  
 
Cando  te decataches de que o teu era ser escritor ? 
Sigo sen decatarme. Sempre tes dúbidas sobre se o que 
fas é bo. 
 
Se tiveras que quedar cunha das túas obras, cal 
sería a elixida ? 
En poesía, téñolle aprecio ás tres que publiquei ata 
agora. A mellor, a máis madura, é a última, “Os indios 
deixaron os verdes prados”. En narrativa, a miña mellor 
novela é a que vou publicar este ano. Sairá en galego no 
verán e en español no outono.  
 
Gustaríache ser un deses personaxes creados por 
un momento ? Ou quizais vivir a súa vida? 
Dos meus? Non, non me gustaría ser ningún. Dos dos 
outros, si: algún dos de Hemingway. 
 
Cando eras pequeno víaste escribindo libros, e o 
que é máis importante, imaxinabas que estes foran 
publicados ?  
Non. Pero o que me gustaba moito era lelos.  
 

A hora de poñer un título, que é o que máis che 
importa, que soe ben ou que transmita algo 
importante da historia? 
O que me máis me importa é que transmita algo 
importante sen máis. Na maioría dos meus títulos, 
non se pode saber nada do contido do libro a partir 
do título. 
 
Cando atopas un momento libre, emprégalo 
sempre en escribir ou tes algunha afección ? 
Escribir non é cousa dos momentos libres, é o meu 
traballo (non só se escriben novelas e poesía, tamén 
artigos, guións, etc.) As miñas afeccións son a 
lectura, o cine, estar cos meus e viaxar. 
 
Inspírase algún personaxe das túas obras en 
alguén que coñezas? 
Si, uns cantos. Algúns son a mestura de varios. Todo 
o que fun vivindo como xornalista, as persoas que 
coñecín, as viaxes, todo iso vaise incorporando 
tamén ás obras de ficción. 
 
Hai algo que te inspire especialmente para 
escribir ? 
Trátase de definir un pouco o que queres contar e 
empezar a traballar. E seguir traballando. Isto poden 
ser meses e anos. A mellor inspiración está en 
poñerse en diante do traballo. 
 

MANUEL DARRIBA 
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Bécquer dixo “ poesía es ti” ; 
Gabriel Celaya describiuna como: 
“ unha arma cargada de futuro” ; e 
outros “ como un enigma que 
oculta un misterio” ; para ti que é 
a poesía?  
Para min a poesía é sagrada, máis 
dende os meus comezos ata agora 
esta foi adoptando diferentes 
significados, creo que é revelación, e 
ao mesmo tempo unha maneira de 
acercarnos aos misterios que rodean 
ao home e aqueles aos que ao día de 
hoxe non somos capaces de dar unha 
resposta. 
 

“Se a poesía desaparecese o 
mundo tamén o faría” 

 
Cres que existe unha diferenza 
entre poesía e poema? 
Si, é evidente que estes termos non 
son o mesmo. Eu penso que a poesía 
existe por si soa, que é a realidade na 
que nos movemos. Mentres que o 
poema é un intento de plasmar a 
papel esa poesía que en moitos 
momentos sentimos. 
 

“A poesía existe por si soa, 
mentres que o poema é un 
intento de plasmar a papel 

esa poesía que en moitos 
momentos sentimos” 

 
Dise que es un poeta romántico e 
surrealista sénteste identificado 
con estes adxectivos? 
Considérome un poeta romántico, no 
sentido de que bebín do 
romanticismo alemán, do 
romanticismo francés, non me 
considero surrealista máis ben 
neoexpresionista ou expresionista. 
 
 

Cales son os seus referentes 
literarios? 
Son moitos, quizais os máis 
importantes sexan a cultura europea 
do S.XIX e o SXX autores tan 
diferentes como Kafka, Paul 
Gelman… Todo o simbolismo francés. 
E en canto á poesía española 
Federico García Lorca, Luis Cernuda, 
sen esquecer a poetas do outro lado 
do Atlántico como Pablo Neruda. 
 
No seu último libro “Hacer hielo” 
di : “Aliméntome de visións 
breves”. Poderíasnos explicar que 
querías dicir con isto? 
Ben, considérome un poeta  de corte 
visionario, con esa expresión 
estoume a referir que cando escribo 
observo o ceo e nesa invisibilidade 
das imaxes que aparecen a media 
altura podo chegar a atopar 
referentes para a miña escritura.  
 
A luz e a auga son dous temas aos 
que te refires moito. Que 
significan para ti? 
A día de hoxe gran parte das  
palabras están moi corrompidas , 
porque pasaron a ter un uso erróneo  
por iso prefiro as palabras cortas 
porque dalgún xeito están menos 
contaminadas e poden chegar a 
expresar moito máis. Utilizo a 
palabra luz para referirme á 
liberdade, e a palabra auga para 
referirme a vida e a esperanza. 
 
Que nos contarías das túas obras? 
Eu creo que escribín un solo libro na 
miña vida e aínda o sigo escribindo, 
todos os títulos dos libros van 
formando unha evolución con 
respecto ao anterior , por iso de un 
libro a outro as diferenzas que 
podemos atopar máis que de tema 
quizais sexan de estilo. 
Imaxínome que dende o primeiro 
poema que escribín ata o último que 

escribirei sempre estarei aludindo ao 
mesmo, o meu medo irreversible á 
morte por amar a vida ante todas as 
cousas , e o paso do tempo estes son 
como poemas circulares nos que 
sempre falarei do mesmo. 
 
Ti dis que : “Ao silencio solo lle 
pido que non teña máis palabras 
que eu”. Poderías explicarnos que 
significa para un poeta o silencio? 
O silencio é esencial para a poesía, 
no sentido de que no espazo do 
silencio a palabra pode chegar a ter 
una reverberación maior, é dicir, nun 
mundo de ruído a palabra poética 
perderíase, máis nun espazo de 
silenzo esta ten un peso maior. 
 
Sabemos que tes un pequeno 
horto e preguntabámonos se entre 
tomates e verduras tamén se 
cultivan versos? 
Evidentemente si, nestes últimos 
anos é o lugar onde pode observar 
como flúe a vida con tranquilidade, 
posto que a penas temos tempo para 
mirar as cousas importantes e nun 
horto todo precisa o seu tempo. 
 

Utilizo a palabra luz para 
referirme á liberdade, e a 

palabra auga para 
referirme a vida e a 

esperanza 
 
Crees que é útil a poesía nestes 
tempos de crise? 
Si e útil, por un lado a linguaxe da 
publicidade sérvese da poesía para 
aumentar as vendas, mais prefiro 
contarvos que non me imaxino un 
mundo sen poesía posto que non é 
que sexa útil, para min, é nuclear.  
Se a poesía desaparecese o mundo 

tamén o faría.  

 

Miguel Ángel Curiel: poeta, nace en Alemaña pero trasladase coa súa familia a Talavera de la Reina 
(Toledo) ao pouco de nacer, donde pasou a súa infancia e xuventude. Estuda Xeografía e Historia en 
Madrid.  Na actualidade vive en Lugo. 
Tivemos a sorte de contar con el no Xograr onde nos ofreceu un taller de escritura. Tamén lle sobrou un 
anaquiño para respondernos unhas preguntas.  
 

Entrevista realizada por Sabela González Seijas  
e  Carmela Cela Rego 
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La palabra silencio 

es un largo viaje 

en el que hay que dibujar 

por la noche la luz 

y por el día la llave. 
 

Iván Somoza 2º ESO C 

 

Esa luz blanca del cementerio 

es la oscuridad de la noche. 
 

Uxía Rodríguez 3º ESO A 

 

Con el tiempo 

desaparecen los sueños 

como las gotas de lluvia 

en el océano. 

 

Carlota Lago 2º ESO C 

 

Con el rojo 

represento el amor por mi madre. 

Con la imaginación 

a las nubes yo les doy forma. 

Y con la alegría vivo el día a día. 

 
Andrea Pardo 3º ESO B 

 

Se puede viajar en el silencio 

pero no se puede dibujar  

ni la luz ni el agua. 

 

Yedra Carretero 2º ESO C 

 

La música es bella 

y el cielo azul           !  

y está la alegría             ! 

y las lágrimas        !   !    !  

de la lluv!a.               !     !      
 

Daniel Cela 1º ESO C    !    !      ! 

 

 

SOMOS POETAS, E QUE? 
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É considerado un dos 

dramaturgos europeos 

máis importantes do 

último cuarto do século 

XX. 

 

 

 

 

 

in Xosé Filgueira Valverde, nin Carlos Casares, nin 

Ben-Cho-Shey. Ningunha destas candidaturas 

prosperaron. Nin a do poeta berciano Antonio 

Fernández e Morales, tan querido para o 

presidente da Real Academia Galega (RAG), Xosé Luís 

Méndez Ferrín. Ao final dun longo debate entre os 

académicos, impúxose no pleno o nome do dramaturgo 

Roberto Vidal Bolaño para ser homenaxeado o Día das 

Letras Galegas 2013.  

Roberto, naceu na capital galega, Santiago de Compostela, no ano 1950. Ten consigo unha morea de 
premios honoríficos: 
 

 Abrente (1976), con Laudamuco Señor de ningures. 
 Abrente (1978) Mención Especial (Memorias de Mortos e Ausentes). 
 Abrente (1980), con Bailadela da Morte Ditosa 
 O Facho (1977). Mención honorífica con Xaxara, Paniogas, Tarelo, o Rapaz e o Cachamon ou Trocar 

en Rato Pequeno o Meirande Xigantón". 
 O Facho (1979) Mención honorífica con Ruada das Papas e do Unto. 
 Medalla de ouro (Premio cidade de Valladolid) (1983-1984) por unha adaptación teatral de textos 

de Xosé Luís Méndez Ferrín. 
 Premio Rafael Dieste 
 Premio Álvaro Cunqueiro 
 Premio Xacobeo (1992) 
 Premio Eixo Atlántico 
 Premios Max de Teatro (2001) (mellor texto teatral en galego) 

 
A produción de Vidal Bolaño caracterízase por un irrevogable compromiso coa lingua galega, pois estamos 
ante un autor radicalmente monolingüe, que contribuíu á definitiva instalación do teatro galego na nosa 
lingua. Ademais, hai na súa obra un inequívoco compromiso estético. Todos os estudosos coinciden en 
salientar a súa constante preocupación pola experimentación, por dialogar coa tradición culta e popular, 
literaria e histórica, social e política.  
Vidal Bolaño foi dos pioneiros do teatro contemporáneo en Galicia, a finais dos anos 60. Foi tamén dos 

primeiros en facerse profesional axudado polo despedimento, en 1977, do banco no que traballaba. Creou 

o Grupo Antroido, a primeira compañía teatral galega na que representou, como actor, as súas primeiras 

obras. Tamén foi un dos primeiros directores que participaron do 

teatro institucional, poñendo en escena, en colaboración co 

Centro Dramático Galego, en 1984 a súa obra Agasallo de 

sombras. 

Cultivou, ademais da dramaturxia, as artes audiovisuais, facendo 

guións para a Televisión de Galicia e para a Televisión Española. 

Traballos como Malos Tratos, Novo de Parmiude ou Morosos 

N 
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Varios son da súa autoría. Levou á pantalla relatos de grandes escritores galegos do século XX, como Ánxel 

Fole (Cara de Lúa) e Eduardo Blanco Amor (O Noxo) e incluso participou como actor en varias series 

televisivas de prestixio, como Mareas vivas. 

Pero Vidal Bolaño non só foi un home de teatro. Tamén foi un excelente actor e un dos pioneiros da 

produción audiovisual en Galicia. O seu traballo como director e como guionista, aínda que non chega á 

dimensión do seu labor dramático, tamén merece unha consideración especial polas liñas que deixou 

trazadas para o desenvolvemento dun campo audiovisual galego.  

 

No seu curto transcurso pola terra deixou un importante legado no teatro 

galego, en labores tan variadas como autor, director, escenógrafo, actor 

e iluminador. Foi un "home de teatro", unha personaxe esencial no 

desenrolo das Mostras de Teatro Abrente de Ribadavia, mostras nas que 

se deu a coñecer como dramaturgo e escenógrafo, co pseudónimo de 

Julia Brens, e na labor do Centro Dramático Galego. As súas obras e o 

seu traballo, nos que se mostra un forte compromiso coa lingua galega, e 

un interese polo encontro entre experimentación e tradición, o popular e 

o culto, foron recoñecidas con numerosas distincións, que arriba 

especifico. Vidal Bolaño tamén destacou no mundo audiovisual de Galicia, 

coa súa participación en películas e series. 

A obra de Roberto Vidal Bolaño está marcada pola estética da derrota e a 

crítica da modernidade. Tal vez influído por Ramón Otero Pedrayo, 

defendeu unha recuperación do popular. Cultivou igualmente, como 

Otero, o teatro histórico, ao redor da figura de Rosalía de Castro, obras 

que constitúen ensaios sobre a vida e a obra da poeta máis coñecida de 

Galicia. Ademais, unha das súas maiores influencias foi a do teatro de 

Valle-Inclán, a quen mencionou varias veces ao longo da súa obra.  

A súas obras recollen e mesturan as correntes estéticas do realismo, simbolismo, surrealismo e 

expresionismo. Son pezas nas que destaca e coida o diálogo co público. 

 

Escribiu una morea de obras, entre as 

que destacan: 

 Laudamuco, Señor de 

Ningures (1976) 

 Bailadela da morte 

ditosa (1980) 

 Agasallo de Sombras (1992) 

 Días sen Gloria (1992) 

 Saxo Tenor (1993) 

 As Actas Escuras (1994) 

 Rastros (1998) 

 O Día que os Chífanos 

Deixaron de Zoar 

 Perspectivas do teatro 

galego actual (Ensaio) 

 

 

 

E representou tamén outra gran 

cantidade delas, das que destacan: 

 Laudamuco, Señor de 

Ningures (1976) 

 Bailadela da morte 

ditosa (1980) 

 A Casa dos 

Afogados (de Miguel Anxo 

Fernán-Vello) 

 Rosalía (de Ramón Otero 

Pedrayo) (1985) 

 Caprice des Dieux (1985) 

 Anxeliños. Comedia 

Satánica (1996) 

 La Lengua de las 

Mariposas (1999) 

 Mar Revolto (2001)
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LETRAS GALEGAS 2013 

 

 

No ano 2001, representou co Centro Dramático Galego Rosalía que Ramón Otero Pedrayo escribiu 

no 1958, foi unha das súas últimas representacións, xa que Roberto faleceu no ano 2002 con cincuenta e 

dous anos no seu Santiago natal, vítima dun cancro de pulmón. 

 

 Anaquiño do seu ensaio Perspectivas do teatro galego actual: 
 
[…] Non hai constancia, ou eu polo menos non a teño, de que algún dos responsables da programación 
teatral de Santiago como capitalidade cultural europea se teña achegado, nin sequera por casualidade, a 

ver en qué medida o 
noso teatro podería, en 
paridade con outras 
formas artísticas, dar 
conta da nosa riqueza 
cultural e da nosa 
condición de europeos 
máis alá do feito de 
mercar máis Audis ca 
ninguén, pagar en 
euros, ou mandar 
brigadas de paracas á 
antiga Iugoslavia. 
 
     A nómina de 

despropósitos podería non rematar aquí. Entre os mencionados e os que quedan no tinteiro, debuxan os 
perfís dun cadro sintomático que moi ben podería dar conta da comenencia, os prexuízos e o 
provincianismo co que as nosas administracións, as nosas institucións e o mundo da cultura en xeral se 
veñen relacionando co teatro galego de hoxe. Son os síntomas dunha relación irresponsable, incapaz de 
ve-lo que ten ó lado, incapaz de ser obxectiva e na que as vinculacións entre intereses económicos, 
políticos e culturais son demasiado mesquiñas como para apreciar non só a obra existente, senón a que 
sería necesaria, fronte á que é conveniente ou á que é rendible en termos inmediatos. O teatro non é 
contemplado como parte dun todo cultural que carecería de sentido, que medraría tolleito se carecese de 
teatro. 
Poida que sexa natural, ou cando menos explicable, que isto sexa así dende aqueles que lle negan á nosa 
cultura (e á nosa fala como máximo expoñente dela) a máis mínima posibilidade de ser e estar nun mundo 
como o de hoxe. Pero non o é, ou non o debera ser, entre os outros. Entre aqueles que abandeiran esa 
posibilidade certa dende o convencemento de que, de carecer dun teatro dende o que nos expresar, 
habería que inventalo, porque precisamos dun, temos dereito a un, témo-la obriga histórica de nos 
outorgar un.[…]  
 
A orixe destes prexuízos é case sempre a mesma. Uns, como xa quedou dito, agroman no autoodio e o 
asimilacionismo militante, e na consideración de que o galego é unha lingua simpática e residual que, se 
cadra, é interesante conservar como curiosidade folclórica, pero dende a que non é posible enunciar xa 
discursos inscritibles na contemporaneidade. E os outros, aqueles dende os que non se pon en dúbida a 
capacidade da nosa lingua para se axustar a tódalas métricas e adaptarse a tódolos asuntos, na nosa 
suposta carencia de tradición teatral recoñecible. 
 

Esta afirmación, certamente estendida, xustifica o distanciamento e a incredulidade de sectores moi 
representativos da nosa cultura verbo do seu propio teatro, por canto sen esa tradición, ó seu xuízo 
inexistente, pouco ou nada cabe agardar dos catro obstinados que seguimos na teima de demostra-lo 
contrario. […] 

 

 
Traballo feito por Álvaro Prieto García 
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DIME QUE FACIAS 
 

RAMÓN NOCHE 

Ciencias Sociais 

 

Pregunta este ano a xente de AeA polo 

xogo e eu automaticamente penso no barco 

pirata de “playmobil”, regalo estrela da miña 

xeración. Trouxéranmo en Nadal e lembro que 

foi a primeira e única vez na infancia que recibín 

regalo dese ser infausto e odioso que é Papá 

Noel. Alí estaba nunha caixa enorme e houbo 

que montar todas as pezas,  coa 

imprescindible axuda do 

meu pai. Cos bonequiños 

de playmobil xogabamos no 

desván da casa dun primo 

meu. Máis tarde cambiamos 

os playmobil polas primeiras videoconsolas, 

cuns xogos e calidades gráficas que non 

creríades (si, son daqules que xogaban ao 

pacman e ao pingpong máis triste do mundo 

con aqueles rectángulos que soamente se 

movían arriba ou abaixo...) 

Tamén xogabamos fóra. Sobre todo nos meses 
de primavera e verán. Había uns solares 
abandonados que eran todo un universo con 
tres ou catro árbores heroicas ás que 
tentabamos subir sen demasiado éxito. Daquela 
eramos moitos e había xogos máis pacíficos que 
outros que soamente se paraban á hora da 
merenda. Hoxe eses solares non existen, 
primeiro baleiráronse de nenos e agora 
enchéronse de edificios con pisos sen vender. 

 
 
Creo que a principal diferenza no xogo onte e hoxe é precisamente que hoxe se xoga moito menos fóra, e 
ademais o xogo está monopolizado polas tataranetas daquelas consolas con xogos ridículos, que agora 
teñen unha perfección técnica tal que parecen máis verdade que a realidade mesma. Tanta que non fai 
falta ningunha imaxinación para xogar con eles. Lamentablemente.  
 
 

DIME QUE FACÍIAS 
 

Un ano máis, 8 dos nosos profesores, cóntannos os seus recordos da infancia. Agora, é a quenda dos 

xogos.  

¿Qué facían no seu tempo libre os profesores do Xograr?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIGUEL CUMBRAOS 

Francés 
 

 Eu non era moi amigo de sair, a maiores na 

miña época saíamos moito máis tarde do que se fai 

hoxe en día. Eu e os meus irmáns tíñamos a sorte de 

que os nosos avós maternos (tristemente falecidos 

os dous) tiñan unha casa con finca. Alí xogábamos, 

cos amigos que vivían no barrio, ao fútbol, 

baloncesto, balonmán. Incluso, ás veces, 

organizábamos carreira de bicis “ todo terreo” en 

toda a finca, que por certo non era moi regular. Por 

outra banda, o típico destas edades: lectura, música, 

radio, televisión, algo de cine…. 

Hoxe en día creo que se abusa de toda a enorme 

rede multimedia a disposición de todos os  bolsillos 

(ou case). 

Dame verdadeira mágoa ver aos adolescentes 

pendentes todo o día do seu móbil, incluso 

saltándose as normas de onde non se pode 

empregar, como se fose algo vital. Creo que hai que 

saber regular este feito, igual que outras cousas 

como redes sociais, consolas, horas de televisión, e 

voltar a potenciar as relacións entre as persoas. 

Tamén hai que incidir que hoxe en día a oferta de 

ocio é moi ampla pero como calqueira cousa nos 

tempos que nos tocan vivir moito máis cara. Coa 

crise que sufrimos é obrigado limitar certos 

apartados non prioritarios, co que ilo tamén supón. 
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DIME QUE FACIAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Mª JOSÉ AGRA VILLAR 
Latín e Grego 

 
Dos meus xogos na escola, entre os 

moitos aos que adicabamos o tempo de lecer, 

destacaría saltar en círculo cantando (“Teño 

unha boneca vestida de azul”, “O patio da  miña 

casa”…), saltar á corda, tamén cos seus 

cantares típicos, o brilé, o pano, o escondite, o 

pilla-pilla, a pita cega, carreira de sacos, pase 

misí-pase misá, e as casitas.   Este último era un 

auténtico adianto das relacións comerciais.   

Practicabamos o troco de productos; algo que, 

precisamente agora con motivo da crise, se 

propugna para que algunhas persoas non pasen 

fame.   Pero tamén dispoñiamos de diñeiro en 

efectivo:  os nosos bancos eran as árbores, que 

nos deixaban, e sen intereses, as súas follas 

para simular billetes;  imaxino que por 

similitude coa cor verde dos billetes de mil 

pesetas (seis euros). 

 

A nivel individual, e moitas veces en 

compañía, resaltaría as manualidades(fabricación 

dos mobles das casitas a base de palillos…), a 

lectura de adiviñanzas e contos (os que teñen 

páxinas desplegables aínda me gustan hoxe), 

andar en bici, xogar a ser mestra e con bonecas.   

Estas dúas últimas fantasías faranse realidade 

cando no primeiro ano de traballo os meus 

alumnos me regalan  unha preciosa boneca de 

porcelana (e por suposto que non sabían nada 

disto!).   En realidade, ao facer o que me gustaba, 

seguía “xogando”; porque era, e continúa sendo, 

unha satisfacción similar á daquela idade. 

A actividade física (saltar, correr) emental 

(imaxinación, creatividade) e as relacións de 

compañeirismoproporcionábannos a suficiente 

diversión como para non botar en falta as 

brincadeiras actuais nas que predominan a 

soidade, o illamento, o sedentarismo e a 

pasividade. 

 

 

MARÍA FRADE FRAGA  
Profesora de ciclo 
 
Na miña infancia xogabamos moito na rúa, os patíns ou a bicicleta (sobre todo a bicicleta) viñan sempre con nós.  
Os xogos que máis recordo son a pilla, polis e cacos, stop, a mariola, a comba e a goma. Tamén xogabamos moito ó 
football e ó baloncesto.  
No verán, cando iamos á praia, xogabamos ó voleipraia e ós globos de auga.   
Cando chovía xogabamos ós tazos, ás cartas e a xogos de consola como o sony, o mario bross, o bomberman e o quake. 
Penso que hoxe en día hai máis xoguetes e precísase menos da creatividade para xogar e hai menos necesidade de 
compartir.  
Por outra banda, foméntase en maior medida o xogo individual e as novas tecnoloxías favorecen o xogo “en rede”, que 
pon unha barreira física ó contacto directo cós demais. Todo isto impide que fagamos unha aprendizaxe de habilidades 
sociais e de coñecemento do entorno a través do xogo. 
Pero fronte a isto tamén hai que dicir que a evolución do xeito de xogar demóstranos que somos seres sociais por 
naturaleza, fronte a individualidade que criticamos podemos observar que os xogos compártense nas redes sociais e 
xóganse en grupo (ainda que seña online).  
E non podemos pretender que os nosos nenos e nenas xoguen se non lles deixamos tempo para o xogo libre con 
outros, e se non adicamos parte do noso tempo a xogar con eles. 
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DIME QUE FACIAS 
 

SONIA CANTALAPIEDRA 
Ximnasia 
 

Nos meus anos de instituto o tempo libre adicábao 
prácticamente en exclusiva ao deporte, xogaba nun 
equipo de baloncesto e era tal a ilusión que me facía, que 
pasaba moitas horas entrenando.  Os meus pais a única 
condición que me poñían era que aprobara  todo e, deste 
xeito, repartía o  meu tempo entre os estudos, o deporte 
e as viaxes. As veces quedaba con amigas, íamos a ver 
partidos e saíamos a dar unha volta, daquela  tamén 
escoitaba moita música e pasaba bastante tempo na casa. 
Hoxe en día entre os móviles e o ordenador, penso que se 
tende a desfrutar dun ocio máis sedentario o cal creo que 
é unha lástima. 
 

BEATRIZ OVALLE NEIRA 
Matemáticas 
 
A miña infancia transcorreu en 
Mondoñedo, por aquel entón, e 
como acontecía en case todas as poboacións, grandes 
ou pequenas, había moitos nenos. 
Sendo pequenos o meu irmán e eu, recordo pasar 
moitos anacos divertidos de costas á televisión, que tiña 
o volume totalmente baixo, sentados 
en cadeiras pequenas de vimbio, e devorando contos, 
“Mortadelo y Filemón”, “Zipi y Zape”, “El botones 
Sacarino”, “El Jabato”,” El Capitán Trueno”, “El Guerrero 
del Antifaz”, “El Cachorro”, “Los Cuatro Fantásticos”, 
“Flash Gordon”, “Los Siete Secretos”, “Los Cinco”. 
Soamente había dúas canles e as películas da noite 
tiñan case todas dous rombos, é dicir, para maiores de 
18 anos, ou un, para maiores de 14 anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Recordo que quedabamos cansados vendo os debuxos animados pois tampouco había moitos; os pallasos da tele tamén 
nos gustaban, o mesmo que as aventuras do cabalo Furia; Flipper, o delfín; Rin tín tín; Frecha Negra; O Virginiano... Moitos 
personaxes que quedaron entre os nosos recordos, cos que gozamos tanto e que non nos daban medo pois nunca 
morrían, como moito, quedaban tendidos no chan despois de recibir "un puñetazo" producido por uns pratos. 
O meu irmán e eu ás veces pelexabámonos pero eramos inseparables, xogabamos xuntos, alternándonos nos nosos 
gustos, podiamos xogar tanto "ás tendas" ou "ás casiñas" como "a indios e vaqueiros". 
Ao facernos un pouco maiores empezamos a formar pandilla con outros veciños de idades similares; en principio eramos 
seis da mesma rúa e outro neno de máis lonxe pois vivía noutro barrio, era a cuadrilla X (isto aconteceu varios anos antes 
de que se estrease a serie Verán Azul), pronto se nos uniron outros nenos e nenas. Cando facía bo tempo pasabamos 
horas en bici, faciamos excursións, explorabamos pequenas covas, iamos voar cometas ao campo de fútbol... cando se 
facía un pouco tarde, para que a miña nai non se preocupase, quedabámonos xogando na rúa, "ao brilé", "a quédalas 
velenosas", "ao pano"..., non era perigoso pois case non pasaban coches e xogabamos, xogabamos ata cansarnos. 
No portal de casa, xogabamos á pita cega, sobre todo se chovía fora. E se seguía chovendo, subiamos a casa e na mesa 
grande do comedor pasabamos horas xogando ás cartas, cos xogos reunidos, "ao Monopoly", "ao Petrópolis"...Se paraba 
de chover saiamos á horta e librabamos batallas a naranxazo limpo, eran laranxas que non valían para comer e había 
infinidadedelas. 
Ás veces xuntabámonos distintas cuadrillas e xogabamos na praza da catedral coas bicis "a policías e ladróns", menuda 
non se armaba, entón non era un aparcadoiro como agora e estabamos ás nosas anchas. 
Nas festas, encantábanos montar nos coches eléctricos e nas cadeas. Tamén adoitabamos tirar coas carabinas e, mentres 
as nenas bailabamos a rabiar xunto á orquestra, os nenos entretíñanse tirando petardos. 
En vacacións iamos de cámping, alí tamén recordo formar algunha cuadrilla con outros nenos pero claro non era o mesmo 
que a cuadrilla X. 
Cando iamos á casa dos avós paternos, no Bierzo, alí non había outros nenos para xogar; perseguiamos os gatos da avoa, e 
xogabamos ao escondedoiro. Recordo que na horta baixo unha ameixeira, había un remolque dun tractor e alí, o meu 
irmán e eu, máis unidos que nunca, pasabamos horas imaxinando viaxes ao longo de todo o mundo. Anos máis tarde este 
sono puiden velo cumprido, por entón xa traballaba, despois de pasar os anos de Universidade, durante os cales non tiven 
demasiado tempo libre, salvo para ir ao cine, para a lectura de novelas de intriga e aventuras, sobre todo e, tamén, para 

algún viaxe despois de estar a aforrar meses e meses. 
Á casa dos nosos xogos volvín despois de moitos anos e agora vou a miúdo para coidar a miña nai que xa é maior, 
a naiciña que nos coidaba a nós e que nos deu unha infancia feliz. 
Formei unha familia con aquel neno da cuadrilla X que era doutro barrio e que sempre estaba a xogar connosco na casa e 
fóra, aquel neno que soñaba sempre que era o meu heroe pois salvábame todas as noites de innumerables perigos. 
Os meus catro sobriños, grandes lectores por certo, cando veñen á casa, danse un paseo pola horta e xogan coa DS. 
Coñecen moitos xogos porque llelos ensinaron como xogos populares en Educación Física, pero parece 
que non lles molan tanto como os xogos electrónicos. Iso si, nalgunha ocasión que xurdiu algún xogo deses "de antes", 
pasárono como os indios, aínda xogando cos maiores. 
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DIME QUE FACIAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOLA CHAOS 

Lingua Galega, coordinadora de AeA  

 
Dime que facías. 
…Facía, que facía na miña infancia?  …Lembrar esa época é para min darlle a volta á páxina da vida e ver a felicidade 
pintada na face dos meus amigos. Xa sei que soa a tópico pero esa era a nosa realidade, lembro vivir inmensamente feliz 
e despreocupada, lembro  neboentas tardes de inverno na casa das miñas amigas ou na propia: cantando, xogando ao 
escondite, disfrazándonos, recortando “mariquitas”,  escoitando a música que lle roubabamos aos irmáns maiores, 
ensaiando pasos de baile, xogando ao parchís, facendo quebracabezas…e ás veces enfurruñándonos por tonterías que 
quedaron no esquecemento. A tele non existía,  o noso mundo estaba nos cómics, nos tebeos, nos álbums e nos cromos  
que nos intercambiabamos, nos xoguetes  que tiñamos ou nos que soñábamos ter. 
Lembro  os primeiros patíns (e o abandono definitivo deles despois do “gran patinazo” na costa que baixa de Bocacha 
para a Casa da Cultura), lembro a primeira bicicleta, lembro coleccións de peluches e bonecas  e lembro tres barrios: o da 
Estación,  o da Casa da Cultura e o das Insuas, ese era o noso triángulo máxico : nel vivíamos as amigas daquel  grupo  
formado na escola . Nel nos movíamos sempre xuntas, acompañándonos unhas a outras.  Outra Sarria era allea, un 
mundo que non frecuentabamos, que aínda tiña que agardar pola adolescencia para podelo  pisar a cotio. 
E un día, de súpeto,   chegou esa idade na que xa  non eramos nenas  pero tampouco maiores dabondo, queriamos pero 
non podiamos … precisábamos o dominio de espazos propios para nós: as  casas quedáransenos  pequenas,  cumpría ter 
un  lugar para xuntármonos.   E a miña “pandilla” conquistou un: (alucinade!):convertímonos nas raíñas da Biblioteca 
Pública de Sarria,  …un espazo no noso triángulo máxico  que transformamos  no noso “salón  particular”. Pobre 
bibliotecaria… cantos avisos, cantos chisssssssss  nos tiveches que dar !... pero grazas Marité Guillade….que nos 
deixaches   xogar  as nosas anchas por ese espazo…remexer nos andeis , levar e traer todos os libros  que quixemos, facer 
os nosos deberes alí, naquelas grandes mesas rectangulares, falar ás agachadas , rirmos cos narices tapados , compartir 
segredos, miradas cómplices,  acenos…. Grazas por acollernos nese espazo. Grazas pola liberdade que nos regalaches.  
Grazas por  prestarnos  aqueles libros que nos ataban a aquel espazo, que nos retiñan, que nos  identificaban e nos 
formaban. Grazas por agasallarnos co gran xogo da lectura. 
So o verán e o calor nos apartaban dalí.  Os baños no río, as merendolas, o solpor de chácharas e coca-cola na terraza do 
Chanto o na Unión marcaron a feble transición da infancia á adolescencia. Marcaron o cambio de escenario. Marcaron o 
cambio de tempo e o abandono dalgúns  xogos por outras formas de lecer. 
 O que nunca conseguín  foi  esquecer o  meu xogo favorito: atrapar un libro e descubrir o seu segredo. Creo que a 
pegada deixei claro onde se formou, agora, so me queda recomendar este xogo a todos os que neste momento ( ao 
mellor ,sen sabelo) o estades praticando, sexa por curiosidade, sexa  por obriga ou sexa polo que sexa….LE! 
 

XESÚS FERNÁNDEZ 

Lingua Galega, co-coordinador de AeA  

 
No  tempo libre practicabamos una chea de pasatempos: contábamos historias de medo cando sabíamos que había 

algún colega “cagadiño”, ler, discutir dun tema que nos interesaba a todos máis ou menos, etc. Imaxino que a día de 
hoxe será o mesmo, cambiando os escenarios e transportados a una época diferente. 
Aínda lembro aquel saqueto de canicas que todos levábamos nos petos para xogar nos camiños que facíamos coas máis 
tortuosas curvas para que as bolas se saíran da pequena estrada construída e así facer perder ao contrincante cando se 
lle saía a canica. 
Os deportes tiñan un lugar privilexiado. O fútbol e o baloncesto sobresaían por enriba doutros. Todos querían ser do 
Madrid ou do Barça, mais había doce equipos e non todos podían pertencer aos dous mencionados. A min, por sorte, 
tocoume ser do Madrid e a rivalidade que había imaxino que sería igual que na actualidade. O baloncesto tamén se 
practicaba moito, pero non era xa tan engaiolante coma o fútbol. E noutro lugar, xa máis apartado, quedaban o 
“voleibol” e outros máis. 
Un dos xogos típicos da época, que hoxe está xa desterrado, era a billarda ou estornela que consistía en dous paus; un 
máis longo e outro bastante máis curto. O pau da billarda dáballe ó palán ou estornela para envíalo o máis lonxe posible. 
O compañeiro ou compañeiros tiñan que chegar a onde caera o palán contando un número determinado de pasos. Se 
non o conseguían xa perdían e senón continuaba o xogo. 
En definitiva: xogos diferentes para épocas distintas. Pero o máis importante era pasalo ben e disfrutar ao máximo do 

tempo de lecer. 
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Ángel Gago Calvo 
“O que realmente importa da vida non é isto, non é o instituto,  

son as persoas e o que nos levamos del” 
 

Ángel Gago, o único profesor da Coruña que hai no centro, licenciado en Bioloxía, encargado da sección bilingüe 

do Centro nas materias de Ciencias Naturais en 2º da ESO e de Bioloxía e Xeoloxía en 3º da ESO. E ademais 

profesor de: Ciencias para o Mundo Contemporáneo en 1º de BAC,  Bioloxía en 2º de BAC e de Ámbito científico- 

tecnolóxico en 3º de PDC, concedeunos un ratiño para responder á nosa entrevista. 

 

Cantos anos levas no noso 

instituto ? 

Este é o segundo  curso que 

paso no Xograr.  

En cantos centros estiveches 

antes que no IES Xograr 

Afonso Gómez de Sarria? 

Pois a verdade é que en moitos, 

aproximadamente uns 30. 

De cal tes o mellor recordo ? 

Antes que neste ... (risas) teño 

bos recordos de varios, uns ben 

polos alumnos, outros ben polo 

profesorado. Todos eles en 

Galicia, polas catro provincias. 

Dicírvolos todos sería un pouco 

longo (risas).  Só por citar algún, 

por exemplo, o de Castro 

Ribeiras de Lea foi o meu 

primeiro centro no que estiven 

tres meses, del  gardo un bo 

recordo por ser o primeiro. 

Daquela tiña 24 anos, acabei a 

carreira con 22, polo que foi o 

tempo no que preparei as 

oposicións e entrei en lista. Os 

rapaces, para ser un profesor 

que chega novo, portáronse 

ben. Os compañeiros tamén me 

axudaron moito á hora de ver 

como funcionaba todo. Gardo 

ese bo recordo por ser o 

primeiro, pero tamén teño bos 

recordos doutros. 

“Non tendo a arrepentirme do 

que fago, senón do que non 

fago” 

 

Gustaríache seguir dando 

clase no Xograr, ou pola 

contra tes pensado cambiar 

de centro?  
 

Son dúas preguntas difíciles estas, 

porque: sí, gustaríame seguir no 

Xograr, pero tamén teño pensado 

cambiar de centro basicamente 

porque vivo na Coruña é isto 

quédame lonxe aínda que a día de 

hoxe estou moi ben aquí, pero 

claro, a casa é o que tira. 

“Hai moitas cousas que 

empezas a facer e que te das 

conta que non son o que 

queres realmente” 

 

 

Como imaxinabas que sería a 

túa vida ao saír do instituto? 

Eu non tiña pensado a que me ía 

adicar, non sabía sequera que 

quería estudar, tiña moitas 

cousas que me gustaban e que 

quería facer. Ó fin e ó cabo 

quedábame aínda moi lonxe. 

Pero dende logo a miña última 

opción era ser profesor. Cando 

era rapaz, a típica pregunta que 

che fan de ¿que queres ser de 

maior? Non a tiña nada clara, o 

que xurdira pensaba eu. Pero 

cara ao que si me inclinaba eran 

as ciencias da natureza, os 

animais... Xa que de pequeno era 

un fanático dos dinosauros, e 

agora sígoo sendo. Tamén vos 

digo que hai moitas cousas que 

empezas a facer e que te das 

conta que non son o que queres 

realmente. Eu tamén probei 

outras cousas,  posibilidades que 

non seguiron adiante, ou porque 

non estaba preparado ou porque 

non me interesaron tanto. 

Algunha vez te arrepentiches 

de estudar bioloxía? 

Non, para nada. Normalmente 

non tendo a arrepentirme do 

que fago, senón do que non 

fago. Aínda que non nego que 

habería cousas que faría doutro 

xeito, pero iso cos anos vaste 

dando conta. 
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“Namoreime de dar clase por 

esa sensación de estar 

explicando algo e que os 

demais o entendan, algo que ti 

aprendiches no teu momento 

e que pode que te fascinara. É 

brutal.” 

Cales eran as materias que 

menos che gustaban ou nas 

que máis fallabas? 

As matemáticas, dende logo. 

Por que te decidiches a ser 

profesor? 

Eu decidín realmente ser 

profesor despois de facer as 

prácticas, e a verdade, é que me 

namorei de dar clase ... Pero, 

¿por que? Porque cando estás 

ben é a mellor profesión do 

mundo, pero cando tes unha 

clase coa que non se pode 

traballar pois é o traballo máis 

horrible. Cando estás ben, os 

alumnos aprenden de ti, ti 

aprendes dos alumnos, é 

alucinante. Entón, esa sensación 

de estar explicando algo e que 

os demais o entendan, algo que 

ti aprendiches no teu momento 

e que pode que te fascinara, é 

absolutamente brutal, iso si que 

foi o que me namorou. Pero 

como todos os traballos ten 

cousas boas e cousas malas. 

“O mellor que podedes facer é 

disfrutar da vida, pero con 

sentidiño” 

Cal foi a pregunta que che 

fixo un alumno que máis che 

chamara a atención? 

Non son anécdotas propias para 

menores (risas). O máis 

habitual é que, cando falas de 

reprodución e métodos 

anticonceptivos, os alumnos 

che pregunten, ou mellor dito, 

che afirmen cousas coas que te 

quedas impresionado. 

“Ser friki na miña época era 

máis duro que selo hoxe en 

día” 

Cal é para ti o prototipo de 

alumno perfecto? 

Non hai un prototipo de alumno 

perfecto, en todo caso sería 

aquel que participa na clase e 

que ten un comportamento de 

persoa. A min gústame que os 

alumnos atendan e me deixen 

facer o meu traballo e que 

pregunten as súas dúbidas. As 

notas que saquen non é o que 

máis me importa, a min o que 

me gustaría é que saian da clase 

sabendo máis que cando 

entraron. Que valoro máis en 

clase ? Que atendan e 

participen, se sacan un dez 

estupendo para eles, pero si en 

clase non fixeron nada para min 

non son alumnos perfectos. 

Agora, que tes un 10? 

Fantástico! Pero eu quero 

pensar que colaboro en que 

aprendades, aparte de que 

conseguir o título como é no 

caso da secundaria. 

Que consello lles darías aos 

teus alumnos, a nivel xeral? 

Penso que o mellor que 

podedes facer é disfrutar da 

vida pero con sentidiño (que as 

veces falta moito). E supoño 

que aprender algo cada día é 

bo, pero paréceme máis 

importante gozar do momento. 

Os estudos non son o principal 

na vida, porque o fin e o cabo 

son un medio para conseguir un 

fin... Quizais disfrutar, sentirte 

ben ou conseguir un traballo, 

pero o que realmente importa 

da vida non é isto, non é o 

instituto, son as persoas e o que 

nos levamos del. 

Cales son as túas afeccións? A 

que adicas o teu tempo libre? 

Pois a verdade é que son moi 

friki. E unha cousa vos digo, ser 

friki na miña época era máis 

duro que selo hoxe en día, 

agora é como moi barato, todo o 

mundo pode ser friki, na miña 

época era máis difícil.  Que me 

gusta facer ? Gústame ler, 

gústanme os xogos de taboleiro 

e tamén os xogos de roll, pero 

dos bos non os videoxogos. Son 

a mellor afección do mundo 

porque solo precisas un lapis, 

un papel, imaxinación ... e tira 

millas, podes estar disfrutando 

toda a vida. Como pasatempos 

máis comúns, a lectura, o cine, 

as series de televisión… 

 Ao que non dedico o meu 

tempo é a facer exercicio físico, 

cando era pequeno si que fixen 

deportes como Judo, pero agora 

xa non, a vagancia é a vagancia. 

Importaríache traballar nun 

país de fala inglesa? Cres que 

terías dificultade? 

Non me importaría, penso que 

non tería ningunha dificultade.  

Xente con menos coñecementos 

en inglés ca min sobreviviu en 

países estranxeiros. Os meus 

coñecementos nesa lingua son 

como para poder levar unha 

vida normal, pero non me 

considero bilingüe, porque o 

meu non é un inglés de acento. 

Penso que teño un nivel para 

ter calquera tipo de 

conversación, pero non é ese 

nivel dunha lingua materna. 
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Kassandra Martin 
Recentemente chegada desde os Estados Unidos, Kassandra Martin encargada 
de aportar un pouquiño do seu acento inglés ao noso centro. Respondeunos a 
unas preguntas.  

 

Por que decidiches vir a 

España? 

Pois a verdade é que se me 

presentou a oportunidade e 

decidín aproveitala. Fixen unha 

solicitude e envieina, as 

primeiras serían as elixidas, e 

tiven a sorte de selo.  

Que diferenzas ves entre o 

sistema de estudos español e 

o americano? 

Penso que o sistema americano 

quizais sexa máis ríxido, máis 

estrito. Alí por exemplo está 

prohibido levar acendedores á 

escola, e aquí non se pode, pero 

non é esa prohibición estrita.  

A nivel de eficiencia, penso que 

é diferente no sentido de 

impartir materias, pero máis ou 

menos igual se nos referimos a 

resultados. Ao mellor, a vantaxe 

que tedes aquí é que empezades 

a estudar inglés desde moi 

pequenos, alí non se estudan 

outras linguas ata chegar ó 

instituto. Cando eu era nena na 

escola non aprendiamos 

idiomas diferentes do inglés, iso 

soamente nas escolas especiais, 

nas públicas non.  

 

“Algo que boto de menos é 

Starbuks” 

Que che gusta facer no teu 

tempo libre? 

Antes practicaba ximnasia, era 

unha especie de animadora. 

Agora vou a clases de baile aquí, 

en Sarria. É un pouco aburrido, 

moi lento, baile de salón... Pero 

en ocasións é un pouco 

divertido, porque vou cunha 

amiga, e na clase só debe de 

haber tres ou catro homes, 

todos moi maiores, así que nós 

bailamos xuntas e botamos 

unhas risas.  

Tamén me gusta ler, gústame a 

escritora Jane Austen de 

“Orgullo e Prexuízo”. Cando era 

pequena encantábame “Harry 

Potter”, aínda me gusta agora. 

Os meus  libros favoritos son os 

de fantasía.  

En español lin “Nada” de 

Carmen Laforet, e algunhas 

partes do “Quixote”  no colexio, 

pero non enteiro.  

 

Que é o que máis botas de 

menos do teu país? 

A miña familia, por suposto, e 

os meus amigos. Aínda que 

tamén boto de menos Starbuks 

e algunhas tendas, sobre todo 

os supermercados moi moi 

grandes nos que podes atopar 

de todo, aquí non vin ningún 

así.  

Que é o que máis che chamou 

a atención de España? 

Chamáronme a atención moitas 

cousas, por exemplo a maneira 

na que se miden as cousas, se 

eu quero cociñar algo, aquí as 

medidas nas receitas son moi 

esaxeradas, feitas  para moitas 

persoas, e eu so cociño para 

min, polo que é difícil adaptalas.  

Tamén me estrañan os prezos 

das cousas, aquí atópoo todo 

máis barato, ó mellor tamén 

inflúe que isto sexa unha vila  

Aproveitando que es o encargado da sección bilingüe neste instituto, imos presentar a 

unha muller que temos no instituto, nativa, para practicar o inglés, KASSANDRA. 
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pequena. Aquí un refresco nun 

bar cústache algo máis de 1€, e 

en Estados Unidos podes chegar 

a pagar uns 7 $.  

Cal é o teu grupo de música 

favorito? 

Gústame a música rock, tamén a 

pop. Agora mesmo o meu 

favorito é “Florence and the 

Machine”, unha rapaza e a súa 

banda, son británicos.  

Non estou moi posta na música 

española, pero coñezo “La Oreja 

de Van Gogh” e pouco máis.  

Gústanche os deportes? Cal é 

o teu favorito? 

Si, gústanme un pouco. Cando 

era máis nova xogaba ó fútbol e 

tamén me gustaba o softball, 

que é parecido ao béisbol. Ás 

veces vexo os partidos nalgún 

bar, pero non son afeccionada 

de ningún equipo de fútbol. 

Españois coñezo ao Real 

Madrid, e xogadores moi 

famosos como Ronaldo, Messi; 

Ramos…  

“Non me arrepinto de vir, sigo 

pensando que foi unha boa 

idea” 

Gústache a comida galega?  

Si, está moi rica. Gústame moito 

a empanada e probei o polbo 

pero non me gustou moito.  

Cóntanos algunha anécdota 

divertida que che pasara 

aquí. 

Son moitas cousas pequenas as 

que me pasan todos os días que 

me fan rir.  

Recordo que a primeira vez que 

viñemos  a España unhas 

amigas e mais eu. Fomos a 

Madrid e visitamos o Museo do 

Prado e o Reina Sofía (non 

recordo en cal nos pasou). Unha 

amiga miña necesitaba saber 

onde estaban os baños, e eu 

díxenlle que se dicía: “¿Onde 

están os aseos?” e ela dixo:” Vale 

vale, voulle preguntar a aquel 

garda de seguridade” . Camiñou 

cara alí e díxolle ao home: 

“¿Onde están os bicos? O  pobre 

home quedouse cunha cara de 

sorpresa moi graciosa. Pero 

axiña lle dixemos: “Non non, os 

aseos os aseos”. Rinme moito 

aquel día.  

Recomendarías a alguén a túa 

experiencia? 

Si, dende logo que si. É bo, 

aprendes moitas cousas, non só 

o idioma do país ou as súas 

costumes senón tamén a nivel 

persoal. Pode que non sexa 

fácil, porque estás lonxe da túa 

familia, dos teus amigos, de 

todo o que coñeces, pero iso 

sérveche para coñecer a outra 

xente, facer novos amigos, todo 

ten o seu lado bo. Non me 

arrepinto de vir, sigo pensando 

que foi unha boa idea.  

Coñeces máis sitios de 

España aparte de Sarria? 

Si, antes estiven en Madrid e 

Barcelona, tamén visitei 

Andalucía. E de Galicia estiven 

en A Coruña e Vigo. 
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Escritores Xograrinos 
“Non te pases todo o día fronte ao ordenador ou á Play, as grandes ideas están fóra 

esperando ser encontradas” 
 

Un ano máis traémosvos unha entrevista a un escritor. Pero neste caso son 5, e o máis importante: son xograrinos. 

Ángela Rincón Rodríguez, Lucía Pombo, Carla López, Elena López González e Óscar Varela móstrannos o 

escritor que levan dentro. 

 

 

 

Cal é o teu autor favorito? 
 

Ángela:  Eu teño varios autores 

favoritos pero o que máis me 

gusta é Laura Gallego. 

 

Lucía: Gústanme moitos: Fina 

Casalderrey, Sechu Sende, 

Bécquer... 

 

Carla: Pois o certo é que non 

teño ningún autor favorito, 

gústame moito Christopher 

Paolini e as novelas de C.S Lewis, 

pero sobre todo sinto certa 

debilidade pola literatura galega: 

Rosa Aneiros, Domingo Villar... 

 

Elena: A medida que vai pasando 

o tempo, as miñas preferencias 

van cambiando. Neste intre, 

interésame moito a literatura 

hispanoamericana da segunda 

metade do século XX, mais se 

tivera que escoller un escritor en 

concreto, quedaríame con J. L. 

Borges.  

 

Óscar:  Como gran aficionado a 

novela policíaca e de misterio, o 

meu autor favorito é Sir Arthur 

Conan Doyle, o escritor das 

coñecidas historias de Sherlock 

Holmes, aínda que tamén podería 

escoller a Agatha Christie, tamén 

escritora de este tipo de novela. 

Estaría a miña elección entre eses 

dous autores, pero se só puidera 

escoller a un, este sería Sir Arthur 

Conan Doyle. 

“Para máis información, lean o 

libro cando estea dispoñible” 

 

Sobre que temas soles escribir? 
 

Ángela: A min gústame escribir 

sobre aventuras e fantasía, pero 

algunhas veces hai que cambiar de 

estilo. 

 

Lucía: Estou a piques de rematar 

un relato que pronto 

coñeceredes. 

 

Carla: Non teño un tema fixo, ao 

mellor, cando estou vendo unha 

película ou lendo un libro,  vexo 

unha escena que me chama a 

atención ou un frase que me gusta, 

retéñoa na miña cabeza e comezo 

a imaxinar que pode saír de aí. 

Normalmente penso que unha 

idea ou un tema pode ser bo 

cando non deixo de cavilar nel en 

varios días e lle dou voltas ata que 

o escribo. 

 

Elena: Os estudos de 2º de BAC 

téñenme moi ocupada este ano, 

así que non podo adicarlle á 

escrita todo o tempo que eu 

quixera. Aínda así, estou a 

traballar nun relato que todavía 

está moi "verde". Podería dicir que 

trata dun corazón (no senso máis 

visceral da palabra) pero o certo é 

que a medida que vou escribindo 

nel, a trama vai por un camiño 

totalmente distinto ao que tiña 

pensado nun primeiro momento, 

polo que nin eu mesma sei como 

vai rematar. Chegado a este 

punto, teño a sensación de que o 

relato ten vida propia. 

 

Óscar: Non teño un tema en 

cuestión, simplemente cando unha 

idea nace, a redacto, sexa cal sexa, 

pero prefiro escribir misterio e, 

aínda que non son moi fan dela, 

algunha historia romántica para 

introducir unha trama externa nas 

miñas invencións. 

 

“Todo o que escribimos vale, 

sempre pódese dar un uso” 

 

Elixe: Word ou papel e boli? 
 

Ángela: Eu elixiría Word porque 

aínda que me gusta máis o boli e o 

papel prefiro utilizar as novas 

tecnoloxías. 

 

Lucía: Papel e boli. 

 

Carla: Papel e boli, así podo 

escribir cando queira sen 

necesidade de encender un 

ordenador cada vez que se me 

ocorre algo novo. 

 

Elena: Papel e boli. Case non 

podo creer que esté a respostar 

isto en plena era dixital, pero é a 

verdade.    

 

Óscar: Variado. Uso os dous por 

igual, so que a hora de escribir 

para que perdure, escribo no 

ordenador. Sempre que podo 

collo a miña libreta e un bolígrafo 
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e escribo o primeiro que me veña 

a mente, e redactar algo con esa 

idea hasta que colla sentido. Todo 

o que escribimos vale, sempre 

pódese dar un uso. 

 

Recordas a primeira historia que 

escribiches? Estás "traballando" 

actualmente nalgunha? Podes 

adiantarnos de que trata? 
 

 Ángela: Recordo que a primeira 

historia que escribín foi para o 

concurso do Gregorio Fernández 

onde quedei de terceira. 

Actualmente estou traballando 

nunha historia que trata sobre as 

lendas galegas. 

 

Lucía: Sí, era un pequeno relato 

titulado "A meiga Uxía". 

 

Carla : Non, non o recordo. Pero 

lembro que cando era pequena, 

nos veráns, mentres miña nai facía 

algunha tarefa pola casa dicíame un 

par de palabras ou un tema e eu 

facía un pequeno conto que ía 

escribindo nunha libreta. 

Máis ou menos, teño algunhas 

ideas na cabeza e cando teño un 

anaco de tempo libre escríboas; 

pero gustaríame escribir máis a 

miúdo.  

Pois agora mesmo ando a darlle 

votas a unha historia mariñeira... 

 

Elena: Si, claro, jajaja.  Foi un 

conto que escribín cando tiña sete 

anos titulado "O coelliño Martiño". 

 

Óscar:  A primeira historia, sen 

contar as que nos obligaban a 

facer en clase, se non me equivoco 

foi en 1º ESO. Era un relato curto 

de dúas follas, non lle din moita 

importancia cando a rematei, pero 

en gran parte, esta inicioume na 

escritura diaria. Os meus 

compañeiros a leron, e 

gustáronlle. 

Actualmente estou en proceso de 

corrección da miña primeira 

novela, ”El Heraldo”, a primeira 

dunha historia de 3 libros. Esta 

que estou a citar contén nela a 

primeira historia que escribín, e 

espero que en pouco, poda facer 

que a xente a lea e que den a súa 

opinión ao respeto. Aínda que é 

un traballo laborioso,  estou a 

comezar a segunda parte. 

Sen ningún problema faría un 

adianto: 

A historia narrase no ano 2021, na 

cidade onde vivimos actualmente, 

Sarria, que co paso do tempo tivo 

unas novas infraestructuras e 

melloras. Nathan Hook, 

investigador privado na cidade de 

New York, recibe o encargo dun 

novo caso o cal lle faría volver a 

súa cidade natal, Sarria. Este caso 

tratase dunha serie de asasinatos, 

os cales teñen un factor en 

común, todos son coñecidos de 

Nathan do pasado. 

A novela ten dous tempos, o ano 

2021 e 2011. En 2011 narrase a 

súa vida de adolescente, na época 

da ESO, e todo redactado nun 

diario. 

Para máis información, lean o libro 

cando estea dispoñible. 

 
“Para ser un bo escritor 

primeiro hai que ser un bo 

lector” 

 

A que idade che entrou 

curiosidade pola escritura? 
 

Ángela: A min entroume a 

curiosidade por escribir fai 3 anos 

cando fixen un conto para un 

traballo de clase. 

Lucía: Cando tiña seis anos unha 

profe mandoume facer unha 

descrición e díxome que o facía 

ben. 

 

Carla: Supoño que dende moi 

pequena, sempre comezaba a 

escribir algunha historia nova aínda 

que moitas delas non as remataba 

nunca. 

 

Elena: Creo que aos sete ou oito 

anos. Daquela, e para ser sinceira, 

tiña a mesma curiosidade pola 

escrita que polo fútbol. Uns anos 

mais tarde, decateime das miñas 

limitacións co fútbol e tiven que 

deixar este deporte para os 

recreos, jajaja. 

 

Óscar: Aos 12 anos, o relato que 

citei anteriormente. En parte, foi 

un sono que tiven e adapteino a 

vida real. Moitas conclusións 

precipitadas sacaron os meus 

primeiros lectores, pero non lle 

din importancia, posto que eran 

especulacións. 

Gustoume escribir dende aquela 

todo o que me pasara no día a día 

e se podía, redactalas ben para a 

súa utilización posterior, como en 

moitos dos relatos contados no 

meu libro 

 

Ler ou escribir? Por qué? 
 

Ángela: Non son capaz de elixir 

entre ler ou escribir , xa que as 

dúas cousas me gustan moito 

porque ao ler abro a miña 

imaxinación a cousas novas e ao 

escribir utilizo o que a miña 

imaxinación me di. 

 

Lucía: Ámbalas dúas. Para ser un 

bo escritor primeiro hai que ser 

un bo lector. 

 

Carla: Ler; adoro escribir e o 

certo é que en ocasións me baseo 

en algúns dos autores que leo 

pero non se pode comparar coa 

sensación que teño cando estou a 

ler un libro e imaxino que eu 

formo parte da historia e o vexo 

todo desde un primeiro plano 
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sentindo o que senten os 

protagonistas. 

 

Elena: As dúas cousas ao mesmo 

tempo. Non hai unha sen a outra. 

 

Óscar: Escribir. Axúdame a 

relaxarme nos momentos mais 

difíciles. Quen non se enfadou con 

alguén e desexou moitas cousas na 

súa contra? Non é algo que se 

deba facer, pero podes escribir 

sobre el, inventarlle unha historia, 

facerlle sentir da misma maneira 

que el che fixo sufrir a ti… 

Escribir foi un descobremento 

importante na miña vida, e espero 

que algún día poda utilízalo na 

miña vida diaria. 

 

“Se dunha cousa estou segura, e 

que no futuro gustaríame 

escribir un libro” 

 

Gustaríache adicarte a escribir 

nun futuro? Cres que ten saída? 
 

Ángela: Non sei si me adicaría a 

escribir no futuro pero eu creo 

que os libros teñen unha gran 

saída xa que sempre haberá xente 

que queira ler. 

 

Lucía: Como afección sí, como 

profesión supoño que é moi 

complicado. 

 

Carla: Se dunha cousa estou 

segura, e que no futuro gustaríame 

escribir un libro; non me adicaría á 

escritura exclusivamente porque a 

pesar de todo, e aínda que non me 

agrade dicilo, ao igual que a 

música, a danza ou calquera outra 

arte actualmente non creo que 

estean pasando polo seu mellor 

momento, pero como afección, 

¿por que non? 

 

Elena: Creo que nunca deixarei 

de escribir para min mesma. De 

ahí a publicar vai un treito moi 

longo. O de ter saída ou non 

depende do que entendamos por 

saída. Eu non pretendo vivir da 

escrita porque eso é algo que está 

fora do meu alcance.  

 

Óscar: É algo que todo o mundo 

debería facer, escribir. Todos 

temos unha historia que contar, 

todas son boas, so necesitas 

practica e unha boa redacción. 

No futuro gustaríame ver que 

algún dos meus relatos teña éxito, 

non pido no mundo, me conformo 

cos mais achegados a min. Se lle 

gustan a eles, non habería maior 

pracer que iso. 

Saída? Sempre existirá xente que 

queira leer, vivimos nunha 

sociedade onde cada día os libros 

van perdendo importancia, todo 

debido ao cine. 

Gústame unha boa película como a 

calquera, pero hai palabras, 

descricións e sentimentos que 

nunha pantalla de cine non podes 

ver, por ese motivo, un bo libro 

sempre é mellor. Sei que empezar 

a leer e difícil, pero cando unha 

historia che gusta, estas 

desexando ser parte do libro, 

saber como remata, saber que vai 

facer cada personaxe e nos libros 

de misterio, especular e arriscarte 

a dicir quen é o asasino, onde esta 

o tesouro perdido… 

Algún consello para os futuros 

escritores? 
 

Ángela: O meu consello para os 

futuros escritores é que deixen 

voar a súa imaxinación e que 

confíen en si mesmos para 

expresar as súas ideas sen vergoña 

a hora de escribir. 

 

Lucía: Que se animen porque 

resulta unha experiencia moi 

gratificante. 

 

Carla: Paciencia, sobre todo iso, 

se che gusta escribir, adiante, pero 

non te agobies se non tes moitas 

ideas; le moito, e, aínda que pareza 

unha nai dicindo isto, non te pases 

todo o día fronte ao ordenador ou 

á Play, as grandes ideas están fóra 

esperando ser encontradas. 

 

Elena: Esta pregunta é un eloxio 

que non merezo. Sen dúbida 

débese ao cariño que me tedes, 

gracias por elo. Eu non son quen 

de dar consellos a ninguén, pero 

os que de verdade saben desto 

adoitan aconsellar tres cousas: ler, 

ler e ler.  

Óscar: Sí. Nunca perdades o 

entusiasmo de escribir, que 

ninguén vos diga o que tedes que 

facer, se vos gusta, leva esa idea 

ata o final. Se vedes unha paisaxe, 

describídea, non teñades medo. Se 

coñeces a alguén especial, escribe 

como é coas túas palabras, leo e 

volve a ler e se queres, léelo para 

esa persona, que sepa como a ves 

en realidade, porque as palabras 

son difíciles de dicir, pero fáciles 

de escribir, e sempre, podes 

corrixir os teus fallos. 

Entrevistas realizadas por Eva Melle Goyanes e 

Beatriz López Rodríguez 
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A nosa biblioteca 
Aquí temos, ben fresquiñas, as novas sobre o ocorrido na nosa biblioteca este ano, se necesitades 

saber algo máis xa sabedes que entrando en http://biblioxograr.wordpress.com/  podedes resolver 

todas as vosas dúbidas. 

 

Cambios, máis cambios 

Segundo ano consecutivo no que a nosa 

biblioteca se atopa inmersa no Plan de mellora da 

Consellería de Educación, o que  supón que 

volvemos recibir unha considerable cantidade de 

cartos, para fins ben diversos: fondos, 

funcionamento, mobiliario e equipamento 

informático.  

No eido informático mantivemos os cinco 

portátiles que tíñamos para os nosos usuarios e 

reforzamos cun sexto, pensado para traballo e 

consulta de prensa nacional e internacional en 

internet. Igualmente cambiouse o PC destinado 

ao traballo dos profesores, tendo desta forma un 

ordenador máis potente, moderno e de moita 

capacidade para a necesaria labor de catalogar, 

prestar, devolver, etc. Igualmente recalcouse o 

apartado de información para usuarios, con dous 

sinxelos marcos dixitais, un no exterior, outro 

interior, que programados para acender e 

apagarse no tempo do lecer, ofrecen información 

sobre actividades, lembran as principais normas 

da biblioteca, amosan resultados de cousas varias, 

etc. 

O mobiliario tamén ocupou parte dos ingresos, 

do tempo e das modificacións da biblioteca. 

Mercáronse cousas novas e aproveitáronse outras 

vellas coa intención de facer deste espazo algo 

familiar e acolledor. Así, adquiríronse andeis 

novos, un revisteiro cun colgadoiro para xornais e 

refixéronse con novos estantes os armarios que 

máis volumes acollen, é dicir Literatura Castelá e 

Lingua e Literatura Galega. Dentro destes 

cambios, que se están a dar durante todo o curso 

actual, a biblioteca “abriuse” a outros espazos do 

noso centro, reforzando o curruncho da prensa e 

a sala de 

titorías (Edificio 

1) e o vestíbulo 

do Edificio 2, 

este cun 

revisteiro. 

Igualmente 

mellorouse a 

zona de lectura 

relaxada e 

escoita de 

música, 

colocando os altofalantes nun lugar máis axeitado 

para mellorar a acústica e proporcionándolle un 

pequeno estante ao 

equipo audio. Non 

debemos esquecer a 

presenza do corredor 

entre a biblioteca e a 

sala de profesores de 

vitrinas destinadas a 

fondos multimedia 

(películas, 

documentais), 

novidades literarias, 

material para 

profesores, cousas 

para familias, etc. 
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Máis oferta 

A que temos este curso en materia de revistas. Grazas a unha subscrición a un xornal 

disponse duns vales de exemplares de fin de semana que  se trocan por revistas 

mensuais. Estas cámbianse cada trimestre. Publicacións tan coñecidas como Geo, Clio 

Historia, PC Actual, ¿Qué leer?, Viajeros, Muy Interesante, National Geographic, e demais 

están á disposición da comunidade escolar. 

Tamén os fondos multimedia (películas, libros con soporte auditivo, documentais, etc) 

van “in crescendo” no noso centro, sendo moi considerable o aumento dos préstamos, 

sobre todo por parte dos alumnos máis novos. Aproveitando isto estamos a pedir a 

opinión de cada persoa que leva un CD o DVD para traballar as suxestións e os 

consellos de quen xa tivo ocasión de velos. 

 

Tradicionais, clásicas 
 

Actividades habituais da biblioteca non faltaron neste actual curso. 

Dunha banda o laborioso proceso de facer todos os carnets para 

todos aqueles que chegan ao Xograr (alumnos, profesores, persoal 

non docente, etc), que permite o préstamo dos nosos fondos a 

través do programa informático Meiga. Doutra, as visitas de 

coñecemento da biblioteca, 

dirixidas ao alumnado de 1º 

ESO, 1º Bacharelato, 1ºCiclo 

Formativo e 1º PCPI, 

descubrindo desta forma 

como funciona este espazo 

multidisciplinar.  

Outra labor importante, 

que se fai aos poucos, 

pasiño a pasiño, é a da catalogación de todos os nosos fondos. 

Neste curso estase a traballar a fondo neste eido, tendo un alto número dos 9.000 volumes existentes xa 

actualizados polo sistema Meiga. Esto repercute no emprazamento dos libros, que está 

a sufrir cambios. Neste momento Literatura Española, Lecturas Obligatorias, Club 

Lector e Lecturas Teatralizadas e Galego dispoñen dun espazo máis axeitado, 

procedendo posteriormente coas materias restantes.  

 

 

Un algo especial para o Club Lector 

 

Quizais se hai algo que identifica a nosa biblioteca é o interese pola lectura que 

comparte en conxunto o noso Club Lector. Neste curso afrontando tempos novos, 

por dicilo así, dunha banda  a marcha (lei de vida!) de alumnos que 

formaron parte del e que xa emprenderon metas educativas maiores... 

Non foi obstáculo, pois de momento, na primeira convocatoria coa 

letura do libro “Nata e chocolate” o número de participantes superou 

os vinte, o que é de aplaudir. E  doutra, contamos coa iniciativa 

novedosa que se puxo en marcha para adultos co libro “A neta do 

señor Linh”, que se pode ler en galego, castelán e incluso francés. 

Disporá dun espazo no noso blog 

(http://biblioxograr.wordpress.com/) para os comentarios “online” 

Anovando ...  

… aínda que con trabas. Decidimos 

decorar con citas literarias en 

linguas diversas  (español, galego, 

français, english, portugués, 

italiano, latín) diversos espazos do 

noso centro, tanto interiores como 

exteriores. Nalgúns casos as follas 

cos ditos están como o primeiro 

día, unicamente co gasto que 

supoñen as manchas 

proporcionadas polos nosos pes. 

Pero noutros casos foron 

arrincados a posta. 
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de todos aqueles que se animen a ler esta especial novela de Philippe Claudel. 

E como complemento ideal as Lecturas Teatralizadas, arrincando igualmente novas épocas. Desta volta 

todo un referente da literatura española como é “La Celestina” para “o acto” da primeira avaliación.   

 

 

  

  

Aumentando  … 

... considerablemente as actividades de 

conmemoracións diversas, grazas a 

colaboración de varios departamentos e 

do propio equipo da biblioteca. Desta 

forma celebráronse días especiais como o 

da Tradución, o da Violencia de Xénero, 

Sida, Maiores, Dereitos Humanos, 

Librerías, etc. Tamén colaborouse co 

grupo de Poetisas de 2º ESO, co 

Concurso de Beléns (Dpto. de Relixión) e 

coa creación de marca páxinas (Ciclo de 

Atención Socio-Sanitaria). Propúxose un 

concurso con motivo do Día das 

Bibliotecas e entregáronse a Cáritas-

Sarria un considerable número de 

alimentos non perecedoiros grazas á 

iniciativa “No Xograr os libros dan de 

comer”. 

 

E aquí outro novo complemento 

da nosa biblioteca, un amigo 

para Tintín e Milou ! 

OBELIX 
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Este ano o departamento de francés contou por unha banda cunha actividade de carácter lisgüístico e por outra 
cun concurso de carteis de cine. Queredes saber máis? Aquí volo deixamos! 

 

 

 

 

Un total de 27 alumnos do IES Xograr Afonso Gómez,pertencentes a 3º e 4º da ESO, así como a 1º de 
Bacharelato, participaron nunha actividade lingüística no Camiño de Santiago 
proposta polo departamento de Francés. 

 A primeira parte da actividade consistía en entrevistarse con sarrianos 
e sarrianas que por razóns de índole diversa – familiar, traballo, 
emigración, sociais, culturais, etc. –aprenderan francés no seu 
momento e o empregan con asiduidade nas súas ocupacións laborais 
de tódolos días.  Para ilo contouse coa colaboración de persoas 
de Cafetería Xuxú, Bar Camiño Francés, Hotel Alfonso IX CH, Hotel Vila 
de Sarria- OCA, Café Travesía dos Soños, e Oficina de Turismo de Sarria, que prestáronse a colaborar nesta 
tarefa de índole pedagóxico. 
 
 A segunda parte desta actividade lingüística consistía en buscar peregrinos francófonos en diversos puntos 
da senda xacobea ó seu paso por Sarria, dende Vigo de Sarria ata a Ponte Áspera, incluíndo ademais 
lugares frecuentados polos que fan este itinerario como son as estacións de bus e tren, os supermercados, 
o exterior do centro médico, a oficina de turismo, etc. O obxectivo era falar con eles en francés, 
preguntándolle por aspectos da súa viaxe, vivencias que se podían recoller en papel e lapis ou ben recurrir 
ás novas tecnoloxías, é dicir cámaras dixitais de imaxe ou vídeo, gravadoras de son, teléfonos móbiles, MP3 
ou MP4, etc. 
 Un cuestionario gramatical, baseado en diversos monumentos de Sarria, foi a terceira parte desta 
actividade realizada nunha época do ano na que os peregrinos empezan a encher o camiño, sendo 
estranxeiros boa parte deles. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVA ACTIVIDADE LINGÜÍSTICA NO 
CAMIÑO DE SANTIAGO 

38 



 

 

A
Q

U
I

 E
 A

G
O

R
A

 

O MUNDO DO XOGRAR 

 

Neste último trimestre do curso tamén houbo mezcla de idioma e 
“séptimo arte” para o alumnado de Francés. Foi co gallo do concurso 
de “Affiches” que a Asociación de Profesores de Francés de Galicia 
organiza anualmente. No 2012 foi coa música como temática, desta 
volta co cine como eixo. Diversos alumnos de 2º, 3º e 4º da ESO, así 
como de 1º e 2º de Bacharelato tomaron parte, resultando 
seleccionados tres ( como marcaban as normas do concurso), 
correspondentes a Susana Fernández García (3º ESO A), Melina 
Iglesias Valcárcel (1º Bacharelato A) e Antía López Pérez (2º 
Bacharelato A). Ditos traballos foron enviados a Santiago para fomar 
parte dunha exposición no marco dunhas xornadas formativas de 
profesores. 

 

ALUMNOS DE BACHARELATO PARTICIPAN NUN CONCURSO 
 DE CREACIÓN LITERARIA DE BÉLXICA 

 
Os alumnos de 1º de Bacharelato da materia Francés-2 participaron no Concurso Literario 
organizado por "Atélier de Lecture", da vila belga de Liège. Alumnos do noso centro xa 

participaran na edición de hai dous anos, non poidendo facelo o curso pasado 
por non celebrarse dito concurso. Desta volta o tema era o Diario Íntimo, 

tendo que crear cada un dos participantes unha historia vencellada en 
lingua francesa . Máis de 4.000 alumnos de diversos paises e 
continentes participaron na actual edición deste afamado e instaurado concurso de 

creación literaria, desta volta para rapaces e rapazas nados entre 1994 e 2001. 
 

RECOÑECEMENTO A UNHA ALUMNA 

A alumna Sara Kardad, de 2º de Bacharelato, participou no curso pasado 2011-2012, 

por ter cumpridos xa os 18 anos, no concurso internacional “Dix mots de la 

francophonie”, organizado por diversos estamentos relacionados coa difusión da lingua 

francesa. O concurso en si consistía en contar nun pequeno texto un recordo de 

vacacións, usando unha selección de vocabulario facilitado polos organizadores. A súa 

participación e a do noso centro tivo un sinxelo recoñecemento, recibindo un 

pequeño lote de diverso material escolar.  

 

PEQUENAS OBRAS DE TEATRO 

Os alumnos de 2º de Bacharelato, xunto cos de 4º reviviron a “experiencia” de sentirse 

aunténticos actores franceses a través de pequenos e divertidos guións. 

 

 

 

CONCURSO DE CARTEIS SOBRE O CINE 
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O MUNDO DO XOGRAR 

 

 

ANIMACIÓN  Á  LECTURA 

O luns 15 de  abril e  patrocinada pola Editorial VICENS-VIVES, os  alumnos de 1º e 2º da ESO 

asistiron no Salón de Actos  a  unha  sesión  de  Contacontos    protagonizada  pola  narradora ( 

filóloga  e  titiritera) Raquel Queizás . A través  das  lendas  transportounos  a  diferentes  épocas  

e  lugares.   

OS ALUMNOS,   PROTAGONISTAS   DO    23 DE  ABRIL 
 

Como   xa  vén  sendo  tradición, o Xograr  celebrou  o   Día  do libro  gracias  ás  aportacións , esforzo  e  talento  dos   

seus  alumnos que ,de novo, non  defraudaron  as  expectativas que    esta  data  desperta  en cada nova edición. 

Ademáis  dos  carteis  e  das  manualidades que   nos  fixeron  lembrar     as  efemérides  do día  e  os  diversos xuízos   

e valoracións do libro desde mil e  unha  perspectiva; este  ano   sorprendéronnos  coa  elaboración de  dúas  

curtametraxes (“Los  escritores  justicieros” y “Adicción fatal”).Foron  realizadas  

por  alumnos  de 2º de Bacharelato  e   mereceron o aplauso de  todos nós pola 

súa  orixinalidade, pola  habilidade demostrada  no  manexo  da  linguaxe  

audiovisual e polo dominio  da  técnica  complexa que supón  a montaxe  e  a  

edición dos  vídeos .  Nelas  o libro  deu  pé  a  desenvolver  distintas  tramas de  

ficción vencelladas ó  cine de  aventuras  e  mesmo , ó cine  negro . 

“Los escritores justicieros”: nin o axente  007 ou  o  Equipo A terían   saído 

vitoriosos   na  difícil empresa  de convencer  a    alumna do Xograr, Antía López  

, de  que   os  libros  son ,antes de nada, unha fonte de pracer  . Para  convencela,  Iria “alias” Quevedo Villegas, 

xunto con Fátima  “Cervantes”  e Lucía “ Lorca”  moito tiveron que argallar para  que  , ó cabo, o libro  atrapase  á  

irreductible Antía. Oxalá   que  a  paixón  pola  lectura  que  foron capaces  de  transmitir  na  súa “opera prima”  

serva para  atraer  a  outros  , que  aínda non os coñecen, ós libros. 

“Adicción fatal”: ó  máis  puro estilo  Corleone: negocios  suxos,  reunións secretas, contrabando ,  mesmo vendettas 

internas . A través   dun grupo  de  bachareles  a  medio camiño  entre   gánsteres ,  mafiosos  e   axentes  do FBI ; 

seguimos  a  un  sospeitoso  de   turbias  transaccións cuxa  mercancía era  perigosamente aditiva: o libro. O clan  

comando formado por Diego, Sául, Jesús, Iago, Jesús Somoza e  Daniel    demostraron  coñecer  ben os ingredientes  

do  cine  de  acción  e  foron  xenerosos no seu reparto .     

As  dúas  obras  foron   proxectadas  no Salón de Actos  para todos  os  cursos   ,ó tempo  que cunha  breve  

presentación se  fixo  referencia á  obra  de  José Manuel Caballero Bonald, autor   agasallado  polo  Cervantes.  Xa  

que   o  libro  era  o protagonista,  houbo un  invitado  de  honra, unha réplica  dun  dos  libros   máis  preciados  da 

galega, que  nos  últimos  meses  moito deu  que  falar: un facsímil  do Códice prosa medieval 

Calixtino  que  os  alumnos  puideron  contemplar  de  cerca . Despois , a  visita  a  

exposición realizouse  a  través  dunha Caza do Tesouro  na  que os  alumnos  

tiveron que atopar  as  solucións  ás  pistas, agochadas  nos  propios  traballos  

expostos.  Ós máis  rápidos puideron   disfrutar  aínda  da  Mostra de Cómic   

que  nesta mesma  semana se  instalou  na  entrada do centro e  que  pretende  

revitalizar  o consumo deste produto   entre  toda  a  comunidade educativa. Ó 

lado  dos clásicos as  novas  creacións e  deseños   demostran  que  o  xénero segue  

sendo  capaz  de   reinventarse.Entre  o  material exposto atopamos  os  primeiros  traballos  de Miguel 

Anxo  Prado que  vén d  e  recibir no Salón Internacional do Cómic de Barcelona  o premio á Mellor  Obra  de 

Autor Español publicada no  pasado ano polo seu traballo Ardalén.   

Neste día  celebramos tamén  a boa nova   de  que  a  alumna  de 2º de Bacharelato , Elena López González,  arrasara  

nos  Premios Minerva, ó  acadar  o premio de Narración  , un “accésit” na mesma  categoría e  o terceiro premio    de 

Poesía. ¡Parabéns , Elena!  

40 
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CIENCIAS 

MUSEOS DE CIENCIA 
Quizais moitos dos nosos queridos xograreses non saiban que non só podemos atopar  museos de arte no mundo, senón que 

tamén os hai adicados a ciencia. Pero por sorte, dende Aquí e Agora axudaremosvos a coñecelos un pouquiño máis. Por iso vos 

traemos uns cantos traballos realizados polos alumnos de 4º da ESO da materia de bioloxía.  

MUSEO DAS ARTES E AS CIENCIAS DE VALENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

l'Hemisfèric ocupa unha superficie duns 

26.000 metros cadrados, e está situada entre 

os edificios do Museo das Ciencias e o 

Palacio das Artes. 

No interior de l'Hemisfèric pódese gozar de 

tres espectáculos diferentes: planetario, cine 

imax en gran formato e laserium. 

 O OCEANOGRÀFIC da 

Cidade das Artes e as 

Ciencias é o maior acuario 

de Europa, e nel 

represéntanse os principais 

ecosistemas mariños do 

planeta. Cada edificio 

identifícase cos seguintes 

ambientes acuáticos: 

Mediterráneo, Humedales, 

Mares Templados e 

Tropicais, Océanos, 

Antártico, Ártico, Illas e 

Mar Vermello, ademais do 

Delfinario, con 24 millóns 

de litros de auga e unha 

profundidade de 10,5 

metros 

ACUARIUM. Durante a visita, e ao 

longo do percorrido polas diferentes 

instalacións, poderemos coñecer de 

cerca o comportamento e a forma de 

vida dos máis de 45.000 exemplares de 

500 especies diferentes que alberga: 

delfíns, belugas, morsas, leóns mariños, 

focas, pingüíns, tartarugas, quenllas, 

raias, peixes serra, medusas, estrelas, 

ourizos, crustáceos de todo tipo, 

ademais das aves típicas de zonas 

húmidas, como as que viven na Albufera 

de Valencia e nos manglares tropicais. 

O MUSEO PRÍNCIPE FELIPE 

é unha sala de exposicións 

enfocada a que o usuario 

interactue co que hai alí. De 

primeiras un podería pensar 

que se trata dun museo 

enfocado ao público infantil; e 

aínda que é certo que se trata 

dun lugar no que os nenos 

pasarano en grande á vez que 

aprenderán algúns conceptos 

científicos básicos, todo o 

mundo goza coa súa visita. 

Lucía Castro, Lucía Aranda e Imanol Corredoira 

PLANETARIO 

É o único planetario en España que conta 

cunha bóla de estrelas Universarium.  

 

SISTEMA IMAX 

Utilizado por primeira vez na Exposición 

Universal de Montreal. Ten un proyector, 

que permite ao espectador sentirse coma se 

estivese dentro do filme, como un elemento 

máis no centro mesmo da acción. 

 

OMNISCAM LÁSER 

Como gran novidade, introdúcese por 

primeira vez en Europa Omniscam, unha 

tecnoloxía de proxección especial láser que 

xera efectos luminosos a todo cor e imaxes 

en 2D e 3D. 

44
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CIENCIAS 

 

 

 

 

- Praza da ciencia 

A este museo pódese acceder, dende a Praza da Ciencia. Esta praza está 

disposta para que, tanto adultos como nenos, poidan aprender máis sobre o 

Sistema Solar e os seus planetas, así como de constelacións e da nosa 

estrela, o Sol, de maneira didáctica.  

 

-Sala descubre e imaxina 

Esta sala está especializada en nenos de curtas idades.Nela coñecen a toda clase 

de animais e buscan a información en todo tipo de xornais revistas e outros  

documentos nos que aprenden de forma divertida.  

 

 

-Sala da auga 

Programada para o aprendizaxe da existencia da biomolécula de hidróxeno e 

osíxeno, máis coñecida como auga, no planeta Terra, esta sala permite en 38 

módulos,descubrir o que a fai imprescindible para a existencia dos seres vivos. 

Ademais, entre outras cousas, tamén se pode probar a resistencia desta e facer 

numerosos experimentos con ela. 

 

 

-Salón de actos 

O museo temen é un centro de dinamización educativa no cal se 

programan conferencias, cursos, talleres e outras actividades, 

dirixidas a profesores e ao público en xeral que desexen traballar en 

distintos temas monográficos. 

 

 
 

Ana Caloto Balboa 
Alejandro López López 

Lucia López López  
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ADICCIÓNS 
 

Unha adicción é unha inclinación moi forte ao consumo de substancias ou a realizar certas actividades. Esta 
créanos unha dependencia física e psíquica. Hoxe en día existen moitos tipos de adiccións: as drogas, a 
internet, aos móbiles, ao tabaco, ao alcohol, ao xogo,… 

·        Drogas 

     As drogas son as substancias que provocan unha alteración do estado de ánimo e son capaces de producir 
adicción. O repetido consumo de drogas provoca a drogadicción, é dicir, a necesidade que ten unha persoa de 
consumir cada vez máis cantidade para producir a mesma sensación cao principio. Esta necesidade non desaparece 

aínda que o consumidor sufra os efectos negativos producidos no momento de tomalas; 
polo xeral, é máis unha necesidade psicolóxica que física. Os principais consumidores de 
drogas son rapaces de entre 16 e 20 anos. 

-         HEROÍNA: 
O consumo de heroína causa no noso organismo efectos psicolóxicos (euforia, sensación 
de benestar e pracer) e fisiolóxicos (falta de sensibilidade a dor, paradas respiratorias, 
aumento do risco a contraer sida, hepatite e outras enfermidades infecciosas, pel seca e 
irritada e a morte). 

-         COCAÍNA: 
 A cocaína obtense da transformación das follas de coca en pasta de cocaína e despois, esta en clorhidrato de 
cocaína. Para facelo necesítanse substancias como a gasolina e o ácido sulfúrico. 

 Efectos  psicolóxicos: euforia, aceleración mental, hiperactividade, cansazo,… 

 Efectos fisiolóxicos: dilatación das pupilas, redución do sono, aumento da velocidade 
respiratoria e da presión sanguínea, alucinacións, ansiedade, insomnio, ataques ao corazón, 
paros respiratorios,… 

-         MARIHUANA: 
 A marihuana (Cannabis sativa) cultívase especialmente en zonas de clima cálido, como Asia, África,… Esta droga 
clasifícase como un alucinóxeno menor. Os seus efectos son sobre a saúde son os seguintes: 

 Efectos  psicolóxicos: relaxación, sensación de lentitude no paso do tempo, perdida da 
memoria inmediata, de concentración,… 

 Efectos fisiolóxicos: aumento do apetito, sequidade da boca, ollos brillantes e vermellos, 
taquicardia, descoordinación de movementos... 

·        NON SEN O MÓBIL 
                                                                                                                                                                                                            
Unha das adiccións que está a concentrar maior interese nos últimos tempos é a 
relacionada coas novas tecnoloxías, teléfonos móbiles, Internet, videoxogos…  Xa que 
constitúen un problema que preocupa a familias e ó profesorado pola repercusión tan 
negativa que teñen no desenvolvemento do alumnado. 
Definiríamos unha adicción coma unha actitude  xerada como consecuencia dunha 
dependencia. Iníciase coma unha conduta pracenteira, mais posteriormente, termina 
escravizando a persoa. A adicción convértese no centro da súa vida e perde o control 
fronte a esta, en resumo, é a adicción a que goberna a súa vida. 
Dentro destas novas adiccións salientamos a adicción ao teléfono móbil. Este pode crear unha dependencia que é 
máis frecuente en rapaces e adolescentes.  As causas poden ser moitas, unha publicidade incisiva que mostra o 
móbil coma un instrumento que dá independencia e liberdade, que permite integrarse nun grupo, estreitar lazos cos 
amigos…  O móbil pasa a ser un instrumento importantísimo nas súas vidas. 
Que pasa cando se converte nunha adicción? 
Os adictos presentan un gran nerviosismo cando non teñen o móbil dispoñible e nunca se separan del. Íllanse e 
desconectan do mundo real, a súa comunicación e só a través del. En ocasións deixan a un lado os estudos e as 
relacións cos amigos e non se ocupan doutras actividades que son importantes para a súa formación. 

                                                                                                                    

Reportaxe de Ana Mª Pérez Gómez e 

Lucía Pombo Capón 46 
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DEPORTES 

 

 ESPAÑA TRICAMPEONA 
Esta é a España, a selección irrepetible de España, campiona europea por terceira vez en Kiev, o 1 

de xullo de 2012, posuidora da triloxía da Eurocopa-Mundial-Eurocopa. Un grupo solidario de 

xogadores que foron indestructibles, mesmo en situacións extremas, con Casillas e Xavi como 

líderes e a experiencia de Vicente del Bosque como seleccionador. 

 

 Na primeira Eurocopa de 2008, celebrada en Austria e Suíza, a 

selección española gañou a Alemaña por 1-0. Gol de 

Fernando Torres. 

 

 No  mundial de 2010, celebrado en Sudáfrica, venceron contra 

Holanda por 1-0 na prórroga con gol de Andrés Iniesta. 

 

 Na Eurocopa de 2012, celebrada en Polonia e Ucrania, 

proclamouse a Italia por un 4-0. Goles de: David Silva, Jordi Alba, 

Fernando Torres e Juan Mata.  

 

 

 

 

 

 

Por último, no ano 1964, a segunda edición da Eurocopa gañada por España. Naquel entonces, 

era chamada Copa de Naciones de Europa. A fase final tivo lugar en España que impulsouse 

contra a Unión Soviética por 2-1. 

 

 

En total pasaron 42 xogadores diferentes polas 3 competicións gañadas pola 

selección. 

              

 

 

                                                                                            Feito por Javier Rodríguez e 

Miguel López 
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DEPORTES 

 

GALICIA  NA ÉLITE 
Os galegos podemos estar orgullosos de ter dous equipos galegos no Olimpo de fútbol español:   

-DEPORTIVO DA CORUÑA 

O  Real Club Deportivo de La Coruña , coñecido como Deportivo da Coruña, é un club de fútbol de 

España. Foi fundado no  1906 na cidade de A Coruña, actualmente xoga na  Primeira División de 

España. 

É o único club galego de fútbol cun título de Liga!! 

Historicamente, o Deportivo da Coruña tivo dúas épocas de grande  éxito: Unha entre 1992 e 1997 e 

outra época entre 1999 e 2004. O club ten no seu  haber un título , cinco subcampeonatos , catro 

terceiros postos, dúas Copas do Rey,  tres Supercopas de España como máximos logros nacionais 

e a clasificación á semifinal da Recopa de Europa na  tempada 1995-96 e á  semifinal da liga de Campións na 

tempada 2003-04 como éxitos internacionais. 

 Tras vinte tempadas na 1.ª division, no  2010/11, descendeu á 

Segunda División tras 20 anos seguidos na élite.Que penaaaaaa!!! 

Na Segunda, o  Deportivo sorprendeunos a todos cun primeiro posto 

ao final da liga e volve a veterana 1.ª división. 

-CELTA DE VIGO 

O  Real Club Celta de Vigo  é o noso benquerido club vigués  de fútbol que este ano ascendeu á primeira igual 

co Depor .O Real Club Celta de Vigo creouse no 1923 tras a fusión de dous equipos, o Vigo Sporting e o 

Real Fortuna.  

Xogou 47 tempadas na Primeira División, sendo o equipo galego con maior número destas na máxima 

categoría do  fútbol español. Que cracks!! 

Entre os seus logros pódense  destacar 3 subcampionatos na Copa do Rey, unha Copa Intertoto no  ano 

2000, varias clasificacións para a Copa da UEFA de forma consecutiva e chegando a cuartos de final en 
tres ocasións, e unha clasificación para a UEFA Champions League na que caeu eliminado polo Arsenal 

FC en oitavos de final.          
 

¡SORTE  A TODOS! 

 

 

Feito por David Vila e Iván Somoza  
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CINE 

 

 

 

Lo imposible 

Esta é unha das máis valoradas e premiadas pese a algúns erros.Todo ocorre en Tailandia abríndonos 
unha ventá ao que ocorreu nese tsunami. Os primeiros corenta minutos achégannos ao 
impresionante destrozo que causa no terreo, anegando todo ao seu paso e  arrasando e separando 
vidas.Como toda historia real non é mala pero: era necesario poñer a dor en maiúsculas e buscar as 
bágoas en todo momento? Un pouco excesiva neste caso... 
Un momento “tipic topic” da película é cando os protagonistas non saben que están cerca pero non 
deixan de cruzarse  coas persoas que están ao lado. A muller que estaba nunha cama ao lado da nai 
resultou ser tamén a muller dun home co que o pai de familia compartiu unhas horas.Moita 
casualidade, non sí? Isto é típico de moitas películas americanas e fai que a impaciencia acabe coas 
nosas uñas, por suposto eu non o fixen. 

Grupo 7    

Grupo 7 é unha unidadepolicial que ten como obxectivo limpar de droga as rúas do centro de 
Sevilla nos años previos á inauguración da Expo 92. 
Grupo 7 non descobre nada novo acerca do cine de carácter policíaco e negro, nada sobre as 
súas dúas caras – como a cidade, como o país, como todo-  e tamén sobre o seu “ o fin 
xustifica os medios”, e sobre o que está ben e o que está mal. 
 

Acoso en la red 

A protagonista recibe como regalo de aniversario un ordenador e séntese aliviada porque a súa nai 
non a vixía mentres navega pola internet. É entón cando se mete nun chat onde comezan a acosala 
pero como na maioría dos casos,  non ten valor para dicirllo a ninguén, tamén comezan a acosala 
na escola e acaba indo a un grupo de xente que está na súa situación. Nese grupo de terapia abre os 
ollos, aprende a apoiarse nalgunhas persoas e a baixar o seu listón de confianza xa que a que dicía 
ser súa mellor amiga era quen estaba detrás da pantalla burlándose dela. Esta película botárona na 
televisión debido ao caso de Amanda Todd, unha rapaza canadense que se suicidou tras colgar un 
vídeo na rede pedindo axuda despois de  ser ameazada e estar nun auténtico inferno 
(ciberbullying). Fai uns meses saíu a noticia de que a banda de hackers “Anonymous “publicara o 
nome do acosador de Amanda, pero en realidade non era esa persoa posto que a policía canadense 
buscou probas antes de detelo e non atoparon ningunha. Pero “ Anonymous” non se adica só a este tipo de cousas 
debido a que son unha banda de hackers que entran nos ordenadores dos gobernos para publicar información segreda 
sobre eles. 

Amour 

o A historia do matrimonio de Anne  e Georges ten lugar dentro dun edificio que, por fora, como  a 
súa  vida,  derrúmbase. Vemos  como a dinámica da parella cambia cando "Anne" queda paralizada e 
comeza con períodos de demencia. 

Nestes  últimos meses que lles quedan veremos como se tratan, se falan e se aman.. E finalmente chega 
o momento no que unha persoa ten que facer fronte a unha casa baleira. 
 

 

*A continuación  dúas versións dunha películas para un momento entretido nunha volta á época nostálxica dos contos 

do paraíso perdido da infancia: 

BLANCANIEVES 

Actualmente a película española máis premiada é a nova versión de Blancanieves interpretada por 
Maribel Verdú.: Versión libre, de carácter gótico, do  popular conto dos irmáns Grimm, que foi 
ambientada na  España dos anos 20. Brancaneves é Carmen, unha fermosa moza cunha  infancia infeliz 
debido á súa  terrible madrastra Encarna. Fuxindo  do seu pasado, Carmen emprenderá unNa  
apaixoante viaxe acompañada polos  seus novos amigos: unha troupe de Ananos Toreiros. 
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Amanecer 

Unha película moi venerada e admirada por uns  como desprestixiada por outros. Trátase da 
continuación  doutras tres historias nas que os vampiros e licantrópos xogan o principal papel.. No 
libro, fixándose nalgúns fragmentos vemos unha sobredose de lados escuros, papeis machistas nas 
que o home é o líder da familia. Tanto é así que na película son eles, os que saen a cazar mentres que 
a muller, Bella queda coidando da súa filla que é metade humana metade vampiro e velaí o conflito 
da historia. Prodúcese unha loita contra os Vulturis que en realidade, irónicamente, non se chega a 
producir polo incríbel poder de Alice que lle descobre un futuro nada prometedor para algúns, e estes 
retíranse antes de que este se cumpra dando paso ao final no que todo remata ben. 
 

Los Juegos Del Hambre 

Sitúase nun posible futuro, polo de agora, surrealista. Nas ruínas do que un día foi Norteamérica está 
Panem, un país dividido en doce distritos (cada un deles dedicado a unha industria) gobernados polo tirano 
Capitolio, un nome tomado dunha das antigas colinas da civilización romana. Como resultado dunha antiga 
guerra,  cada ano,   Capitolio organiza uns xogos de visión obrigatoria para todos os distritos: “Los Juego Del 
Hambre”, nos que participan un rapaz e unha rapaza de cada distrito, que teñan  entre os dez e os dezaoito 
anos. Cando o nome de Prim sae escollido para participar nos xogos,  a nosa protagonista, Katniss Everdeen, 
non dubida en presentarse voluntaria para participar por ela. Qué pasará? Gañará os xogos e volverá a casa 
ou morrerá neles?  Iso sí, ensinanos poderosa a forza de esforzo, nunca tirará  a toalla. 
Comparación película-libro:: Como sempre pasa nestes casos está claro que os libros superan amplamente a 
película. No libro podemos deatcar e ver máis acerca da vida, pensamentos e sentimentos de Katniss que na 
película. Ademáis na película houbo uns “pequenos” cambios que fixeron que saíra un pouco desgustado da sala de cine. 

 
Los miserables 

Sitúase na Francia do século XIX: as vestimentas, costumes, lugares están  ben representados.  A 

historia basease na historia de un expresidiario  Jean Valjean  (Hugh Jackman)  que  é perseguido 

durante décadas polo despiadado policía Javert (Russell Crowe). Cando Valjean decide facerse cargo 

de Cosette, a pequena filla a de Fantine (Anne Hathaway),  as súas sus vidas cambiarán para sempre. 

Adaptación cinematográfica do famoso musical 'Les miserables', basado a su vez na novela homónima 

de Victor Hugo.  

 

Volver a nacer 

Tamén é recomendada Volver a nacer baseada no libro La palabra más hermosa pero esta só é unha 
historia de amor co problema dos Balcáns como fondo, como parte de atrás dunha tenda, dun 
escenario... 

Slumdog millonaire 

Unha película que amosa a India, as clases marxinais e a esas mafias que tratan coas persoas sen 
ningún tipo de escrúpulos, sen importar nada máis que o proveito propio. Como toda película 
de Bollywood remata cun baile ao seu estilo. 

También la lluvia 

En también la lluvía vemos       que as cousas non cambiaron tanto como criamos. Un grupo de 
persoas diríxense a cidade de Cochabamba (Bolivia) onde pretenden facer unha película sobre a 
primeira pisada en  América pero encontrase con que os cidadáns seguen a ser explotados, esta vez 
polas multinacionais que pretenden facer un negocio do subministro da auga, e é así como se ven 
inmersos nunha guerra.. 
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CINE 

 

 La dama y la muerte 

Un bo curto de animación nominado aos Goya , para pequenos e non tan pequenos. En 
EE.UU comprárono para realizar simulacros na sanidade, é curioso porque convertérono 
en algo máis que un corto... 

El orden de las palabras 

Cun bote,un cartel de cartón, coas mesmas palabras que todos os cegos é como pide axuda este,   pero a súa sorte 
cambia.Máis ben o que cambia é a orde das palabras, algo que pode parecernos insignificante pero non o é.Unha muller 
escribiu: “ fai un día fermoso pero eu non podo velo”. 

  El orden de las cosas 

A violencia de xénero, un monstro que segue a existir na nosa sociedade é o  que este curto  
reivindica a liberarse. 

El ambidiestro 

Unha  curtametraxe inspirado na Guerra Civil española, comeza coa frase : “ La guerra es un 
negocio que suelen ganar los príncipes pero que siempre pierde el pueblo”. 
Un home atópase perdido e desorientado no medio  do campo de batalla de dous bandos: 
fascistas e comunistas. A súa balanza de ideas non se inclina cara ningún dos lados, o tempo 
corre na súa contra e coma unha de tantas persoas perde unha das poucas cousas que tiña. 
 
 

7:35 de la mañana  

Nominado aos Goya, un curto que dí que o amor para a maioría é cousa de psicópatas, a xente súmese nos problemas e 
non conserva eses bos valores que de cativos nos ensinan. Esta curtametraxe ensínanos que para lograr as cousas non é 
necesario berrar, ferir,  nin esquivar as miradas dos demais porque así  é o mundo onde vivimos e só uns poucos son 
capaces de comprendelo. 

Éramos pocos 

Un pai e o seu fillo, son incapaces de facer os  labores da casa. Cando a mai os abandona   deciden sacar á avoa  do  asilo 
para que lles faga a comida e lles limpie a casa.c Chega a que cren que é a avoa,  fai as famosas comidas que estas soen 
facer e cóidaos como se foran da súa familia pero….. 

Binta y la gran idea 

Un corto sobre iso que ás veces queda en segundo plano, un corto conmovedor, esa é a palabra.Un corto sobre o intento 
de igualdade que fai a pequena Binta, de sete anos, na súa aldea de Senegal                                                                                                                                                                                                                                                             

Tamén cabe destacar o moi premiado corto Nasija que fala da vida da muller na África subsahariana. 

 

 

 

 Comentarios feitos por Lúa López Trevín e 

Héctor López López 
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MUSICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

 

Ana Caloto Balboa 

 

PABLO ALBORÁN: É un cantautor Español , foi elixido como o mellor 

disco do ano 2011  con “Solamente Tú”  e por último neste ano pasado 

saíu  a venda o álbum “Tanto” no cal podemos atopar algunhas  

cancións  como son “Tanto”  e “Te He Echado de Menos”. 

 

PSY: É  un dos nomes que máis soou este verán. A canción “Gagnam 

Style” converteuse nun bum nada máis sair ao mercado con uns 10 

millóns de reproducións diarios, por elo vídeo destacado no 2012. 

TAYLOR SWIFT: Nestes momentos é a voz máis importante dos Estados 

Unidos. O seu  último éxito tivo numerosas representación en listas de 

diversos países foi “We Are Never Ever Getting Back Together”. 

 LAGARTO AMARILLO: É un grupo formado por irmáns. A súas cancións 

máis actuais son “Culpable” e “Dejarse la Piel”  recollidas no álbum 

“Estoy Mintiendo de Verdad”. 

 AURYN: Un grupo creado no2009. O seu primeiro álbum estivo nos 

superventas dous anos e actualmente están a arrasando co tema “Don't 

Give Up My Game”. 

 ONE DIRECTION: É unha banda que foi  formada no ano 2011 e 

Londres. O deste grupo foi aparecer e triunfar xa que  ten un álbum  

publicado e acaban de anunciar que xa podemos esperar outro, e todo 

isto en tan só dous anos. O seu próximo disco será “Take Me Home”, e 

a  súa canción principal “Live While We're Young”. 

 CARLY RAEN JEPSEN: Esta cantante casi non era coñecida no mundo da 

canción ata que lanzou a súa canción “Call Me Maybe” está aínda a 

vatir records de permanencia en listas como a dos 40.  Pero non por iso 

nos esquecemos do seu último tema “This Kiss”. 

 FUN: É un grupo Estadounidense que gravou o seu primeiro álbum no 

ano 2009. Desde isto lanzaron varios sinxelos de forma  gratuíta pero 

pola canción que realmente son  coñecidos por  “We Are Young”. 
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MUSICA 
 
 

ROCK 
Chegamos á segunda parte da sección, a cal é unha clasificación dos seis mellores vocalistas de Rock. Sen 

máis demora, comezamos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lucía López López 

Subimos ao posto número 5, ocupado polo famoso vocalista de Aerosmith, 

Steven Tyler. Tivo unha carreira musical moi exitosa, marcada pola facilidade 

que tiña para tocar varios instrumentos á vez e pola súa peculiar voz, a cal fai 

que o grupo siga sendo un dos mellores da historia do rock.  

 
Xa estamos no posto número 4 ocupado polo famoso vocalista e compositor de The 

Rolling Stones, Mick Jagger. A pesar de sacar numerosos discos como solista, foi nos 

Rolling onde se deu a coñecer, e neste mesmo grupo onde a súa voz tomou máis 

importancia, facendoo quedar como un dos mellores vocalistas de rock segundo 

numerosas revistas. 

 
Subimos un posto máis, ao número 3, ocupado por Axl Rose que é coñecido por 

ser o primeiro e único cantautor do grupo Guns N’ Roses. Foi valorado como un 

dos mellores cantantes por revistas como Hit Parader ou Kerrang Magazine, as 

que din que ten unha voz diferente, chamativa e que transmite, o que fai que 

ningunha  outra se lle iguale. 

 
Posto número dous, que emocionante, ¿non? Este posto está ocupado por dous grandes 

artistas, comezamos co primeiro, Bon Scott. Este foi principalmente coñecido por ser o 

segundo vocalista de AC/DC. A súa voz “rasgada” fixo posible que fora situado en listas de 

vocalistas como Classic Rock, a cal cualificou a súa voz como a mellor de toda a historia. 

Desgraciadamente, a vida de Scott como vocalista de AC/DC só durou 6 anos debido ao 

seu falecemento en 1980. Por suposto, a banda seguiu adiante con un novo cante, Brian 

Johnson. A súa innovadora voz fixo posible que o grupo tomara moita máis importancia da 

que xa tiña e que se situaran no número un das listas de discos durante anos. 

 
E chegamos ao posto número un, ocupado por un dos grandes da música, 

Freddie Mercury. Vocalista de numerosas bandas, deuse a coñecer no famoso 

grupo Queen, o cal marcou un antes e un despois na súa vida. Tiña unha 

grandiosa voz que estaba marcada por todo o que transmitía cando cantaba, o 

que o facía único interpretando cancións. A pesares de que aos 45 anos de vida 

deixara este mundo, é e seguirá sendo un grande, o mellor vocalista de rock de 

toda a historia. 

 

 

No último posto da nosa lista sitúase Robert Plant, vocalista durante 12 anos do coñecido 

grupo Led Zeppelin. Deste gran vocalista, cómpre destacar un cambio de voz producido 

pola “mala vida” das súas cordas vocais. Pero, a pesar disto, sigue sendo considerado un 

dos grandes da historia do rock. 
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O único límite  é a túa imaxinación 

Minecraft é un tipo de xogo "sandbox" orixinario PC e agora tamén dispoñible 

para Xbox 360, no cal os xogadores poden facer case calquera tipo de estrutura 

nun mundo tridimensional composto de cubos. Neste mundo pixelado o único limite 

e a túa imaxinación. 

Minecraft saíu por primeira vez ao mercado o 

19 de novembro de 2011 e dende entón a súa 

audiencia non para de crecer. Aínda que hoxe 

en día a xente o que busca son gráficas 

realistas, que pareza que os personaxes son 

persoas reais, Minecraft conseguiu abrirse 

camiño entres estes videoxogos cunhas 

gráficas pixeladas e pouco realistas.  

O xogo consiste en crear e destruír bloques nun ambiente tridimensional. Os 

xogadores teñen un avatar e mediante a destrución e colocación de bloques, 

formando estruturas incribles, por outra banda o xogo conta con modo 

multixogador polo que se pode xogar cos teus amigos e así crear estruturas 

inimaxinables. 

Minecraft pode ser adquirido por 26,95 dólares (20 € aproximadamente) e so está 

dispoñible na web. Cando compra o xogo, 

terá acceso ó xeito sinxelo a todos os 

modos de xogo do Minecraft. Por outra 

banda do Minecraft clásico está 

dispoñible na web de balde. Minecraft 

clásico é o xogo no seu estilo máis 

sandbox, con bloques ilimitadas e sen 

perigo de morte, a diferenza da versión 

actual, na que ten que protexerse, 

porque hai monstros e zombis que 

intentaran por todos os medios eliminarte. Minecraft Clásico e Minecraft 

versión actual están dispoñibles na web oficial http://www.minecraft.net/.  

Dende o meu punto de vista Minecraft é un videoxogo moi divertido, e mellora se 

xogas en compañía de alguén coñecido. Que non te engane a súa aparencia, pois é 

un dos mellores videoxogos que probei xamais. 

 

Feito por Miguel Fernández 
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SUPERSTICIÓNS 

Este é o Aquí e Agora trece. Mal número para os supersticiosos. E ti, es un deles? Se 
é así e che serve de consolo dirémosche que antigamente o trece era considerado 
un número grato, benéfico e de poder. Claro está que agora non é un número ben 
visto. O pobre, está marxinado...  Non hai máis que saír a  rúa para comprobalo, 
pois ás veces o portal número 13 é omitido. Nos hoteis a planta trece, 
normalmente, é utilizada para a limpeza e outros servizos, pero non para os 
clientes.  Incluso existe a fobia ao número trece chamada “triscaidecafobia”. 
 E a planta 13 ?  

CURIOSIDADES 

 

 Office 2010 ía ser a versión trece, pero rematou sendo a versión catorce. 
 A décima terceira gala de Gran Hermano chamouse 12+1 
 O novo Papa está rodeado deste número: 

o “ Es un Papa argentino” , ten trece letras 
o Elixiuse o 13-03-13 e se sumas esta data tamén che da trece 1+3+3+2+0+1+3 = 13 
o Foi nomeado ás 19:06...7+6=13 
o Se sumas os díxitos dos seus anos obtés un trece. 
o Se sumas a data na que foi elixido (trece), restas dous, sumas cinco e  divides entre catro...adiviñade, 

que número obtedes? Trece? Non,   obtedes o catro. 
 O capítulo trece do Apocalipses está dedicado ao Anticristo e á Besta. 
 Ángel Nieto (gran motorista español), gañou trece mundiais e sempre que lle preguntan di que non gañou 

trece, se non 12+1 
 

MALA SORTE 

Outras cousas que non debedes facer se non queredes sufrir 
unha repentina mala sorte son: 

Tesoiras abertas: Coidado porque, unha cousa tan simple 
como deixar as tesoiras abertas pode influír na vosa mala 
sorte, así que procurade pechalas se non queredes que o 
demo vos colla. 

Pan polo chan: Tampouco tiredes  pan ao chan, xa que lle 
fariades unha ofensa ao corpo de Cristo, e habería que bicalo 
e facer tres cruces, un proceso no que cando rematas xa 
fixeches a dixestión, así que non volo aconsello. 

Sombreiro na cama: Tede coidado con pousar un simple 
sombreiro na cama porque é presaxio de que alguén próximo 
vai morrer, así que xa sabedes que facer se non queredes que 
morra alguén da vosa familia, a non ser que saibades que o 
que vai morrer sexa a persoa que peor che caia, pero por se 
acaso...os sombreiros ao colgadoiro, que para iso están. 

Sal ao chan: Finalmente dicirvos que non  tiredes sal ao 
chan, xa que como antigamente o sal era o  símbolo da 
amizade se o deixases caer romperían todas as túas 
amizades, de modo que te aburrirías máis ca unha ostra na 
súa concha se se espallan polo chan. 

BOA SORTE 

Mais ... algo terá que haber que de boa sorte, non? Por 
exemplo:  

Cruzar os dedos: Como ben sabedes, consiste en cruzar 
os dedos para  “asegurarse” de que se cumpre o que 
desexamos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Trevo de catro follas: Segundo din, cada folla do trevo 
aporta unha cousa:  a primeira, a esperanza;a segunda, a 
fe; a terceira, o amor e a cuarta  a sorte. 

Seguro que vós tamén tedes pasado parte do voso 
tempo mirando para a herba en busca do trevo coa 
cuarta folla, aínda que, o trevo de tres follas tampouco 
está nada mal. 

Roupa ao revés: Seguramente algunha vez te vestiches 
tan a presa que sen nin sequera te decataches e 
puxeches unha prenda ao revés. Dende logo non penso 
que sexa un problema, ao contrario, pois é sinal de boa 
sorte. 

Desexo de aniversario: Como ben sabedes, din que se 
pides un desexo cando sopras a túa tarta de aniversario 
se fará realidade. Se es coma min seguro que algunha 
vez ao soprar as velas, de súpeto, te esqueciches por 
completo daquel desexo que tanto desexabas. 

 Manuel Corujo Muíña e Laura López 

Pereiro 
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-PASATEMPOS- 
 

Desafía un ano máis ó teu cerebro resolvendo os Pasatempos Xograrinos!

A: Líquido 
transparente que 
serve para lavar, 
beber, ducharse …  
B: Parte da esfera 
terrestre na  que se 
desenvolve a vida. 

C: Moble cun colchón que serve para 
durmir 
D: Mamífero similar o camelo con una 
xoroba  
E: Caixa ou funda onde gardas bolis, gomas 
…  
F: Cada un dos ósos que forman o 
esqueleto dos dedos. 
G: Cuarto pequeno 
H: Narración ordenada dunha serie de 
sucesos.  
I: Porción de terra rodeada por auga.              
K: Unidade de temperatura do Sistema 
Internacional.                                                                                   
L: A maior dimensión nas superficies plans                                                                                                   
M: Dise dunha obra de gran mérito entre 
as da súa clase 

N: Crustáceo negro, semellante a un 
cangrexo  pequeno. 
Ñ: Mamífero rumiante africano da familia 
dos   bóvidos. 
O: Que se repoduce por ovos. 
P: Alimento de fariña co que, normalmente 
se acompaña a comida 
Q: Ter gana, bondade ou intención de facer 
ou obter algo 
R: Pequeno roedor, gris con rabo longo e 
delgado 
S: Vila onde se fai esta mesma revista. 
T: Utensilio de cociña, redondo,baixo  e 
con mango longo 
U: Froito pequeno, redondo e agrupado 
con outros.  Formando acios do que se 
obtén o viño.        
V: Recipiente de cristal que utilizamos para 
beber.                        
X: Calquera alumno deste centro.                                                                                         
Z: Calzado brando que se utiliza para estar 
na casa. 
 

 

 Es un xenio dos números ? Que che parece se no seu canto poñemos símbolos? Atréveste co noso 

Xogradoku? 

 

 

 

56 



 

 A
Q

U
I

 E
 A

G
O

R
A

 

PASATEMPOS 

 

Atopa as sete Xogradiferenzas: 

 

 

 

 

 

 

 

Se o teu é deducir … Adiante! Descifra a seguinte cita de René Descartes.        

   

                           __  __  __  __  __  , __  __  __  __    __  __  __  __  __  __ . 

                            3    5    1    7    4      6    4    8    4      5    2   10   7    9    4 

 

  __ P__ D__ R __  __     Capa exterior da pel. 

   5             5            5 

 

  __  __     __ R __  __ R __  __  __  __    Periódico de Lugo. 

                  3             8                  7 

  

 __  __ R __ N __  __      Un froito ou unha cor. 

  6                     2 

   

 __ O I __  __       Tempo no que se aprecian a lúa e as estrelas. 

  1         9 

 

 C __  __  __  __      Parte máis elevada dunha montaña. 

                 10   4 

 

A ver se es quen de atopar cinco deportes na seguinte sopa de letras.  

 

 

 

 

 

 

 
Estes pasatempos foron ideados por Laura López Pereiro,  
María López López  
e Ángela Rincón Rodríguez 
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COMEZOS 
 

COMEZOS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ben, os meus comezos nesta AeA foron bastante sinxelos, debo dicir que sempre traballei a beira 

de Eva, e iso facíame as cousas moito máis sinxelas. 

Aínda que eu sempre souben que as letras non serían o meu, decidín embarcarme neste 

proxecto. Sei que isto soará moi típico, pero agora miro atrás e non me arrepinto, porque sei 

que aínda que fose un pouco, axudei en todo isto. 

Cheguei sen saber moito deste mundo do instituto, e marcho con moitas gañas de coñecer o 

recuncho que albergará os meus dous últimos anos antes de comezar o meu soño: a entrada na 

escola de pilotos de aire, en Madrid, ou iso espero. Sei que as cousas aínda poden cambiar moito, 

pero o que si que sei é que por moi lonxe que marche, este sempre será o meu fogar. 

 

Sabela González Seijas 
 

A  MIÑA  CHEGADA  A  AQUÍ  E  AGORA 

Corría o ano 2010, tiña 13 e acababa de comezar o instituto. Como todos os de 1º da ESO 

quizais me atopase un pouco perdida entre tanta xente. Un día, non sei se por azar ou por 

destino, atopeime cun cartel que animaba  todos os xograreses a unirse a revista do centro, a Aquí 

e Agora. Daquela, eu quería ser xornalista, ir por letras (como cambian as cousas...) así que 

decidín acudir no lecer a sala de xuntas como se indicaba. Alí atopeime con moita xente maior 

(para a “eu” de 13 anos, maiores eran os de 16, si) pero tamén con rapazas da miña idade. O caso 

e que a pesar de que me soaran aquelas caras, non coñecía a ninguén, iso non foi problema, 

gustoume moito como funcionaba o proxecto no que cada un aportabamos un pouco para ir 

facendo aquela pequena revista. Era o meu primeiro ano e non me atrevín a “liala” moito, 

simplemente fixen un traballo sobre unha excursión que fixeramos a radio, a que teño que dicir 

lle din moitas moitas voltas, ata que me gustou o resultado (e aínda lle atopo erros a día de 

hoxe). Nos anos seguintes funme facendo coa sección literaria, a miña favorita dende logo. E este 

ano, xa en 4º da ESO aquí estou, de codirectora do Aquí e Agora. Quen o ia dicir? Aquela nena 

que non dicía nada en ningunha reunión, chegaría ser unha das futuras directoras desta revista a 

que tanto cariño lle collín, na que intento facer todo o mellor que podo para acadar uns bos 

resultados, na que conto co mellor equipo que se pode pedir e da que aprendo todos os días 

moito , moitísimo. A estas alturas, agradezo ter visto aquel cartel, e sei que non estou aquí e 

agora por casualidade.  

Quizais non era a historia que esperabades, pero é a que teño co AeA, na que deixo un cachiño 

de min e que espero vos guste.  

 

Carmela Cela 
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COMEZOS 
 

 

 

MEDO 
Todo o mundo ten medo. Ti a que tes medo? A escuridade? Aos exames? Aos paiasos?... Que a que lle teño 

medo eu? Máis ben tiña, e era a esta revista. Si queridos xograrinos/as. Eu téndolle medo a unha revista, en 

concreto a nosa querida AeA… 

Eu comecei na revista cando ía en 1º de ESO, é dicir, fai catro anos, e participei nela practicamente por orde de 

María. Sí, María Melle, a miña irmá, tamén coñecida como unha das antigas directoras da revista. 

Según ela: “Ti vas si ou si!”. Así que xa me vedes, aquí estou (é unha mandona…) Nah, é broma. Recordo que 

comecei facendo algúns traballos en grupo, e pouco a pouco fun enviando traballos individuais, pero eu, 

obviamente, seguía a estar na redacción, estábase moi cómoda e ves o “mundo” da revista desde outra 

perspectiva na que te atopas moito máis relaxada. O ano pasado, o último ano dunha das mellores xeracións que 

tivo AeA, marchaba. E deixando o listón moi alto, o que case nos impedía superalo…  E nos pensando “Menudo 

marrón se nos ven enriba…”. E este ano, sen case eu sabelo, aparecín apuntada na dirección da revista na 

“bendita” axenda de Lola que sempre leva as reunións e Suso, non llo discutiu, só asentiu e medio sorriu… A 

miña cara debía ser un poema. Carmela e Sabela afrontaban o “reto” encantadas e con moita positividade, pero 

eu, quen me coñeza, sabe perfectamente que eu o de ser positiva… como que non. E xa a comezos de curso xa 

me estaba estresando pola revista, pensando en que non a íamos poder maquetar, etc.Confeso que cheguei a 

pensar que AeA 13 non ía saír, cousa que cada vez que lle comentaba a María, ela acababa medio enfadada e 

pedíndome que me calase…. A xente case non enviaba os traballos, tiñan exames (coma todos), ou tiñan o 

ordenador estropeado… ¿Coincidencia? Nin idea. A verdade é que pensaba que a xente non tiña o mesmo 

interese pola revista que os anos anteriores, e cheguei a pensar que a culpa a tiñamos nós, e iso, a verdade, 

deprimía bastante… 

Pero cando comezamos a recibir colaboracións de profesores e de escritores, parecía que a cousa xa 

comezaba…  a ter máis forma. 

Eu aínda non o acababa de ver. O meu era facer historias, non facer unha revista, maquetala… Quizáis ao que 

máis medo lle tiñamos era a maquetación. Non tiñamos nin idea de cómo o íamos facer. 

O tempo… o tempo case non nos chegaba. A verdade é que calculamos bastante mal canto nos levaría facer o 

“tema” da maquetación. Pero supoño que se estades lendo isto, é que ao final si que o conseguimos: AeA 

13.Aínda que pasamos por momentos de altibaixos, tamén houbo momentos de risas, moitas risas. 

Isto é para vós. Espero que disfrutedes de cada unha das páxinas. Porque non vos podo asegurar que sexa unha 

das mellores revistas, pero o que sí que vos podo asegurar sen dúbida algunha, é que está feita coa mellor 

intención e cariño xograrino posible. 

Teño que darlle as grazas a Carmela e a Sabela por ser unha das mellores compañías nunha dirección. 

Agradecerlle a primeira todos eses: “Descolocouse o que che mandei?!?!” e todas as risas vía Internet. E a segunda 

por todos eses: “Ei! E por qué non…? E se facemos…?” É dicir, por todas esas ideas que pasaban por esa cabeciña 

(que por certo, nos faltará o ano que ven…). 

Suso e Lola… Deus! Canta paciencia teñen! Grazas por darnos todos eses ánimos e por prestarnos a axuda que 

necesitáramos,  a Álvaro por preocuparse tanto pola revista e por guiarnos a nós, as dires. A redacción da revista, 

que ao final sempre acabábades enviando os traballos, e a vós, lectores de AeA… sen vós esta revista non tería 

sentido, xa que é para vós, os alumnos. E sobre todo: as antigas colaboracións de AeA, é dicir, Sandra, María, 

Adrián, Goretti… pero sobre todo a María e a Sandra, por deixarnos a revista e por confiar en nós. Porque non 

se lles recordará como as dires dos AeA 9, 10,11 e 12. Senón como As Dires de AeA. Elas son as que deron un 

cambio (para ben) a revista, e foron as que a impulsaron. Era incríble ver as gañas que lle poñían a cada proxecto 

que tiñan en mente. E por iso, aprenderemos de vós.  

Gracias Dires.  

 
 

  Eva Melle Goyanes 
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 A maquetación íntegra da revista foi realizada por Eva Melle e Carmela Cela 

 A sección Dime Que Facías estivo coordinada por Álvaro Prieto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿GUSTOUCHE O AQUÍ E AGORA 13? 

PENSAS QUE ESTE NÚMERO ACARREXOUNOS MALA SORTE? OU POLA 

CONTRA, FÍXONOS MELLORAR? 

Se tes algo que dicir, no noso Twitter @RevistaAeA e en 

http://revistaaquieagora.blogspot.com escoitaremos todos os rogos e preguntas. Ademais, no blog  

atoparás TODAS AS REVISTAS, xunto co documental “Aquí e Agora: e xa van 10!”. 

¿QUERES PARTICIPAR NESTE GRUPO DE ÉLITE QUE É A NOSA 

REDACCIÓN?  

Só tes que esperar ao próximo curso e estar atento/a ós carteis que anuncian as reunións ou 

preguntarlle a Lola ou Xesús.  

revistaaquieagora@gmail.com 
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