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Queixas ao mundo 

 

 

Qué é o tempo? Ese feito que pasa coma se fora a bobina dunha película e da que non nos decatamos de que pasa 

ata que chega o intre no que se acaba. Ese fenómeno que cando chega ao seu fin, non hai volta atrás e todo o que 

fixeches ata o momento, non o podes remediar. 

O momento. Iso é no que nos centramos a miña compañeira de dirección e máis eu. Decidímonos a vivilo ao 

máximo, porque este é o noso momento, e ninguén nolo vai quitar. E aínda que o tempo vaia na nosa contra, nós 

aproveitarémolo ao máximo. 

Última edición que escribo, o que para min significa unha despedida de AeA dende a dirección. 

Dicirvos que se AeA14 foi especial, AeA15 máis, xa que estamos de aniversario! Sí, absolutamente todos cumprimos 

unha vez máis 15 anos, porque todos somos Aquí e Agora. Xa que como ben dicimos sempre, AeA non existiría sen o 

apoio de todos os xograrinos. Cantas revistas logran cumprir 15 anos? Compañeiros, somos unha boa tripulación! 

Entrevistas aos profes máis inesperados, confesión dalgunhas das súas falcatruadas,as novidades do Xograr, que 

lugares visitar neste verán… Iso é o que vos atoparedes nesta AeA15. 

Agradecer unha vez máis tanto aos alumnos coma aos profesores que fan posible este soño chamado Aquí e Agora. 

Grazas por conseguir que horas de traballo teñan a súa recompensa, a cal é incrible, xa que non hai maior 

satisfacción que ver que o traballo que nun principio só se atopaba nun documento de Word, pasase a estar nas 

mans de todos os membros do Xograr. É indescritible a sensación que se ten cando ves que ata o persoal non 

docente se ri e se sorprende co que se atopa na revista. 

Neste mundo contamos con miles de cousas. Algunhas permanecen, outras non. Un rapaz ao que admiro moito ten 

gravado en tinta na súa pel: “Viñen a este mundo sen nada, e cando me vaia marcharei sen nada excepto amor. 

Todo o demais, é prestado”. Eu levareime amor, pero o que tamén me levo son amigos, algúns deles profesores, e 

unha revista que me acompañou ao longo destes 6 anos. 

Compañeira de traballo, dirección, Skype… recordarche que este ano máis ca nunca: Be dourada. 

E dicirvos que isto non é só unha revista. Compañeiros, esta é, a nosa Aquí e Agora. 

 

EDICIÓN 

Eva Melle Goyanes 

Abril de 2015 
Equipo de Aquí e Agora 15 
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510.072.000 km2 de superficie, 5 continentes, 194 países. Tanto espazo neste planeta. 

Tantos lugares nos que nos gustaría estar para tirar unha foto e subila a Instagram. Tantas tendas 

para turistas nas que atopar algún feo souvenir que faga constar un nome máis na nosa listaxe 

de lugares visitados. E é que este tipo de pezas son imprescindíbeis! Son as que nos van permitir 

falar con orgullo ante amigos e coñecidos desta ou daqueloutra cidade, da que nin nós 

mesmos sabemos algo máis aló do que nos venderon na axencia de viaxes. Descoñecemos 

por completo á xente que vive alí, a súa visión do mundo, a súa historia ou a súa situación. 

Tampouco sabemos porque o que estamos a ver é dese xeito e non diferente, nin parece 

importarnos. Nós limitámonos a escoller un destino turístico, voar ata el apresuradamente (non 

esquezamos que as présas son o compañeiro imprescindíbel do bo turista); pasarmos nel o 

tempo xa planificado de antemán, ver o que nos sinalan como “máis representativo”, tirar 

unhas poucas fotos, sós, con amigos, con monumentos dos que sabemos pouco máis que o 

nome (e ás veces nin iso). E xa podemos regresar a casa coa extrema satisfacción de ter 

estado nun lugar distinto, noutro punto do globo o suficientemente afastado como para poder 

sentirnos fachendosos ante os demais coa nosa nova e enriquecedora experiencia.  

Si, verdade? Así funciona viaxar. Está ben. Claro que si. Só se trata dunha carreira, unha maratón 

por ver quen é capaz de engadir máis fotos de lugares de ensoño, no menor tempo posíbel, ó 

noso álbum de turista experto e valente coñecedor de mundo.  

Pero... tiveches que cambiar algo durante esa viaxe? Afixécheste aos costumes do lugar que te 

acollía? Observaches como era de verdade por dentro, máis alá daquilo colocado 

estratexicamente para o uso e desfrute dos visitantes? Claro que non amigo! Ti fixeches o que 

eu chamo “viaxar coa zona de confort”. Isto é, sempre nos din aquilo de que viaxar é unha 

experiencia única porque nos permite saír da nosa zona de confort (alí onde vivimos e nos 

sentimos máis cómodos) para gozar de perspectivas diferentes e aprender cousas novas. Porén 

que pasa se cando viaxas a túa zona de confort vai contigo? Paréceme que todos sabemos a 

resposta, porque é o que se fai na maioría das viaxes. 

Levamos todo tan atado e ben atado que non deixamos nin un chisco para a verdadeira 

aventura de viaxar. Por que? Por medo, por comodidade, por inseguridade e autocompaixón. 

Por tratar de gañar esa gran carreira turística que semella tan importante. Ninguén se preocupa 

de mergullarse entre a xente que nos rodea no novo espazo que visitamos, ese que tanto nos 

marabilla e intriga a vez, do que tanto queremos coñecer. Mais tanto temor nos impón o 

descoñecido que pasamos por alí como sombras, sen chegar a descubrir o verdadeiro fondo, 

a esencia agochada de cada recuncho do planeta que temos a sorte de pisar.  

QUEIXAS AO MUNDO 
Como non podía ser doutro xeito, Aquí e Agora 15 chega cargada de queixas, de berros por todo aquilo do que 

queremos facer eco, e onde mellor que nas nosas páxinas para chegar a oídos do mundo? 

 

Cando deixas de ser un turista para ser un viaxeiro? 
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Queixas ao mundo 

Hai tempo lin unha frase que me fixo reflexionar 

sobre todo este tema, dicía: Cando deixas de 

ser un turista para ser un viaxeiro? Polo momento 

non teño unha resposta que me convenza ó 

respecto. O que si creo é que a solución pasa 

preto do camiño do descubrimento persoal e 

propio do mundo que nos rodea, porque ás 

veces o que non sae nas guías de viaxes, o que 

non se planifica, é o que te achega máis a ser 

un verdadeiro viaxeiro, lonxe de todos eses 

turistas que consomen o mesmo tipo de viaxe 

unha e outra vez, aínda que lles semelle 

diferente por escoller outro destino.  

Imaxina. Soña. Descubre. Viaxa. Coñece. Aprende. Adáptate. Respecta. Aventúrate. E estarás 

converténdote nun viaxeiro.  

 

 

APOLOXÍA DUN IDEAL 

Por que lería estou encerrado aquí? Eu no quero pasarme 6 horas ao dia sentado nunha p*** 
cadeira e mirando a uns tipos que din cousas, que por riba seguro que aparecen en Google. 

Alguén me preguntou se isto é o que en realidade desexaba? 

Seguro que algo semellante a isto é o que pasa pola vosa cabeza cando espertades un luns á mañá, 

despois dunha fin de semana de festa, e tedes que ir ao instituto. Pero se vos parades un momento a 

pensar preguntarédesvos, por que este instituto é tan aburrido para a meirande parte dos alumnos? 

Porque sempre nos botan as culpas a nós, e non ao sistema educativo? 

E a min, como a vós, hai unha serie de preguntas que me fan reflexionar sobre o tema da educación. 

Por que non consegue erradicar a delincuencia? Se está demostrado que con ela podemos aplacar os 

factores que favorecen estes comportamentos sociais, por que non remata o abandono escolar?  

Unha pegada podémola atopar no propio obxectivo desta educación, a cal consiste en “adoutrinar”. A 

actual forma de educar, provén da revolución industrial. Nesta época foi cando os gobernos dos países 

desenvolvidos comezaron a implantar unha serie de escolas públicas, co obxectivo de ensinar aos 

alumnos como desenvolverse nesa sociedade industrial. Era (e segue sendo) unha educación baseada 

na acumulación de datos, e na repetición(concepto que reinaba nesa sociedade, marcada pola 

produción en cadea). Esta forma de educar, ensinaba as materias útiles para a nova sociedade 

industrial, e foi de gran utilidade. Pero nos últimos anos produciuse un gran cambio tanto na ciencia e 

tecnoloxía, coma na sociedade mesma, e a anterior sociedade industrializada mudou para converterse 

nunha sociedade baseada na información, nas ideas e na creatividade. Ademais as últimas novidades 

en neuropsicoloxía, neuroloxía e demais ciencias, permítennos ter un coñecemento moito máis 

profundo sobre o cerebro humano, e a aprendizaxe, incorporando conceptos coma a Intelixencia 

Carmela Cela 

-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-· 
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Queixas ao mundo 

Emocional, Intelixencias Múltiples, creatividade dirixida. Pero que pasa? A educación non cambiou, 

séguenos educando como aos nosos avós. Mmm... aquí algo falla. 

Moitos dos referentes mundiais en educación, psicoloxía e neurociencias, e eu, coincidimos en que a 

educación debe someterse a un remodelamento estrutural; tanto dos seus obxectivos, coma dos 

métodos utilizados para acadar estes. Non debe seguir sendo unha educación “inconsciente”, baseada 

na memoria, na que os alumnos recordan grandes cantidades de datos sen apenas comprendelos. 

Debemos de replantexala como unha educación na que uns profesionais, mellor preparados que os 

actuais, usen os últimos avances en neurociencia e aprendizaxe para crear uns individuos que pensen, 

que teñan boas ideas e que sexan capaces de convivir e de dominar as súas emocións. Si, dominar as 

súas emocións, xa que dende fai uns anos estivéronse a realizar unha serie de estudos que demostraron 

o importante papel que teñen as emocións, e por conseguinte a educación emocional, na posterior 

aprendizaxe e na saúde tanto mental como física do individuo e da sociedade mesma. Temos que 

acabar con esa concepción negativa da curiosidade,(a curiosidade matou ao gato),pois sen esta 

extraordinaria facultade humana, seguiriamos sendo animais e nunca chegariamos a saber o que é 

Internet o LHC ou a luz. A creatividade, a curiosidade e a intelixencia emocional (e social) deben de 

formar os piares fundamentais desta nova educación; a cal terá como obxectivo ensinar a pensar, e 

non a memorizar, ensinar a estudar, e non a memorizar, e ensinar a capacidade de introspección 

necesaria para somerxirnos en nós mesmos e dominar (sen reprimir) as emocións negativas. Hai un 

pensamento negativo en concreto que é necesario erradicar, e que este sistema non axuda moito, ese 

é o medo a equivocarse. O medo a equivocarse é o maior impedimento para o florecemento dun ser 

creativo, xa que se nunca te arriscas e probas nunca se che ocorrerán ideas orixinais. Dende este punto 

de vista, a educación actual destrúe a creatividade, e crea bibliotecas incapaces de aportar algo 

orixinal a este mundo. Outra práctica que axuda a isto é a xerarquía de materias. Neste modelo 

educativo non se lle dá apenas importancia á ximnasia e ás artes (danza, pintura, música, teatro) ,pola 

contra no cumio da xerarquía de materias 

atópanse as matemáticas e as linguas. Non 

digo que non sexan importantes, pero se 

queremos crear seres creativos e enxeñosos 

debemos de proporcionarllelo mesmo 

estatus ao teatro, á pintura... que á lingua e 

ás matemáticas. Isto non é un invento novo, 

fai 2600 anos os gregos tiñan un sistema 

educativo no que a Ximnasia e a Arte 

constituían unha parte considerable do 

mesmo. Con todo isto non pretendo outra 

cousa senón que emitir un berro 

esperanzador para as sociedades futuras e 

dicirvos aos alumnos, que aínda que non se 

triunfe neste sistema educativo non está 

todo perdido, xa que como di Sir Ken 

Robinson:  

 

“Se non estás preparado para equivocarte, nunca chegarás a nada orixinal” 

 

 

Imanol Corredoira 
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Queixas ao mundo 

A GUERRA NA UCRAÍNA 
Titulares coma este inundan os xornais do mundo dende hai tempo.Como en todos os conflitos , existen 

dous bandos  de distinta ideoloxía que loitan por conseguir o poder: 

 

               Bando Nacional                                  Prorrusos 

 

O primeiro está formado por ucraínos que non queren depender de Rusia como lles leva ocurrido dende 

a desaparición da URSS e que buscan entrar en contacto con novas influencias, como pode ser o caso 

da UE. Están apoiados polo Goberno e polo Exército. 

Os segundos móstranse contrarios ao Goberno entrante, que foi a causa do comezo da guerra, e 

buscan axuda en Rusia. O primeiro feito relevante para este bando, foi a anexión da Península de 

Crimea.   

Está claro que as causas desta guerra foron e son 

causas políticas que están afondando nunha 

sociedade aínda en transición, que ten moita 

dependencia da veciña Rusia, e que busca a 

supervivencia nun momento difícil. 

A sociedade dunha guerra sempre é a máis 

afectada e a que recibe a maior parte das 

consecuencias. Familias que se ven obrigadas a 

emigrar para manter a supervivencia, mentres 

miran como ás súas costas están destruíndo o seu fogar en escaso tempo. 

A mocidade sempre conta cun papel importante. Na Ucraína, os mozos e mozas saen ás rúas, aínda 

que as televisións ou medios de comunicación 

estatais non o informen,  loitan e maniféstanse polos 

dereitos do seu pobo dos que están privados dende 

o comezo da guerra e que institucións coma a ONU, 

lles blindaron aló pola década dos 60 a eles e a 

todos os cidadáns do mundo e que parece que non 

recordan. 

Por desgraza, a solución encóntrase nas mans de 

políticos e de xente que conta con intereses nos 

dous países aos cales  non se sabe se esta situación 

lles interesa ou non, pero que aínda están sen mover 

ficha no taboleiro de xogo.  

 

 

 

David Vila 
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En 2002, a profesora Sonia Cantalapiedra organizou unha moi especial exposición dende a biblioteca do 

instituto. Propúxonos elixir un libro da nosa biblioteca persoal e xustificar nun pequeno texto a nosa 

elección. Os libros acompañados dos textos foron expostos nunha 

vitrina, onde palabras propias e alleas estableceron un 

interesante diálogo, facendo que tamén nós dialogásemos sobre 

temas non estritamente profesionais; lembro esa iniciativa 

como un momento de intercambio e aprendizaxe mutuos. Por 

iso quero recuperar aquí o libro elixido e o texto escrito naquela 

ocasión, en momentos nos que é urxente seguir reivindicando a 

palabra en liberdade e o coñecemento entre culturas. 

O poeta británico W. H. Auden referíndose á obra do grego, tamén poeta, Constantino Cavafis, que el lera 

na súa tradución inglesa, reflexionou sobre a poesía e a experiencia da tradución e da lectura nunha lingua 

diferente daquela na que a palabra fora creada. Recoñece Auden a extrema dificultade de verter un 

poema, produto específico dunha cultura, nos moldes outros dunha cultura allea, mais tamén afirma con 

firmeza que, en tanto que creación humana dun ser humano único, a recepción dun poema é igualmente 

fácil ou difícil para unha persoa próxima ou allea ao grupo cultural do poeta. 

Todo isto para explicar porqué escollín para a vitrina da biblioteca esta antoloxía multilingüe de poemas do 

mundo. Porque penso que unha muller wolof, un adolescente quechua ou un vello cambodjano senten o 

mundo dende unha diferenza fecunda e dende unha íntima similitude. Porque non me resigno a 

descoñecer os seus universos, e porque non me chegarían todas as horas de todos os meus días para 

aprender o finés, o romaní, o bérber ou o inuit necesarios á lectura e á escoita das súas poéticas, persoais, 

colectivas e universais. Porque me gusta elixir a palabra. Porque non hai que aceptar que nola impoñan. 

Porque a poesía xa é nela mesma tradución. 

 

 

 

 

COLABORACIÓNS EXTERNAS 
DA PALABRA EN LIBERDADE 

María Lopo 
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Estou furiosa. Con vós, comigo, con eles.  

 “¿Que é o que estades a facer? ¿Por que estades aquí? ¿E onde vos gustaría estar?”. Se calquera vos fixera 
estas preguntas, non imaxino a un gran número de vós explicando canto vos encanta estar no instituto. Vaia 
cruz, ¿non si? Non. Xa está ben de facer o parvo. Vamos empezar aclarando dúas cousas. Primeiro, que non vos 
enganen, que non vos confundan unhas cantas palabras gravadas a lume nas nosas cabezas.  Esa “o” de ESO é 
unha mentira. A educación non é unha obriga: é o noso dereito. En todo caso, a obriga téñena aqueles 
encargados de garantirnos unha educación de calidade. E segundo, non hai xente máis válida que outra. Falso. 
O que hai é xente máis lacazana ca outra, non me veñades con contos, que nos coñecemos. O que algo quere, 
algo lle custa. 

E aquí xorde a miña segunda cuestión. ¿Que é o que queredes? Pensádeo por un momento: ¿Que é o que máis 
vos gustaría no mundo? ¿Cal é o voso soño máis aloucado? Sede honestos, ninguén nos oe agora. ¿Descubrir a 
cura ao cancro?, ¿escribir un súper ventas?, ¿manter o negocio da familia?, ¿ser modelo de Burberry?, ¿formar 
unha familia con nove fillos? As posibilidades son infinitas. Escollede aquilo que máis desexedes, imaxinade por 
un momento que o logrades, e pasade ao seguinte parágrafo. 

¿Como o ides conseguir? ¿De verdade agardades que chegue por arte de maxia? ¿En serio pensades seguir 
pasando día tras día sentados nesa cadeira, mirando pola ventá o coche novo do profe da hora seguinte, sen 
máis? Non me fagades rir. Ou chorar. Ou, ou, ou… ¡Movédevos! Estudade, formádevos, buscade o camiño que 
queredes seguir, collédeo, desviádevos se é preciso, e apartade tódalas pedras que vos poidades atopar nel ata 
chegar a ese punto, ese marabilloso punto no que sintades que si, agora si, “conseguino”. 

Estou furiosa. Con vós, comigo, con eles.  

Con vós, por desaproveitar o tempo; e comigo, polo mesmo. E con eles, porque non lles importa. 

Hai tanto que quero facer, e que quero ver facer. Tantas cousas que están por chegar, e que asemella que non 
dan chegado. Pola crise, ou pola corrupción; malditos eles. Pola vagancia, ou pola indiferenza; malditos nós. 

Boto a vista atrás, e alégrome de moitas das cousas que puiden facer; mais miro cara adiante e emocióname 
aínda máis todo o que está por chegar. E síntome unha auténtica privilexiada porque poderei ver iso que 
chegue, e vós tamén deberiades. Que non nos enganen con isto tamén: o futuro non é un pozo negro, é un 
lenzo en branco cheo de posibilidades (aterradoras, si, pero tamén excitantes) e somos nós, ¡nós!, os que 
escollemos o que pintar nel. 

Estou furiosa. Cón vós, por quedarvos sentados vendo pasar o tempo; comigo, por que tamén o fixen. Con eles, 
porque nos prefiren así, en estado vexetal. 

Por fin me decatei do verdadeiro significado dese bucólico “carpe diem” ou o simpático “hakuna matata” que 
adornan os nosos estados en Facebook, e enfuréceme non ser quen de explicárvolo. Non se trata só de 

FURIA CONTIDA, ANSIA DESMEDIDA 
 

Escríbelo. Escríbelo de todos modos. 
Escríbelo como si finalmente nada 
hubiera por decir. 
Escríbelo aunque sólo fuera para 
constatar que lo que tenías que decir 
no ha elegido en ti  
al instrumento para decirlo. 

Juan Calzadilla 
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Colaboracions externas 

aproveitar o aquí e o agora (que axeitado…), senón de vivir, de vivir de verdade, completamente, sen deixar 
pasar o tempo por diante de nós, coma lelos. 

Fagamos unha cousa. Que este texto sirva coma un punto e a parte. Empecemos de cero, ¡que aínda estamos a 
tempo! A partir de hoxe, acabouse a vagancia, o inmobilismo e o de deixalo para mañá. A partir de hoxe, somos 
xente nova, vós, e tamén eu. Xente con ganas de aproveitar o que veña e de pegarlle una boa dentada ao 
mundo. E eles, eles que rebenten: a nós xa non nos han de enganar.  

Agora estou ansiosa. Por vós, porque sei que seredes capaces de cousas grandes; e por min, que morro coas 
ganas de axudar. E por eles, por ver a cara que poñen cando vexan que, agora si, espertamos e imos vivir o noso 
futuro sen deixarnos achantar polo que nos poidan dicir. 

É unha promesa, entón. A partir de hoxe, xograres, imos afrontar o futuro con furia contida e ansia desmedida. 

 

 

O pasado 27 de xaneiro cumpríanse setenta anos da liberación do 

campo de concentración de Auschwitz-Birkenau e o mundo enteiro recordaba 

ás vítimas do holocausto xudeu. Con motivo de tal celebración na provincia de 

Pontevedra desenvolvéronse actos conmemorativos, ao tempo dos que se 

celebraban en Compostela e outros lugares de Galicia, por quedar dentro do 

noso espazo xeográfico. Así, achegueime a escoitar en primeira persoa os 

recordos daqueles que nas súas propias carnes viviron o horror da política 

antisemita levada a cabo polo réxime nazi contra o pobo xudeu en Europa e 

que rematou co seu case total exterminio entre os anos 1941 e 1945.  

Talvez tamén por azar caeu nas miñas mans a novela Todo lo que cabe en los bolsillos, que precisamente 

trata sobre o mesmo asunto, ficcionando o que as testemuñas relatan de viva voz. Os cidadáns perderon todos os 

seus dereitos, embargáronlles os seus bens, ata rematar apilados en guetos e ser levados a campos de 

concentración, no que se deu en chamar a ‘solución final’ do problema xudeu. Na novela apúntase “¿Cómo íbamos a 

hacer para caber todos en aquel barrio tan pequeño? Éramos casi cuatrocientos mil” ou “El término <<gueto>> era 

tabú, pero por nuestro vecindario corrieron los rumores como un reguero de pólvora, y supimos que aquello no era 

más que una cárcel gigantesca”.  

A historia revela que nunca houbo algo semellante, que se trata dun 

feito irrepetible, malia ás posturas que negan que tal barbaridade teña 

acontecido, como escoitamos tamén cando se fala de recuperar a Memoria 

Histórica, por parte dalgúns sectores negacionistas, ao referirnos ás vítimas da 

represión franquista… a todos os que foron fusilados, paseados, deixados nas 

cunetas… aos que xa me teño referido nas páxinas desta revista. 

E hai que facer memoria. Claro que si. Lembrar o que pasou, para 

honrar os que sufriron ese horror e ás súas familias. Recordar para intentar 

superar ese período histórico, para logo empezar a esquecer tras ser 

recoñecido polo mundo enteiro. Porque é moi significativo que tivesen que 

pasar máis de cincuenta anos da liberación dos campos de concentración e exterminio para que se empezase a 

transmitir o sucedido, para que se comezase o estudo do holocausto na meirande parte de Europa, como apuntou 

na xuntanza celebrada en Moaña o Presidente do Consello da Cultura Galega.  

María Melle Goyanes 
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No acto estiveron presentes, ademais do historiador Ramón Villares, profesor da 

USC, tres persoas moi cercanas ao vivido en Auschwitz. Tiven a oportunidade de escoitar a 

Francis Papiernik-Wolanowski (filla de Micheline Wolanowski, de 89 anos que vive en Bos 

Aires e que en abril viaxou a Pontevedra para contar a súa experiencia), quen nos lembrou 

a historia da súa nai. Micheline perdeu aos seus pais e a unha irmá nese campo de 

concentración tan aludido nos filmes e na literatura, como é o caso de El niño con el pijama 

de rayas. O que foi o seu marido tamén estivo tres anos nese campo, convertíndose logo 

nun supervivente que dedicou toda a vida a relatar o sucedido, a facer memoria, 

trasmitindo o sufrido, para que despois sexan outros, fillos, netos… os que levanten a voz, 

os que manteñan vivo o recordo. Francis recorda que o seu pai festexaba o día do peche de Auschwitz coma se fose 

o seu aniversario, celebrando a volta á vida, como se volvese nacer. 

Precisamente a historia de amor, de sesenta anos de matrimonio entre Micheline e o seu home Charles 

Papiernik, tivo o seu xerme en Auschwitz, cando o pai da rapaza morría entre os brazos do futuro esposo, mentres á 

nai e á irmá as levarían ás cámaras de gas. Como se puido cometer tales atrocidades coa humanidade? E como 

puideron sobrevivir a tanta dor os que hoxe nos contan as súas historias? Resulta durísimo escoitalo… 

Outra sobrevivinte é Annia Horsowski, de 94 anos, que relatou a súa experiencia, malia ás lagoas da 

memoria, coa axuda do seu fillo Luís, quen tantas veces ten escoitado de seus pais o vivido neses duros anos de 

persecución nazi. Con poucos días de diferencia Annia perdeu aos seus pais no gueto polaco (Lvov) onde se 

atopaban, no que hoxe é Ucrania. Relata que á nai a mataron dun tiro os nazis porque estaba enferma e non servía 

para traballar. Buscou o seu corpo, o cadáver. Nunca o atopou. O pai enfermou, entrou en coma, e morreu catorce 

días despois de falecer a súa muller, el no hospital. Lembra do gueto que pouco a pouco foron quedando alí 

pechados, sen que puidesen saír do lugar, sen case nada co que alimentarse (o que se relata con detalle na novela 

citada de Eva Weaver, “primero prohibieron el ocio: de un día para otro los que eran de sangre judía tenían vedada 

la entrada a los parques, los cafés, los museos […] Se suprimieron los tranvías y los bancos para sentarse, y por todas 

partes surgieron letreros que decían <<Nicht für Juden>>, no para los judíos”). Cando Annia saía buscar comida 

facíao acompañada por un soldado da Gestapo, que evitaba a fuxida.  

12 gramos de azucre e un pedaciño de pan para toda a semana. Esa era a comida. Por iso cando saía en 

busca de alimento, intentaba traelo escondido entre a roupa, como tamén se ve na novela de Todo lo que cabe en 

los bolsillos  (“Dos hogazas de pan para el alemán, una hogaza para el polaco, una rebanada para el judío” e “los 

soldados no llegaron a descubrir el mundo secreto que se ocultaba en mi abrigo, jamás se dieron cuenta de que 

dentro de los bolsillos había otros bolsillos”). 

En Moaña creouse un momento de gran expectación para todos os asistentes cando relatou a historia do 

tren. Annia ía ser conducida con miles de xudíos a un campo de concentración, pero cando estaba a piques de subir 

ao tren, foi apartada da fila polos alemáns. Di ela que non entende hoxe por que, talvez polo seu aspecto físico, que 

distaba do común cos xudíos. Cando conseguiu escapar do gueto grazas a uns papeis falsos, facéndose pasar por 

alemana, buscou ao resto dos familiares desaparecidos na guerra. Non encontrou a ningún dos 36 parentes.  

Remato cunhas palabras da novela que referida, que inciden no horror que se vivía a día no gueto: “unos 

meses después ya no quedaban tumbas propiamente dichas; los muertos se sacaban a la calle por la noche, y cada 

día se recogían, se retiraban en carretones sobrecargados y se arrojaban a un hoyo profundo. Allí yacían anónimos, 

en una fosa común, mezclados con todos los que habían muerto aquel mismo día”. 

 

 

Ruth Fernández 
(Profesora de Lingua Castelá) 
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oi benquerida “Aquí e Agora”: dende a distancia lémbrome moitas veces de ti. Pensado 

e pensando, non me podo imaxinar, nin eu mesmo, que despois de catorce anos estivera 

a dirixirche unas cantas verbas, quizabes sen moito sentido, mais saíndo do máis profundo. Como dicía 

antes, nin eu mesmo pensaba que ías estar aí ao pé do canón ao longo de todo este tempo. Se me tiveran 

dito alá polo ano dous mil que aínda podías ter folgos para continuares o teu latricar neste  mesmo dous 

mil quince non sería  quen de afirmalo; mais vexo que os cimentos estaban moi 

seguros e agora penso que xa non se pode parar e o devir semella inesgotable.  

Como alguén dicía, ti sábelo ben, o barco no que camiñas está cada ano máis 

robusto, posiblemente teña a proa de carballo e que dicir da tripulación e o capitán. 

Cóntanme que xa estás a piques de poñer enriba da cabeza o distintivo número quince e non sabes 

a ledicia que me produce saber que cada día te atopas con máis saúde para poder seguir a ruta que un día 

te marcaches. Ti segue como sabes facelo, xa sabes que ás veces recibirás algún que outro sopapo, pero 

non fagas caso do que che din, xa que  dás  moi boas novas e quen te le  estache tremendamente 

agradecido. A envexa vai estar sempre presente, pero como se non fora contigo. 

Ben, despídome por hoxe cunha forte aperta e conta comigo para o que queiras ou precises. Sen 

máis, até sempre. 

 

 

 

 

 

 

M 

Suso Fernández 
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Todos os anos toca realizar unha nova lista con aqueles libros que tiveron un gran éxito nese 

ano xa acabado. Como sempre, logo de contrastar distintos resultados cheguei ata unha lista 

definitiva dos libros máis vendidos e exitosos do 2014. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



TRILOXÍA DO BAZTÁN  de Dolores Redondo. 

Está formada por O gardián invisible, Legado nos 
ósos e Ofrenda á tormenta. Nesta triloxía prodúcese 
a aparición dun primeiro cadáver dunha 
adolescente na beira do río Baztán, o que leva á 
inspectora Amaia Salazar a voltar ao val no que 
naceu e do que tanto fuxía. Na historia van convivir 

os seres lexendarios do Norte con crimes 
aterradores. 

 

 
ADULTERIO de Paulo Coelho. 

Nesta obra cóntase a historia dunha muller chamada Linda 
a cal o ten todo: un marido rico, dous fillos, unha fermosa 
casa en Suíza, un traballo no periódico máis importante do 
país... e a ollos de todos a súa vida é perfecta. Sen embargo, 
ela non é feliz. Séntese culpable de non gozar o que ten e por 
iso non fala con ninguén da súa situación.                                                   
O periódico no que traballa, envíaa para entrevistar a un 
antigo noivo do instituto que agora é un importante político. 
Ese encontro fai que ela cambie e faga todo o posible por 
conquistar a ese antigo amor imposible. 

 

 

INFERNO de Dan Brown.  

O escritor lévanos nesta obra ao corazón de Italia. Alí, o 
catedrático en simboloxía Robert Langdon vese arrastrado a 
un mundo terrorífico centrado nunha das obras mestras da 
literatura: o Inferno de Dante.  
Langdon enfrontarase a un adversario escalofriante e terá 
que lidiar con pasadizos secretos e ciencia futurista nunha 
carreira contrarreloxo na busca de respostas. 
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MI COLOR FAVORITO ES VERTE de Pilar Eyre.  

Nesta obra, a protagonista Pilar, coñece durante un verán 
na Costa Brava a Sébastien, un corresponsal de guerra 
francés de gran atractivo. Entre eles nace un amor 
inesperado que os leva a vivir tres intensos días. Sébastien 
desaparece, o que provoca que Pilar o busque con 
desesperación seguindo unha serie de pistas que a levan a 
uns resultados cada vez máis sorprendentes e misteriosos. 

EL JUEGO DE RIPPER de Isabel Allende.  

A protagonista desta obra chámase Amanda Martin, filla do 
inspector xefe do departamento de policía de San Francisco. 
A Amanda gústanlle os xogos de rol, igual que ao seu avó, e 
xuntos descifran casos reais en internet barallando distintas 
opcións e pistas. Un día descobren fortes indicios dun 
asasino en serie. Ninguén os cre ata que desaparece a ex 
muller do inspector. Todas as pistas apuntan a que o 
asasino ronda pola cidade. 

LA LADRONA DE LIBROS de Markus Zusak 

Conta a historia de Liesel, unha nena alemá de nove anos que 
atopará a súa salvación na lectura en plena II Guerra 
Mundial.                                                                                                         
Liesel é dada en adopción pola súa nai. A súa nova familia 
ensínalle a ler, e a través dos libros consegue distraerse dos 
bombardeos de guerra e combater mellor a tristeza.                            
Non serán os libros os que a salven senón que o fará o libro 
que ela mesma está escribindo. 

 

Beatriz López 
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Seguramente coñezas youtube e probablemente escoites falar del a miúdo, pero esta rede social non se 

limita a vídeos de gatiños e bebés caéndose e probando limóns. 

Nesta plataforma podemos atopar contido de diversa índole como BookTube. 

 

 

  

Como ben dixemos na definición anterior, os booktubers son os que se encargan de levar a cabo este apartado de 

youtube. 

Cada booktuber ten a súa propia canle na que podemos atopar vídeos de diferente contido, a través dos cales 

difunden a lectura dun xeito orixinal, divertido e rápido.   

Cando se empezou a construír o mundo de booktube os vídeos limitábanse a recensións dos libros que lían, pero co 

tempo comezaron a crear novas seccións máis orixinais como: 

➨ Wrap Up: Mención dos libros lidos durante un certo período de tempo. 

➨ Booktag: Sección que consiste en contestar unha serie de preguntas relacionadas con libros. 

➨ Bookshelf tour: Consiste nun percorrido polo andel, ensinando así unha maior cantidade de libros. Deste modo 

pode que nos dean a coñecer libros menos famosos. 

➨ Top: Clasificación de libros, personaxes, seres fantásticos, etc, segundo a súa valoración. Normalmente 

compóñense de cinco, dez ou vinte postos. 

Estas seccións son algunhas das máis coñecidas, pero poderíamos citar moitas máis, o límite está na nosa 

imaxinación. 

Por outra banda, estes rapaces e rapazas non se limitan á súa  canle, senón que tamén realizan colaboracións, 

lecturas conxuntas e eventos entre eles. Polo que isto xa non só queda na pantalla dun ordenador, booktube tamén 

creou lazos. 

Tamén cabe destacar que non só realizan colaboracións entre eles, senón que tamén o fan coas editoriais. Isto 

tráelles certas vantaxes como recibir libros das editoriais para logo dar a coñecer súa opinión ante internet. 

Ademais, algúns booktubers, obteñen certos beneficios económicos mediante publicidade e coa axuda de networks. 

Aínda que isto é un tema moi complexo e imposible de sintetizar en dúas liñas. 

 

BookTube: Comunidade de xoves lectores (booktubers) que a través de vídeos en youtube comparten a súa 

afección pola lectura 
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Tampouco podemos dicir que neste mundo todo é da cor das rosas e nunca hai problemas. Seguramente reciban un 

montón de críticas a diario a través das redes socias. De feito, non fai moito tempo, recibiron unha que causou moita 

polémica. Esta estaba formulada por unha periodista que, basicamente, criticaba a falta de profesionalidade e de 

opinión, ademais de moitas outras cousas. 

Pode que non sexan profesionais, que comentan erros, pero dende logo están a facer algo moi importante. Están 

demostrando que os máis novos tamén lemos, e non precisamente pouco, e incluso conseguen espertar o 

entusiasmo pola lectura en máis dunha persoa. 

 

Por último deixámosvos algúns dos booktubers que máis vemos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         

Laura López Pereiro 

                                                                                                                         

Paula Quiñoá Piñeiro 
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Como te autodefines? 

“Son o bastante feo e baixiño 

como para triunfar por min 

mesmo”. A frase non é miña, 

senón de Woody Allen. Pero 

vaia, que ben me podería servir 

de lema... 

“Pedro Feijoo” é o teu 

verdadeiro nome? Os galegos, 

en xeral, poden relacionar o 

teu apelido co do noso actual 

presidente, pero a nós, os 

sarriaos, chócanos a 

semellanza co Padre Feijoo, 

tal vez por ser unha figura 

moi próxima espacialmente 

(no Mosteiro de Samos unha 

cela e unha figura escultórica 

lembran o seu paso por alí). 

Xogaches con esa analoxía 

lingüística? Ou é froito do 

azar? 

E tanto que é o meu verdadeiro 

nome. É verdade que cando era 

neno, na escola os meus 

compañeiros sempre facían 

algunha broma con iso cada vez 

que pasabamos polo estudo do 

insigne ilustrado... Así que xa 

ves: de pequeno botei toda a 

infancia dicindo que non, que 

non era fillo do Padre Feijoo, e 

agora desmentindo todos os días 

que non sexa primo do 

presidente. Ai...  

 Supoño que en realidade me 

pasa o mesmo que a Homer  

 

 

 

 

 

 

 

 

Simpson, que probablemente 

tería máis éxito de terme 

chamado Max Power.   

Pero non: o meu nome é Pedro 

Feijoo. 

 

 

 

 

Iniciácheste na literatura 

cunha obra ensaística sobre as 

Cousas de Castelao e na túa 

obra A Memoria da Choiva 

destaca a presenza de Rosalía 

de Castro. É rechamante que 

escolleses a dous dos autores 

máis representativos das nosas 

letras… Ten isto algunha 

finalidade? Serviuche como 

anel de compromiso coa nosa 

literatura? Ou foi froito do 

azar? 

Ambos libros teñen exactamente 

a mesma finalidade, que non é 

outra senón achegar aos lectores 

o noso patrimonio cultural. 

Sempre busquei o mesmo, en  

 

 

 

 

 

 

 

 

realidade: ver de que maneira 

podía contribuír eu a traballar 

pola nosa Cultura, por darlle 

visibilidade. Ese é o meu 

compromiso, o meu xeito de 

facer País... E non te creas, que 

desde que empecei raro é o día 

que non me cae algún pau! 

Ultimamente non fago máis que 

escoitar queixas sobre o 

“lixeiro” da miña proposta, a 

miña frivolidade e non sei 

cantas historias máis... O triste é 

que mentres ouvean non se dan 

conta da cantidade de lectores 

novos que se están achegando ás 

nosas letras, á nosa historia, á 

nosa memoria. Lectores e máis 

lectores que antes, simplemente, 

a única publicación que collían 

en galego era o menú de mesón 

da vila... 

 

 

 

Cal é o teu libro favorito? 

Non son capaz de citar só un, así 

que creo direi que aquel que me 

atrapa en cada momento... 

Agora, por exemplo, estou 

enganchadísimo a Cómo ser 

buenos, de Nick Hornby. 

 

Pedro Feijoo Barreiro 

Escritor nado en Vigo, e coñecido polos seus libros A Memoria da Choiva e Os Fillos do Mar.  Finalista do Premio 
Xerais no 2011, e galardoado co Premio Arcebispo San Clemente no 2013 e co Premio Frei Martín Sarmiento de 
Bacharelato e adultos en 2014. Este escritor e músico galego concedeunos esta entrevista a cal, xa vos adianto, é 
una das entrevistas de AeA máis “desmelenadas”. O noso amigo Feijoo responde sen pelos na lingua. Grazas por 
concedernos esta entrevista. 

 

“Nin Rosalía era unha meniña gaiteira ou unha vella chorona, nin, por exemplo, a 

súa filla Gala vivía nas condicións tan miserentas que se nos contaba...” 

”. 

Penso que a situación do  

galego é “estereofonicamente 

lamentable”. 
 

Quen dixo medo habendo 

hospitais aínda non privatizados? 

Lume aí! 
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Hai algún autor que inflúa 

notablemente en ti á hora de 

escribir? 

Por suposto. Todos vimos de 

algures. O curioso no meu caso 

é que as miñas influencias non 

son estritamente literarias... 

Como sucede con todo o mundo 

hoxe en día, supoño. O meu 

traballo xorde de beber en 

moitas fontes (e nalgún bar 

tamén...). Así, os enredos dos 

meus libros saen de ler a 

Eduardo Mendoza e mais a Tom 

Sharpe; pero unha parella de 

personaxes como Simón e 

Mariña non se entenderían sen a 

influencia do cine escrito por 

Woody Allen e Marshall 

Brickman; a escuridade e a 

violencia de A memoria da 

choiva bebe moitísimo de 

películas como Seven ou El 

silencio de los corderos; e iso 

por non falar das músicas que 

teño na cabeza, de xeito case 

obsesivo, á hora de compoñer os 

espazos: de Mozart aos 

Ramones, do Jazz de New 

Orleans ao son industrial de 

Rammstein, de Bach a Wilco... 

Sería absolutamente incapaz de 

traballar sen esas axudas. 

 

 

 

 De todos xeitos, se o que 

queres é quedar cun único 

nome, garda este: Suso de Toro. 

Como xa teño dito infinidade de 

veces, se hai un autor no 

comezo da miña primeira liña, 

ese é Suso, o autor que chegados 

os anos noventa nos aprendeu a 

toda a mocidade que había un 

novo xeito non só de escribir, 

senón mesmo de ler, e todo en 

galego, e que era noso, que nada 

máis tiñamos que collelo. Suso 

de Toro foi o verdadeiro 

impulsor das miñas primeiras 

letras, todo un mestre para min 

ao que aínda hoxe sigo e sigo 

acudindo cada vez que teño 

unha dúbida. Un luxo. 

 

 

 

Que pensas sobre a situación 

actual do galego? 

Penso que é 

“estereofonicamente 

lamentable”. Por unha banda é 

moi certo que o traballo a nivel 

institucional é o peor que se ten 

feito en anos, realmente máis 

centrado na desaparición do 

idioma que no seu reforzamento. 

Creo que o “Decreto do 

Bilingüismo” non ten nada que 

lle envexar a políticas tan 

sonadamente destrutivas para o 

noso idioma coma a dos Reis 

Católicos, dio-los teña na 

gloria...  

 

Pero, pola outra, creo que 

tampouco se pode dicir que nós 

mesmos, como pobo na 

actualidade, teñamos feito moito 

por mellorar a situación... Unha 

sociedade que vive de costas á 

súa esencia, que apenas fala o 

seu idioma (e que ás veces 

mesmo parece que lle dea 

vergoña facelo!), unha 

mocidade que cre que é máis 

cool falar en inglés (aínda que, 

en realidade, non teña nin 

puñetera idea de que c****** 

están a cantar os One Direction) 

que en galego... Non sei, ás 

veces creo que temos 

exactamente o que merecemos... 

Pero vaia, non empecemos a 

abrirnos as veas aínda. 

Agardemos á volta da 

publicidade. 

Boa parte dos teus lectores nos 

preguntamos a quen se refire 

Adriano cando fala “dun fío 

que quedou pendente” no 

epílogo de A memoria da 

choiva, quen será a súa 

próxima vítima a profesora 

Deneb ou Andrea? 

É Sofía, por suposto. Co final de 

A memoria... o que eu andaba 

buscando era un final deses nos 

que tes que ler exactamente até 

a última palabra da última 

páxina. O de Andrea nada máis 

estaba para despistar. En 

realidade, o fío que a Adriano 

lle queda pendente é o propio 

Aquiles: se o pensas cunha 

pouca de atención, o certo é que 

el é o único que aínda non 

recibiu castigo ningún. Si, ben, 

levou un sopapo na Casa-

Museo, e tivo que andar logo ás 

carreiras, si. Pero vaia, que 

comparado con que che abran en 

canle e te destripen mentres 

aínda estás vivo, un golpe na 

cabeza e unhas cantas horas de 

inconsciencia tampouco son 

para tanto... Así pois, faltaba o 

seu castigo: e cal mellor que 

quitarlle aquilo que por fin 

parece comezar a aliviar o maior 

dos seus males? Ao longo de 

toda a novela Aquiles aparece 

como un tipo triste, amargado, 

desolado na lembranza dun 

amor que perdeu... E pouco a 

pouco Sofía irá converténdose 

no bálsamo para esa dor, tal 

como confirmamos no epílogo. 

Así pois, que mellor xeito de 

pechar o círculo que 

arrebatándolle a Aquiles o único 

que lle devolve a paz? Si, 

efectivamente, no final da 

Iso sería tan bonito como que  

existise Peter Pan, que os Reis Magos 

non fosen os pais, ou que ao presidente 

Feijoo lle interesase realmente o noso 

idioma... 
 

 

Eu e mais a miña hernia discal 

afirmamos enerxicamente que non 

cambiamos o traballo de escritor por 

nada do mundo! 
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novela é Sofía quen morre... I'm 

sorry! 

Canto de verdade e canto de 

ficción hai en A memoria da 

choiva sobre a vida de Rosalía 

de Castro? Cal é a túa opinión 

sobre ela? Es dos que a tacha 

de ser a “eterna chorona”? 

Evidentemente non. Para min 

Rosalía é moito máis que a 

etiqueta esa da eterna chorona, 

tal como defendo por boca de 

Sofía. Se algo teño claro é 

precisamente iso que denuncio 

na novela, que a imaxe de 

Rosalía que de sempre se nos 

deu non é real, está 

distorsionada, “acomodada” ás 

necesidades dun tempo e dunha 

sociedade falta de iconas. Pero 

Rosalía é moito máis... E o 

mesmo pasa coa nosa Cultura en 

xeral: que nola dan mastigada, 

que nos din o que temos que 

pensar con respecto a ela, como 

temos que interpretar este verso 

ou que quería dicir tal autor con 

aqueloutro libro. Como di Sofía, 

a nosa cultura é nosa. Eu o que 

propoño é que a collamos como 

tal, que a toquemos e mesmo 

que a sobemos, a ver que nos di, 

que nos fai sentir “de primeira 

man”. Só dese xeito acabaremos 

chegando a descubrir todas as 

verdades que se agochan baixo 

as falacias do mito: Nin Rosalía 

era unha meniña gaiteira ou 

unha vella chorona, nin, por 

exemplo, a súa filla Gala vivía 

nas condicións tan miserentas 

que se nos contaba... 

Como foron os teus comezos 

como autor? O teu gusto polos 

libros comezou dende moi 

cativo? 

Os meus comezos foron como 

case todo na miña vida: un 

despiste tras outro, unha 

casualidade tras outra. Ese libro 

sobre Castelao, por exemplo: a 

serie de casualidades que fixo 

que un traballo meu para a 

facultade acabase na mesa de 

don Isaac Díaz Pardo é digna 

de calquera película de Roberto 

Benigni. 

 Á marxe, si, é certo que a miña 

relación cos libros de moi atrás. 

Por circunstancias familiares, eu 

crecín nun entorno cheo de 

libros, letras, literatura, 

investigación xornalística e 

cheiro a tabaco de pipa. Supoño 

que, no fondo, era inevitable... 

Ou me facía escritor, ou me 

facía gánster! 

 

 

 

 

Cales eran os teus sonos/metas 

cando eras cativo? E agora? 

Cando era neno encantábanme 

os cómics de Superman, e tería 

dado unha man por ser coma el, 

aínda que tivese que botar toda a 

vida levando os calzóns por riba 

do pantalón. Agora, xa un pouco 

máis maior, empezo a verlle o 

punto a ser Clark Kent... 

A historia de Os Fillos do Mar 

xurdiu de maneira espontánea 

ou a idea xa estaba na túa 

cabeza dende fai tempo? Foi 

difícil comezar a escribila? 

O que estaba na miña cabeza era 

máis unha intención que unha 

forma concreta. Eu estaba 

convencido de que, moito máis 

alá dese lectorado “militante”, 

existía un grandísimo público aí 

fóra, unha marea de xente á que 

a literatura galega 

contemporánea se empeñaba en 

darlle as costas. Traballos como 

os de Domingo Villar 

evidenciaban esa sensación. A 

miña intención era conectar con 

toda esa xente, pero dun xeito 

diferente: no canto de construír 

en galego unha historia que 

puidese ter sucedido en calquera 

parte, ía propoñer unha historia 

que só puidese ter sucedido en 

Galiza, pero que puidese ser 

contada en todo o mundo. O 

seguinte foi darlle forma: iso 

aconteceu, como xa teño 

contado, nunha conversa coa 

miña parella, unha tarde moi 

longa de terraza, sol, e moooitas 

claras de limón... 

 

No teu libro Os Fillos do Mar 

existe unha notable influenza 

de acontecementos históricos. 

Foi complicada a investigación 

que fixeches sobre a Batalla de 

Rande? 

Si, moi complicada, xa que, 

curiosamente, sendo como é un 

dos episodios determinantes da 

historia de España, é moi pouca 

a documentación que se 

conserva sobre ese momento. 

Así pois, xa sabedes: é moito o 

traballo que queda por facer, e 

aquí hai sitio para tod@s! 

 

Unha mocidade que cre que é máis 

cool falar en inglés (aínda que, en 

realidade, non teña nin puñetera idea 

de que carallo están a cantar os One 

Direction) que en galego... 
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Como sabemos, todo autor ten 

predilección por algún dos 

seus personaxes. Neste caso, a 

que personaxe lle tes máis 

cariño? 

A aquel co que estou traballando 

en cada momento. Agora, por 

exemplo, estou namoradísimo 

de Dante Odeón... 

 

Bolígrafo ou ordenador? 

Pluma. Escribo en calquera 

momento, en calquera parte e, 

sobre todo, en calquera postura 

(e todo o mundo sabe que para 

iso o boli non vai nada ben...). 

eBook ou libro físico? 

Libro de papel. A última vez 

que quixen suliñar algo na 

pantalla do e-book deixei o 

cristal feito un cristo... O papel 

dáme unha proximidade, unha 

facilidade para traballar con el 

que o dixital aínda non pode. 

Para os que andamos sempre 

anotando os libros, marcando as 

súas páxinas e volvendo unha e 

outra vez sobre moitos libros ao 

mesmo tempo o e-book 

quédamos un pouco incómodo. 

Sabemos que ademais de 

escritor es músico e nos 

últimos anos centrácheste 

neste ámbito. Serías capaz de 

elixir entre a literatura e a 

música? Ou es dos que pensa 

que ambos son indispensables 

na vida cotiá? 

Bueno, vaiamos por partes: unha 

cousa é ser músico, e outra ter 

unhas cantas guitarras. O meu 

caso é o segundo. Aclarado este 

punto, se o que me pides é que 

escolla entre a profesión de 

músico e a de escritor, eu e mais 

a miña hernia discal afirmamos 

enerxicamente que non 

cambiamos o traballo de escritor 

por nada do mundo! Como 

traballo, a verdade é que foron 

anos moi bonitos, moi intensos, 

cheos de moita vida, moi bos 

momentos, e moi boa xente (ou 

vaia, polo menos até onde podo 

lembrar...). Pero xa está, xa vai 

alá. Agora non cambio o meu 

traballo por nada do mundo. 

 De todos modos, e como che 

contaba antes, unha cousa é a 

profesión, e outra a expresión. E 

eu non entendo o proceso 

creativo senón é como unha 

mestura de diferentes expresións 

artísticas. No meu caso, nese 

espazo de encontro a música 

xoga un papel tan importante 

como o cine ou a propia 

literatura. E ademais, parácheste 

a pensar no aburrido que sería a 

ducha senón existise a música? 

Pff... 

 

 

Algúns dos estudos realizados 

no 2013 sobre o índice de 

lectura afirman que Galiza se 

atopa no penúltimo posto 

respecto ás demais 

comunidades españolas. Cres 

que se deberían fomentar máis 

actividades literarias nos 

centros educativos ou mesmo 

fóra destes, como por exemplo 

feiras do libro?  

Antes de nada, creo que se 

estamos onde estamos é en boa 

parte responsabilidade da peor e 

máis destrutiva política cultural 

e educativa feita polos gobernos 

tanto autonómico como estatal 

en anos... E que, como xa dixen 

antes, a nosa actitude como 

pobo igual tampouco foi a 

mellor (e moito me temo que, 

para rematar de ser sinceros, o 

corpus de escritores tamén ten 

un bo mea culpa que entonar...). 

 Así as cousas, pois, por 

suposto que se debería fomentar 

absolutamente todo o que dis, e 

moito máis! Vivimos nunha 

precariedade cultural e (o que é 

peor) educativa tan atroz, que 

todo o que se faga segue a ser 

pouco. 

Pensas que cada vez se le máis 

en galego? 

Iso sería tan bonito como que 

existise Peter Pan, que os Reis 

Magos non fosen os pais, ou que 

ao presidente Feijoo lle 

interesase realmente o noso 

idioma... 

Todos sabemos que é difícil 

chegar a triunfar no mundo 

literario e aínda máis nestes 

tempos. Que lles dirías aos 

rapaces que soñan con formar 

parte dese mundo? 

Que o fagan. Que dean un paso 

á fronte, e que non teñan medo. 

O peor que lles pode pasar é que 

non pase nada. E iso, 

tristemente, é o que xa está 

pasando. Como veño dicindo ao 

longo de toda a entrevista, é 

moito o que aínda queda por 

facer, e necesitamos todas as 

mans posibles. Á fin e ao cabo, 

de que estamos falando? De 

levar tres ou catro trompazos no 

orgullo? Bueno, pois para iso 

tamén temos tiritas, vendas, 

betadine. Quen dixo medo 

habendo hospitais aínda non 

privatizados? Lume aí! 

 

 

 

 

Ou me facía escritor, ou me 

 facía gánster! 
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“¿Onde empeza e onde acabará, o destino que nos une e que nos 

separará?”. Esa é unha das preguntas que temos todos na nosa 

mente e que unha coñecida canción reflexa. 

Nunca se me deron ben as despedidas, e tampouco quero que isto 

sexa unha. Digamos que isto é un see you later. 

Seis anos que deixo atrás. Seis anos que pasei no Xograr, e seis anos 

nos que coñecín a xente incrible, e para que mentir… a outros non 

tanto. Pero a pesar de todo, quero dedicarlle esta páxina a todos 

aqueles que compartístedes comigo un momento, aínda que non fora 

de todo bo. 

Seis anos nos que coñecín aos que serían os meus compañeiros de xeración e de orla tamén. Os que compartirían 

comigo as queixas porque o exame de sociais foi demasiado longo; porque a primeira hora foi insoportable, porque 

tiñamos todos sono… 

A pesar do meu mal humor, das miñas caras e das miñas contestacións un tanto bordes, podo dicir que non todo 

foron malos momentos. Unha das miñas profesoras, todos os días do curso preguntábame: “Eva, ¿Qué tal estás?”, 

no que eu respondía: “Bueno…”. E ela sempre me dicía: “Muller. Algún día dirás: Ola, profe. Estou moi ben?”. Naquel 

intre pensaba que iso sería un feito un tanto imposible. Agora, que me atopo no fin dunha etapa especial da miña 

curta vida no instituto podo dicir, que estou ben. A pesar de que deixe moitas cousas atrás das que non me quero 

separar, podo dicir que me sinto ben. 

Darvos as grazas a todos, incluso a aqueles profes 

que nos fixeron a todos un pouquiño máis difícil o 

ano. Para que mentir?  

Grazas a aquelas persoas que me fixeron rir nos 

peores momentos da miña etapa na secundaria e 

no BAC. A aqueles profesores que me axudaron a 

demostrar que a relación entre un alumno e un 

profesor pode ser aínda máis cercana do que 

pensamos. A ti, a que aguantaches os meus 

característicos berros cando chamaba por ti polos 

corredores e a pesar dos distintos postos que 

ocupabamos no Xograr, me permitiches darche 

abrazos. A ti, a miña compañeira de recreos 

durante estos 6 anos. A ti, da que me aproveito 

que esteas aquí e a que lle pido cartos para poder mercar un bocata de Manolo. A ti, o que sempre lle dou as grazas 

na cafetería e o que me responde con outro de volta. A ti, ao que, a pesar de todo, me fai fotocopias por moita 

preguiza que che dea. A ti, que me ensinaches que “Melle, siéntese bien!”.  A ti, a que non te riches cando me 

inventei a palabra francesa ‘le periodic’. A ti, que me ensinaches que debo falar “alto, claro y despacio”. A ti, que me 

dabas caramelos cada vez que ía ao teu antigo despacho e o que me ensinou que AeA merece a pena. A ti, que me 

ensinaches que Van Gogh é un toliño que se fai querer. A ti, a única que canta comigo Shake it off. A ti, á que coñecín 

fai un ano e que fixeches que fose o mellor ano da miña etapa no Xograr. A ti, coa que compartín un verán na  
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autoescola acompañadas da túa risa contaxiosa. A ti, que es o verdadeiro exemplo de que os idiotas fan rir aos 

demais nos peores momentos e o que sabe que para min a solución é, e sempre será, ‘patata’. A ti, que compartes 

Turnedo comigo. A ti, ó mellor compañeiro de mates e o que me 

recomenda que o mellor é ter “0-das”. A ti, a que me dá un susto diario. 

A ti, para a que non son Eva, senón Eviña Mego. A ti, para quen todos os 

días é o Festival do humor. A ti, que me ensinaches que a educación 

física… non é tan mala. A ti, a que me meteu de cheo neste mundo 

chamado Aquí e Agora. A ti, que mantés AeA viva e consegues que siga a 

navegar por estas augas tan turbias. A ti, a miña compañeira de 

dirección, a que me ensinou que os nosos esforzos, merecen a pena, e 

que un “Non, non!” pódenos alegrar o día. 

E por último pero non menos importante, a ti, a que me ensinou que non 

es só un conxunto de follas e imaxes. Élo todo. 

Como xa dixen, estes 6 anos non foron sempre un camiño de rosas. Pero podo dicir que mereceu a pena por todo o 

que pasei. Miro atrás e cando recordo certos momentos nos que na clase nos ríamos todos xuntos non podo facer 

máis que sorrir. Sorrir e sorrir, porque todos vós formástedes parte de min. 

E aos que vos quedades aquí, aos que seredes o futuro do Xograr, dicirvos que cando esteades ante situacións que 

vos superen recordade a xa coñecida frase do noso querido Suso: “Pero, que problema hai?”. 

E polo demais, dicirvos que, compañeiros, foi un pracer compartir esta etapa con vós. 
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 pesares que o homenaxeado deste ano é este 

escritor pontevedrés, houbo certas oposicións 

en relación a súa escolla pola RAG. 

Atopamos por exemplo, a de Marcos Maceira 

(presidente de A Mesa), quen o considera 

“inadecuado” neste día de reivindicación da 

lingua galega; xa que segundo el di “destacou por formar 

parte da estrutura do franquismo”. Por outra banda, fala del 

como un insulto a todos aqueles que na época de Franco 

tiveron que exiliarse, ir ao cárcere e ata morrer pola 

dignificación da lingua galega. Outra das persoas opostas foi 

o actual alcalde de Pontevedra Miguel Anxo Fernández Lores, 

xa que como dixeron noutros moitos casos, Filgueira Valverde foi un participante moi directo co réxime de 

Franco e esta decisión non é a adecuada para celebrar o día das Letras Galegas. Finalmente, todas estas 

protestas non serviron de nada, pois o futuro homenaxeado continúa sendo Xosé Filgueira Valverde, sobre o 

cal Alonso Montero di que as críticas e a polémica que a súa elección xeraron, se acabarán  diluindo. Este, 

ve ao escritor como unha persoa que non era tecnicamente franquista nin tiña o valor como para ir ó monte e 

acabar coa vida de persoas; máis ben considérao como alguén que dende o punto no que se atopaba trataba 

de axudar aos demais todo o que podía e sobre todo no beneficio deles.  

Contra vento  e marea, loitando contra toda a polémica arredor da súa figura, a candidatura de Xosé 

Filgueira Valverde impúxose. Finalmente Xosé será homenaxeado o Día das Letras Galegas 2015 polo seu 

labor divulgativo a prol da lingua, da cultura e da literatura galega ao longo de todo o século XX. 

Xosé Fernando Filgueira Valverde naceu en Pontevedra o 28 de outubro de 1906 e finou nesta 

mesma vila o 13 de setembro de 1996, a piques de cumprir 90 anos. Historiador, arqueólogo, antropólogo e 

escritor polígrafo galego de abundante produción literaria e humanística; foi unha das figuras máis 

salientables do século XX en defensa de Galicia, da súa lingua, cultura e literatura. Tamén foi un dos 

fundadores do Seminario de Estudos Galegos, dirixiu o Instituto Padre Sarmiento e o Museo de Pontevedra, 

presidiu o Consello da Cultura Galega e foi membro da Real Academia 

Galega.  

Desde moi novo estivo involucrado en toda tipo de proxectos 

culturais. Con 17 anos de idade, o 12 de outubro de 1923, na casa da 

infancia de Rosalía de Castro, xunto con  importantes figuras da 

literatura galega como: Fermín Bouza Brey, Ramón Martínez López, 

Manuel Magariños Negreira, Francisco Romero de Lema, Alberte 

Vidán Freiría..., fundou a terceira grande institución da época de 

preguerra (tras as Irmandades da Fala e o Grupo Nós), o Seminario de 

Estudos Galegos,onde dirixiría a sección de Historia da Literatura ata o 

seu desmantelamento, en 1936. En 1935 comezou a organizar unha 

escolma da poesía galega de todos os tempos para conmemorar o 

centenario do nacemento de Rosalía de Castro. Proxéctanse en total 

nove volumes, e comeza con dous volumes dedicados aos autores vivos, 

desde Noriega Varela e Cabanillas, até os máis novos como Celso 

Emilio ou Carvalho Calero.  

En 1925, foi proclamado correspondente da Real Academia 

Galega e recibido como académico de número o 27 de xullo de 1941 en 

A 

XOSÉ FERNANDO FILGUEIRA VALVERDE 
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sesión extraordinaria celebrada na Universidade de Santiago, sucedendo na cadeira a Casto Sampedro y 

Folgar. O seu discurso de ingreso foi Da épica na Galicia medieval, respondido por Ramón Otero Pedrayo. 

No eido académico foi, ademais, membro correspondente da Real Academia de Belas Artes de San 

Fernando, nomeado o 28 de xuño de 1971,membro numerario da Real Academia da Historia dende 1980 (co 

discurso "Ideas y sistema de la historia de Fray Martín Sarmiento" contestado Antonio Blanco Freijeiro  e 

membro honorario da Real Academia Galega de Belas Artes dende 1990. 

Participou sempre no galeguismo, sendo membro desde os comezos do 

Partido Galeguista. En maio de 1935 encabezou un grupo de militantes deste 

partido en Pontevedra que abandonan o partido como protesta pola política de 

pactos coa esquerda, organizando a Dereita Galeguista. O 10 de novembro de 

1959 converteuse no alcalde de Pontevedra. Dende o seu estimulou a acción 

cultural e promoveu numerosas medidas dirixidas á conservación do conxunto 

histórico e monumental da vila. Xa na democracia, no primeiro goberno de 

Xerardo Fernández Albor, foi nomeado Conselleiro de Cultura. Dende 1990, e 

por dous mandatos, foi Presidente do Consello da Cultura Galega e en 1995 foi 

nomeado xuíz protector da Fundación Manuel Ventura Figueroa. 

Xosé ten unha obra moi extensa, tanto 

científica coma literaria, fundamentalmente 

divulgativa.  Escribiu mais de trescentos libros e 

folletos, mais de mil artigos en xornais e revistas e 

mais de 1.600 conferencias, en galego e en castelán.  

Non é doado reducir a un feixe de títulos, como xa dixemos, a copiosa 

produción creativa, divulgativa e ensaística de Filgueira Valverde. Resulta 

necesario salientar, porén, un feixe de obras especialmente relevantes para a nosa 

cultura, como son: 

 Vocabulario popular galego-castelán (1926-1928), 

 O Programa de un curso de Literatura Gallega (1933) 

 La Cantiga CIII.  

 Noción del tiempo y gozo eterno en la narrativa medieval (1936),  

 Cancioneiro Musical de Galicia (1942),  

 Archivo de Mareantes (1946)  

 Guía breve del Museo de Pontevedra (1969),  

 Os artigos eruditos recollidos nos volumes Sobre lírica medieval gallega y sus perduraciones (1977) 

e Estudios sobre lírica medieval (1992), 

 As coleccións de artigos xornalísticos publicados no Faro de Vigo reunidos en nove volumes baixo o 

título de Adral, que, en opinión do membro de número da Academia Xesús Ferro Ruibal constitúen 

unha verdadeira "enciclopedia galeguizadora". 

 Da épica na Galicia medieval (Vigo,1973), discurso de ingreso na RAG en 1941. 

O autor pontevedrés foi recoñecido ao longo da súa vida con números títulos e premios, como por 

exemplo: a Gran Cruz da Orde do Mérito Civil (1964), a Medalla de Ouro da Cidade de Pontevedra (1969), 

o Premio da Deputación da Coruña (1973), a Medalla de Ouro da Provincia de Pontevedra (1977), a Medalla 

de Ouro ao Mérito nas Belas Artes (1980, a Medalla Castelao (1984), o Premio Otero Pedrayo (1986), o 

Premio Trasalba (1990) da Fundación Otero Pedrayo... Tamén foi nomeado, en 1995, pola Fundación 

Premios da Crítica “Galego Egrexio” e, en 1996 “doutor honoris” polas universidades de Santiago de 

Compostela e  de Vigo. Trala súa morte, no 2007, foi nomeado Fillo Predilecto da Provincia de Pontevedra e 

este ano 2015 será homenaxeado no día das Letras Galegas. 

 

 

Cinthia Díaz Piñeiro 

Leticia López Varela   

Ana María Pérez Gómez 
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DIME QUE TRASNADAS MAQUINABAS 

Este ano 5 dos nosos profesores  animáronse a contarnos algunhas das súas falcatruadas.  

BEATRIZ OVALLE NEIRA 

Matemáticas  
 

Cando era moi pequena, máis que travesa era curiosa, o cal ocasionaba algún que outro pequeno 

problema aos que me coidaban, principalmente ao meu irmán dous anos maior ca min. Ao ir crecendo seguín 

experimentando, por entón buscaba acubillo na miña avoa, estaba enfermiña e cando me chamaban por 

algunha que fixera, corría a esconderme debaixo da súa cama, alí gozaba de inmunidade absoluta. 

Un tempo despois, tería 6 ou 7 anos, operaron o meu pai de peritonite, estivo moi maliño, pero todo foi ben, 

ingresárono no hospital de San Pablo en Mondoñedo. Por entón teño a conciencia de que se me facía pouco 

caso, un día fun a velo e empecei a pescudar polo cuarto indo ata o baño, cando...  vin algo que me chamou 

moito a atención pois era novo para min, ¡un lavabo estupendo para pequenos!; a curiosidade foi tal que non 

puiden evitar intentar descubrir como funcionaba aquilo pois non se vía que houbese ningunha billa e 

empecei a manipular as chaves, vendo como se deslizaba a auga polas paredes, debeu de ser entón cando de 

súpeto se decataron de que andaba por alí e me chamaron, intentei desfacer o que fixera e saín 

precipitadamente. Pouco despois viñeron na miña busca, ao parecer houbera unha inundación e as 

pobres monxiñas tiveran que recoller, de xeonllos, (non debía de ter chegado o invento da fregona) a auga 

que xa lle chegaba ao meu pai á cama. Debín de confesar e claro, a reprimenda foi monumental, 

obrigándome (fun de mala gana) a ir a pedir perdón, de xeonllos, á nai superiora e ao médico.  

Menos mal que a cousa se debeu de calmar, aínda que non por moito tempo, pois noutra visita seguín 

investigando; esta vez aconteceu no ascensor, para min era algo extraordinario pois debía de ser o único en 

todo o pobo. Nunha das viaxes en que ía soa, se atascou, e quedou entre dúas plantas, foi entón cando 

sospeitei que podía ser o castigo a todas as miñas andanzas e empecei a pedir perdón ao Neno Xesús e á 

Virxe María, pois os únicos que vía eran os pés das monxiñas pola fenda da porta pola que pedía, en voz en 

berro, por favor ás irmaíñas que me sacasen de alí. Creo que foi pouco tempo pero a min fíxoseme eterno e 

cando por fin se moveu aquilo ata que se puido abrir a porta saín cal exhalación do ascensor e do edificio e 

non sei onde me escondín pois a miña avoa  xa non estaba connosco. 

Dende aquela creo que empecei a ser menos curiosa ou polo menos procurei que as aventuras fosen en 

grupo. Supoño que pouco a pouco fun crecendo e esa curiosidade innata foise diluíndo ou que xa non me 

poñían tanta atención e entón fun facéndome responsable dos meus actos, pensando en cada situación nas 

posibles consecuencias. Soa pouco divertido verdade?, é que... fíxenme  maior. 
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FE BESTEIRO 

Lingua e Literatura Galega  
 

Falcatruadas, falcatruadas, na casa mellor non facelas… non fose despertar a parte menos amable de miña 

nai. Así que as trasnadas faciamolas no cole, en conxunto, que era máis divertido. 

Eu estudei nas Pepas, como xa vos contei algunha vez, e aquilo, claro, era unha ditadura: non se podía facer 

case nada. Nos recreos había que baixar para o patio e xogar ao brilé e pouco máis…  Así que, de vez en 

cando, quedabámonos a falar nas escaleiras e, se viamos que viña algunha monxa, corriamos a escondernos 

(as compañeiras internas sabían ben dos recunchos). 

Houbo unha época que a encargada de vixiar nos recreos era unha monxiña moi boa. Estivera de misioneira 

no Congo e a pobre voltara cosida por todas partes e con problemas de mobilidade. Moitas lle faciamos! Un 

día deses que non baixamos ao patio escoitámola subir, escapamos escaleiras arriba e entramos nunha 

especie de rocho cheo de imaxes relixiosas. Alí nos metemos, no medio dos santos, tapadas coas sabas, sen 

movernos… Eu creo que nin respirabamos! A Madre Amparo -así se chamaba- debeu escoitar algo que 

entrou, pero pasou polo noso lado e nada…  Non os viu!.  Imaxinade as nosas gargalladas cando marchou! 

Non parabamos de rir! 

Outras veces inventabamos algo para saír no recreo. Dunha volta, eu dixera que tiña que ir recoller un  

paquete para meu pai, mais a directora -que era a nosa profe de mates- debeu sospeitar algo, porque dixo 

que me daba a autorización (un papeliño azul), pero que á volta tiña que amosarlle o paquete. E deixoulle ir a 

unha amiga comigo. Xa nos vedes ás dúas pola Praza de España (hoxe Praza Maior) pedindo unha caixa e algo 

para pechala. Foi na Óptica David, lémbrome ben, onde nos deron unha ben grande. Volvemos correndo e 

aínda me deu tempo de meter nela uns cantos libros que me deixaron unhas compañeiras.  E tiñamos clase 

de mates…  e o paquete estaba nunha silla ao fondo da aula. A monxa, que non as tiña todas consigo (entre 

outras cousas porque vía a todo o mundo esmendrellándose de risa), acaneaba a caixa e eu dicíalle: “Cuidado 

madre, que rompe!”  

Doutra volta, unha compañeira pedira tamén permiso para saír e déranlle o papeliño azul onde figuraba o 

número de persoas autorizadas, neste caso un 1.  Nós puxémoslle outro 1 e saímos 11. E como supuxemos 

que a porteira ía sorprenderse, xa nos adiantamos nós a explicarlle que había excursión e tiñamos que mercar 

uns bocatas. 

O caso é que o faciamos por rirnos un pouco, non iamos a ningún sitio determinado, botabamos un paseo e 

para dentro outra vez! 

 

 

 

EVARISTO PARDEIRO 

Orientador 
 

Nunca fun un neno de facer falcatruadas, de feito cústame moitísimo voltar a vista atrás e atopar algunha 

que poder contarvos. Só me ven á cabeza unha vez que lle quixen ensinar Mondoñedo a meu primo de Asturias 

(os dous teríamos 6-7 anos) e botamos a andar polo pobo adiante sen ter conta do reloxo, ata que cando xa iamos 

de volta para a casa atopámonos de fronte cos nosos país que levaban a cara desencaixada e rifáronnos tanto que 

non me quedaron ganas de volver a ensinarlle o pobo a ninguén; ao parecer levaban horas buscándonos sen obter 

ningún resultado e xa estaban a piques de poñer a situación en mans da garda civil. 
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SONIA CANTALAPIEDRA 

Educación Física 
 

Este ano toca unha pregunta difícil, o certo é que lembro máis as falcatruadas que me fixeron que as 

que fixen eu, é o que ten ser a pequena de cinco irmáns. 

Lembro ver a miña foto no centro dunha diana e ver como lle tiraban dardos. Lembro unha festa de 

aniversario na que me baixaron cun bozal de vaca posto coma arnés (meu pai é veterinario),  a un baixo e alí 

quedei ata que me sacaron un bo rato despois. 

Das miñas andanzas lembro ben poucas, non é que non as queira contar, sí recordo xogar polas obras 

dos arredores e tirarme nas montañas de área, xogar todo o día pola rúa e estropear uns tenis o mesmo día 

que os estreaba, a base de queimalos na roda andando nunha bici sen freos. 

Xa na etapa do instituto lembro que un día un profesor chegara moi tarde e esconderámonos todas as 

de clase nos baños para non ter clase e ir a ver ós xogadores da selección española de baloncesto que estaban 

no hotel de enfronte. 

Xa non tan nova, nunha viaxe que fixen a Rusia cunhas amigas, lembro que estaba rabiosa porque tiña 

mal enganchado o carrete na miña cámara de fotos e as perdera todas, de modo que quixen facer unha foto 

especial antes de marchar e vin a uns rapaces xogando nunha estatua moi chula, de modo que subín a base 

da estatua e erguinme baixo as patas dun cabalo. No mesmo momento en que me fixeron a foto polo tono de 

voz empregado ao chamarme decateime que algo pasara, e vin a dous militares armados achegarse todos 

enfadados. A irmá dunha amiga que traballaba na embaixada e estaba con nós, falou con eles e díxome que 

querían determe, que eles se ían a Barcelona non se subirían a estatua de Cristobal Colón, que era unha falta 

de respecto e con toda a razón estaban indignados. Por sorte librei despois de desculparme, pero cada vez 

que vexo esa foto éntrame o medo. 

 

Agora ben, se de neno non facía falcatruadas, ou ben no me lembro delas, xa de adulto (ou visto o visto 

pseudoadulto) foi un non parar. Ben, todo ten unha explicación, e é que me adiquei durante moitos veráns a 

traballar como monitor en campamentos, e se non o sabedes existe unha práctica habitual entre monitores que a 

de facerse entre eles bromas, falcatruadas, ou como se chaman dentro do mundo campamentístico “putadas”. 

Pois ben, existen moitas e moi variadas, están os típicos tornados nas habitacións (revolver todos os mobles e a 

roupa) os tendais públicos de roupa nas árbores, os sacos de durmir izados na bandeira, encher unha habitación 

con 60 bicicletas ou con 10 canoas, … 

Pero ben, vouvos contar unha que lle fixemos a unha monitora, que consistiu nun secuestro, 

secuestrámoslle o coche. Mandámoslle unha nota anunciándolle o secuestro no que amosabamos un burriño que 

levaba colgando sempre no retrovisor, e avisándoa de que se quería recupéralo tería que facer todo o que lle 

iríamos dicindo día a día. A recuperación do coche consistía en probas que tería que ir pasando día a día (deixala 

nunha illa próxima ao campamento nun taboleiro e un remo para que volvese remando; facer gardas canda nos 

aínda que non lle tocase; pasar un día enteiro camiñando cara atrás; …) e cada vez que superaba unha das probas 

ía recibindo unha roda do coche, ata que o ultimo día obtivo as chaves e o coche completamente envolto en 

papel de agasallo e cheo de globos. Para a súa sorpresa, cando atopou o coche estaba intacto coas 4 rodas postas; 

xa que as que lle íamos dando cada día non eran as do seu coche. 

Pois si, xa vedes que hai que ir pasando etapas, e as que non se pasan no seu tempo… dunha forma ou 

outra recupéranse despois.  
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LOLA CHAOS  

Lingua e Literatura Galega 
 

De pequena , con oito ou dez anos, desfixen,  xunto as miñas amigas da época, un valado de pedra . 

Pareceunos un xogo divertido. Coas pedras construímos , no medio da leira, os nosos particulares círculos 

líticos , a modo de casiñas. O dono, cando se percatou da desfeita,  non dubidou en reclamarlle aos nosos pais 

o pago da reconstrución. Foi a miña primeira aventura cos muros e as pedras.  

Pouco podía imaxinar que este feito tería o seu espello anos máis tarde. 

Non lembro o día, nin tan sequera o mes . Era polo  inverno,  cedo,  nunha mañá chuviñenta e nun piso 

frío. Facía pouco que nos mudaramos alí, segundo ano da carreira, xa coa experiencia precisa para conseguir 

da familia a liberdade de vivir nun piso de estudantes , sen adultos vixiantes .Catro compañeiras compartiamos 

aquel sexto andar, cadaquén  cos seus horarios, cos seus quefaceres , cos seus estudos  e os seus espazos ben 

delimitados. Eran moitas as ocupacións pero poucas as recriminacións, cada unha de nós procuraba manter a 

orde e o respeto que cumpría na convivencia común. E ademais non queriamos dar que falar aos veciños, 

sempre reticentes aos pisos alugados dos estudantes. 

Loitando contra o sono  comezei a rutina ,  unha ducha rápida, un almorzo a todo correr ,  unha mirada 

ao espello , recollín os apuntes ciscados sobre a mesa do cuarto, e botando unha ollada ao reloxo  dispúxenme 

a saír cara a facultade. 

Facía pouco coñeceramos a uns rapaces da facultade de Ciencias. Tamén compartían un piso 

semellante ao noso. Vivían no edificio á beira, no portal pegadiño ao noso .Tiñamos en común un patio de 

luces , que cumpría a función de intercomunicador para as invitacións de piso a piso. Nós enriba no sexto, eles 

embaixo no segundo. Daquela nin móbiles nin teléfono nos pisos. Eran luxos pouco asequibles para os 

estudantes. E cando os había, coma no noso caso , estaban candados. Si, si, candados: podías recibir chamadas 

pero non efectualas…. Que tempos, diredes algúns! 

Eran uns troulas, viñan a cotío a tomar café e biscoito ou galletas ou o que houbese…. Normalmente , 

en cuestións comestibles, nós soiamos estar mellor equipadas ca eles. Ademais non lle poñían reparos a nada… 

metían entre peito e costas todo aquilo que ía quedando pola cociña adiante. A noite anterior mesmo 

comeran o resto dunha tortilla que levaba dous ou tres días esquecida no frigo…. todo  lles valía! 

Puxen o chaquetón, colguei ao lombo a mochila e dispúxenme a saír. Necesitaba o tempo, tiña que 

bulir ou chegaría tarde á primeira clase e o profe de Literatura Española non era dos que te miraba moi ben se 

lle entrabas  tarde na  aula. Ah! O paraugas! Xa o esquecía. Armada con todo o equipamento  abrín  a porta de 

saída e… eu non vía nada! Non vía máis que escuridade!  Non había saída! Fronte a min un  valado de tixolos  

tapiaba por completo a porta! Un trallazo de medo percorreume o espiñazo, quedei sen aire, quedei sen fala, 

….só o rebumbio  de todo o que levaba enriba ao caer ao chan e o forte portazo que dei  espertou as miñas 

compañeiras. 

Nin nos atreviamos a volver abrir a porta! Como era posíbel?  Nun sexto e coa porta fechada e selada 

completamente por unha parede de tixolos ! Que podiamos facer? 

 

…Pois NADA…!!!!!! 

 

Tivemos que agardar todo o día para que aqueles veciños trouleiros e argallantes voltaran e  desfixeran 

o valado  dos  tixolos  amoreados  silandeira e sixilosamente  durante a noite.  

Xa vedes,  a vida devólvenos o froito do que sementamos! 
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O mundo do xograr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cantos anos levas no 
instituto? 
Pois entrei no ano 2006, así que 
xa van 9. 
 
Por que decidiches estudar 
historia? Foi sempre a túa 
primeira opción? 
Si, a verdade é que sempre foi o 
único que me interesou a nivel 
académico. Quizais tamén a 
literatura pero a parte de lingua 
non... polo que a filoloxía 
quedou descartada.  
 
Tes pensado participar 
nalgún outro concurso 
proximamente? 
Hai un problema que é que a 
situación actual da televisión fai 
que haxa moi poucos bos 
concursos, e ademais agora 
mesmo hai unha certa 
tendencia a mesturar concursos 
con espectáculo, e iso de cantar 
e bailar... a min non me 
convence, son demasiado 
cortado para esas cousas.  
 
 
 
 
 
Algunha anécdota de 
exames?  
Miñas? Nunca fun capaz de 
copiar nun exame, de feito unha 
vez intenteino e púxenme tan 
tan tan nervioso que copiei da 
páxina que non era. Entón aí 
tivo que acabar o meu historial 
delictivo ...  
 
Fuches algunha vez un dos 
famosos correctores de PAU? 
Non, nunca. Si que é certo que 
me presentei un ano pero non 
me colleron. Si que me gustaría 

selo para coñecer por dentro o 
proceso que me parece 
bastante...  escabroso.  
 

A que adicas o teu tempo 
libre? 
Pois cando tiña tempo libre 
(risas), que agora non teño 
moito, gustábame ler, ver 
series, o cine e tamén intentar 
camiñar un pouco para estar en 
contacto coa natureza aínda 
que so sexa.  
 
 
 
 
 
 

 
Como sería o teu alumno 
ideal? 
Eu creo que non hai un perfil 
único de alumnos ideais. De 
feito eu atopeime con alumnos 
marabillosos con características 
moi distintas. Quizais o mellor 
dos alumnos é que sempre 
sorprendedes, non hai un 
patrón ó que vos podades 
cinguir ... é o mesmo que pasa 
coas persoas.  
 
 
 
 

Que cambiarías do Xograr? 
Eu considero o instituto a miña 
segunda casa, e mais, levo 
tantos anos no instituto como 
na casa na que vivo agora e a 
verdade é que me sinto moi 
cómodo aquí. Non vexo 
necesarios grandes cambios, eu 
creo que estamos nunha 
dinámica bastante boa. Pero si 
puidera gustaríame demoler o 
edificio novo e prolongar o 
vello que me parece moito máis 
racional, ou algunha pequena 
obra pero nada máis.  
 
Que é o que máis sinxelo che 
parece de 2ºBAC/PAU? E o 
máis difícil? 
Paréceme que non hai nada 
sinxelo no sentido de que en 2º 
de BACH, independentemente 
da dificultade das materias, 
xógase coa tensión que teñen os 
alumnos, é dicir, cousas que 
poderían ser a priori máis 
asequibles convértense nun 
auténtico muro para escalar. 
Logo paréceme difícil non tanto 
polas materias en si, senón pola 
presión de selectividade. E, por 
suposto, o máis sinxelo é cando 
acaba xa é algo que incluso se 
chega a botar de menos, porque 
ó fin é o cabo son exames que 
no fondo dependen un pouco da 
sorte pero tamén do esforzo 
persoal, e no futuro teredes 
exames que non dependa só da 
vosa capacidade 
desgraciadamente.  
 
Que é o mellor de ser 
profesor? E o peor? 
Para min o mellor de ser 
profesor son dúas cousas 
fundamentais: unha material 
que é que me pagan por facer o 

Ramón Noche Fraga 
“Quizais o mellor dos alumnos é que sempre sorprendedes, non hai un patrón ó 

que vos podades cinguir” 

Profesor de Historia e das TIC no Xograr dende 2006 e un dos nosos profes  máis aficionados aos 

concursos da TV, concedeunos esta divertida entrevista. 

“En primicia teño que dicir  

que Evaristo e eu estamos 

plantexándonos asistir a algún 

concurso conxuntamente” 

“Estudar historia non  

serve de nada” 

“Eu era un neno moi bo […] 

 e entón iso non é algo que lle  

gustara ó sector feminino” 
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O mundo do xograr 

que me gusta, recibir un salario 
é esencial, e máis cando 
estamos nun país que fala máis 
de que temos que traballar sen 
cobrar. E despois a min hai algo 
que me gusta moito que é cando 
consegues certa conexión, 
cando no medio dos intereses 
que tedes como alumnos eu que 
sei de moda, música películas ... 
de repente estás falando do 
Sacro Imperio Romano 
Xermánico ou da xeografía da 
India... e hai algo que se activa 
nas vosas cabezas, algo que vos 
alude, que vos chega. A min 
eses parécenme momentos moi 
valiosos. E o peor... si que hai 
unha cousa que non me gusta 
nada que é ter que calificar, 
cada vez é algo que levo peor. 
Intento facelo do xeito máis 
obxectivo posible con todo este 
sistema de porcentaxes e tal 
pero é algo que me gustaría non 
ter que facer, porque me asusta 
o medo de non ser obxectivo e 
acabar caendo na 
arbitrariedade.  
 
 
 
 
 
 

 
 
Que opinas da situación 
política actual?  
Eu realmente penso que 
vivimos nun país que é unha 
auténtica escombreira, é dicir, 
estamos nunha situación 
lamentable, trátase dunha crise 
moi profunda non só a nivel 
político senón a todos os niveis, 
por exemplo, no ámbitos dos 
valores. Isto fai que mire cara o 
futuro cada vez con máis 
preocupación. 
 
Cres que a xuventude non 
está concienciada co 
panorama social que está a  
vivir?  
Non, eu creo que a xuventude 
está moitas veces etiquetada 
como que pasa de todo, que non 
teñen ningún tipo de 

compromiso pero iso é falso. A 
xuventude é un microcosmos 
do que é o mundo adulto, e 
neste país temos peores adultos 
que xoves e iso é así.  
 

 
 
 
 
 

Cres que Evaristo che está a 
facer a competencia en 
programas de TV indo a 
“Ahora Caigo”? 
Non non! Ademais, aproveito 
está tribuna que me deixa Aquí 
e Agora para manifestar o meu 
absoluto descontento coa 
maneira na que trataron a 
Evaristo nese programa porque 
tivo que caer a súa rival e non 
el. De feito en primicia teño que 
dicir que Evaristo e eu estamos 
plantexándonos asistir a algún 
concurso conxuntamente. Logo 
digamos que é complementario, 
non o considero un rival.  
 
Consideras que as TIC son 
unha ferramenta 
imprescindible hoxe por 
hoxe? 
Si, o que pasa é que non se pode 
perdera dimensión de que é 
unha ferramenta non unha 
finalidade en si mesma. 
Explícome: moitas autoridades 
educativas consideran que os 
alumnos serán máis listos se 
lles meten máis cacharros 
tecnolóxicos na aula. Unha 
ferramenta tecnolóxica sempre 
vai necesitar un ser humano 
que a controle e os criterios 
para traballar cun ordenador 
ou cunha tablet son os mesmos 
que para traballar cun libro, 
escoitar unha noticia na radio 
ou lela na prensa. Analizar, ver 
que é o que está ben, o que está 
mal... o que necesitamos é unha 
perspectiva crítica que é moi 
analóxica dentro da tecnoloxía 
para non converternos en 
reténs das novidades.  
 

Que lles dirías a todos 
aqueles que din que “estudar 
historia non serve de nada”? 
Que teñen razón! Estudar 
historia non serve de nada, pero 
afortunadamente a situación 
actual do país fai que estudar 
unha carreira universitaria en 
concreto ou incluso en xeral, 
esforzarse en algo que non sexa 
dar un pelotazo inmobiliario ou 
medrar nun partido político 
non teña sentido *risas*. 
Calquera cousa que vaiades 
facer, sexa unha enxeñería, sexa 
facer historia, é unha especie de 
oda ó esforzo dos alumnos. 
Hoxe por hoxe, 
desgraciadamente, formarse 
ten pouco sentido. Pero aínda 
así eu creo que queda a 
esperanza de que canto máis 
non formemos máis preparados 
estaremos para enfrontarnos á 
realidade, para ser capaces de 
tomar decisións e para intentar 
buscar aquilo que queremos 
ser. Así que se hai alguén que 
queira estudar historia, adiante, 
como con calquera outra cousa.  
 
 
 
 
 
 
 
Opinas que a ideoloxía 
política dun profesor inflúe 
na súa forma de dar a 
materia? E no pensamento 
dos seus alumnos? 
Eu creo que todos temos 
ideoloxía, incluso non ter 
ideoloxía política ou dicir que 
non a tes é unha ideoloxía en si. 
As actitudes políticas creo que 
si inflúen á hora de enfocar 
temas, de traballar uns 
contidos, de presentar 
determinadas realidades... O 
que si creo que non debe influír 
é a hora de avaliar e sobre todo 
debes ser capaz de poñerte por 
riba das túa ideoloxía para 
poder recibir a información do 
alumnado e non intentar facer 
das túas clases algo 

“Grazas á revista AeA  

descubrín que Paco de  

matemáticas é un fanático 

 dos minerais” 

“Sei que existe a lenda urbana  

de que son Xograr Enfurecido, e  

non é certo!” 

“A revista Aquí e Agora é 

 algo que recomendo moi  

vivamente e imaxino que a súa 

difusión xa será planetaria...” 
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propagandístico. Unha cousa é 
o que eu crea politicamente, as 
miñas conviccións e outra é que 
iso me de dereito a intentar que 
os meus alumnos teñan as 
mesmas, paréceme que ese é un 
dos graves erros nos que 
podemos caer.  
 
Es Xograr Enfurecido? En 
caso de que non… Sabes quen 
é? Tes algunha pista?  
Non!!! E de feito gústame 
contestar a esta pregunta 
porque sei que existe a lenda 
urbana de que son eu, e non é 
certo! Tampouco sei quen é e 
teño a esperanza de que se 
manteña o misterio porque 
unha vez que se saiba perdería 
todo o que é. Ben é certo que 
agora está moi desaparecido 
das redes socias, igual  está 
apabullado pola fama.  
 
 
 
 
 
 
 
 
As novas tecnoloxías teñen 
máis pros que contras? Ou 
cres que repercuten 
demasiado na vida diaria dos 
mozos que só viven por e 
para os seus smartphones? 
Non, eu creo que teñen tanto 
pros como contras. Calquera 
avance tecnolóxico pode ter 
contrapartida, agora fálase da 
adicción ó teléfono móbil pero 
eu lembro cando hai 150 anos 
se dicía que viaxar  máis de 
100km/h ía danar o noso 
organismo porque non 
estabamos preparados. O que si 
me parece é que, insisto, a 
tecnoloxía debe ser unha 
ferramenta que nos axude a 
facer a vida máis fácil, se 
realmente ter un teléfono móbil 
ou unha tablet o que fai é 
complicárnola deberiamos 
pensar ata que punto nos sae 
rendible. Eu creo que 

necesitamos momentos de 
desconexión, a min faime 
pensar moito iso de que a xente 
está nunha cafetería e non fala 
porque está en whatsapp, 
paréceme unha perda. Nese 
sentido si que considero que a 
tecnoloxía podería tratarse 
doutra maneira.   
 
Cales son os teus xornais de 
referencia a parte da revista 
Aquí e Agora por suposto? 
Claro, evidentemente, a parte 
da revista Aquí e Agora que é 
algo que recomendo moi 
vivamente e que imaxino que a 
súa difusión xa será planetaria... 
Os meus xornais de referencia, 
a nivel dixital estou subscrito a 
Diario.es e despois intento 
mirar toda a prensa, pero sobre 
todo a dixital a prensa en papel 
a verdade é que a sigo menos, 
intento mirar tanto a nivel 
galego como El Progreso ou La 
Voz, como a nivel estatal nos 
grandes medios de difusión. 
Pero si que é verdade que 
ultimamente para a 
información máis que a prensa 
convencional utilizo redes 
sociais estilo Twitter.  
 
Cal foi a entrevista de AeA 
dirixida a un dos teus 
compañeiros de traballo que 
máis che chamou a atención? 
En realidade todas me chaman 
a atención porque descobres 
cousas totalmente 
insospeitadas, por exemplo 
descubrín que Paco de 
matemáticas é un fanático dos 
minerais e estivo ben porque 
ademais aproveitei para 
pasarlle uns cristais de rocha 
que eu tiña na casa. Sempre hai 
algo que de repente sorprende 
moito porque no fondo nos 
coñecémonos aquí a nivel 
laboral, despois podes falar 
máis ou menos con 
compañeiros en función de 
como che coincida o horario 
con eles pero nada máis.   
 

Tiñas moito éxito entre o 
sector feminino no instituto? 
E na universidade? Poderías 
facilitarnos unha foto desa 
época?  
Non non, nunca tiven moito 
éxito porque eu era un neno 
moi bo que facía todo o que se 
esperaba de min por parte de 
pais e profesores, entón iso non 
é algo que lle gustara ó sector 
feminino, prefiren outro tipo de 
persoa... pero asúmoo, digamos 
que tiven o éxito que merecín e 
tampouco me queixo.  
 
Que opinas sobre o camiño 
que está levando AeA?  
Paréceme interesante porque 
como todas as cousas polas que 
pasa moito tempo as persoas 
que hai detrás van cambiando, 
entón hai unha evolución moi 
vital. Aquí e Agora está 
entrando na súa adolescencia e 
é significativo ver os cambios, 
ver como a xeración dos 
fundadores, tanto a nivel 
profesores como alumnos, 
mudou pero como segue 
manténdose un punto de 
referencia sempre fresco no 
instituto.  
 
 
 
 
 
 
 
Que libro te marcou cando 
eras novo? 
Cando estaba máis ou menos 
nos anos nos que estades vós 
agora a través dun profesor 
coñecín a obra do escritor 
francés Albert Camus e foi unha 
auténtica revelación naquel 
momento, especialmente 
porque obras como “A peste” 
presentaban unha dimensión 
ética da persoa que eu creo que 
daquela polo menos eu 
buscaba. Para min foi unha 
referencia dende logo.  
Película favorita? 

“Eu creo que a xuventude  

está moitas veces etiquetada 

 como que pasa de todo, que  

non teñen ningún tipo de 

compromiso pero iso é falso” 

“Se me dixeran que  

soamente podo facer unha  

cousa elixiría sen dúbida ler, 

gústame moito” 
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Son moi afecionado ó cine de 
Francis Ford Coppola e unha 
película que tamén me marcou 
moito de novo foi “Apocalypse 
Now” que para min é a película 
bélica por definición. Despois 
hai outro cine que é o clásico 
que me gusta moito tamén 
aínda que hoxe por hoxe o teño 
bastante esquecido, pero 
volvendo o tema bélico 
“Senderos de gloria” paréceme 
unha obra mestra e comedias 
como “Arsénico por compasión” 
deberían ser de obrigado 
visionado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es friki dalgunha serie? 
Si, total e irracionalmente. Das 
recentes a que supuxo unha 
auténtica revelación pola súa 
temática e pola interpretación 

dos personaxes para min foi 
Breaking Bad, xa rematada. 
Despois este ano seguín con 
moito interese True Detective 
que me parece unha serie moi 
moi ben interpretada. E xeral 
gústanme moito as series, en 
especial as que se fan vía HBO 
ou AMC, eu son dos que está a 
esperar os últimos sete 
capítulos de “Mad Men”. 
 
Que é o que máis che gusta 
facer nesta vida? 
Se me preguntades hoxe o que 
máis me gustaría facer sería 
durmir, é algo ó que 
ultimamente non lle podo 
dedicar moito tempo. Pero se 
tivera que irme só ó medio dun 
monte e me dixeran que 
soamente podo facer unha 
cousa elixiría sen dúbida ler, 
gústame moito.  
 
 
Bocata de queixo de Manolo 
ou napolitana? 
Bocata de queixo. 
 

Twitter ou FB?  
Twitter 
 
Fútbol, baloncesto ou sofá?  
Sofá. 
 
Pop, rock ou clásica?  
Pop. 
 
Libro ou película? 
Libro. 
 
Café, té ou colacao? 
Café.  
 
Sábado de peli e manta coa 
familia ou cea con amigos? 
Sábado de peli e manta coa 
familia. 
 
Domingo de misa ou de 
resaca?  
Se entendemos resaca como 
non poder durmir porque os 
nenos non deixan, si, pero hoxe 
por hoxe ningunha das dúas.  
 
Apple ou Windows?  
Ubuntu.  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Nunca fun capaz de 
 copiar nun exame, de feito  

unha vez intenteino e 
 púxenme tan, tan, tan  

nervioso que copiei da páxina 
que non era” 

Entrevista realizada por Carmela Cela Rodríguez e Eva Melle Goyanes 
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En cantos centros estiveches 

antes que no Xograr? 

Pois estiven en varios: Castro, 

Guitiriz, Vilalba, Lugo 

capital... A razón pola que 

estiven en tantos centros é 

porque estou esperando a que 

me dean destino definitivo; 

levo en expectativa varios 

anos, supoño que mo darán o 

ano que vén. 

 

Como foi o teu primeiro día 

dando clase? 

Moi nerviosa. No primeiro 

centro que estiven foi en 

Santiago nun instituto que hai 

no centro da cidade, chamado  

I.E.S. Rosalía de Castro; 

recordo que naquela época 

tiñan o Bacharelato 

Internacional, a onde ían os 

mellores alumnos. Cheguei alí  

novata e para min era unha 

gran responsabilidade darlle 

clase a eses alumnos, xa que 

na carreira non te preparan, tes 

que ir aprendendo coa práctica. 

Cal foi o mellor momento da 

profesión? 

Hai moitos moi satisfactorios. 

En xeral, é un agrado cando 

vexo que os alumnos se 

esforzan por conseguir os seus 

obxectivos, en calquera nivel, 

pero sobre todo en 2º de Bac 

cando ves que os 

alumnos 

traballan e se 

esforzan para 

conseguir as 

notas necesarias 

para entrar na 

carreira que 

desexan.  

 Por que estudaches 

Química? Era a túa primeira 

opción? 

Pois en principio sempre 

quixen estudar Medicina 

(gustábame moito e sígueme 

gustando), pero en C.O.U. (2º 

de Bac) tiven un profesor de 

Química que me 

cativou coa  

súa forma de ser,e 

de explicar; e a 

final de curso 

decidín cambiar. 

Cales eran as materias que 

máis che gustaban? E as que 

menos? 

Dábanseme ben as materias de 

letras tamén (Inglés, Latín, 

Historia...), quizais a peor 

Plástica, era un desastre co 

Debuxo artístico e a Filosofía, 

non me gustaba, tal vez polo 

feito de que non ma explicaron 

ben. 

Algunha anécdota que che 

pasara con algún alumno que 

nos queiras contar. 

Non recordo moitas especiais. 

Fai dous anos atopeime a unha 

rapaza xa maior (duns 30 anos) 

nunha tenda en Lugo e 

preguntoume se eu era Marina 

López e díxenlle que si e ela 

respondeume: ti déchesme 

clase en Guitiriz, recordas?; e 

eu non recordaba nada. 

 

Consideras que os teus 

exames son difíciles? 

Eu creo que son acordes á 

materia, pero a física en xeral 

resúltavos difícil porque non 

Marina López, profesora de física e química do noso instituto, revelou algún dos seus 

segredos ante o noso equipo. Vexamos con que nos sorprende ... 

 

“En principio sempre 

quixen estudar 

Medicina” 

Marina López González 

 “Se non hai traballo para xente con estudos. Qué clase de traballo 

haberá para os que non os teñen?” 
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só hai que memorizar, hai que 

razoar e tamén hai que ter 

destrezas matemáticas, por iso 

penso que pode resultar difícil; 

sobre todo en 3º da E.S.O. 

porque os alumnos veñen 

afeitos a memorizar e posúen 

poucas destrezas matemáticas. 

 

Para ti cal é a cualidade máis 

importante nun alumno?  

O sentido da responsabilidade 

e do traballo, que sexa 

organizado e capaz de 

combinar os estudos con outras 

afeccións que practique no seu 

tempo libre; pero sobre todo 

que sexa honesto. 

 

 

 

 

Cales son as túas afeccións? 

A que adicas o teu tempo de 

lecer? 

Gústame moito ler, ver 

películas (no cine ou na casa), 

practicar natación e camiñar 

por lugares tranquilos, que me 

relaxa moito. Tamén me gusta 

o tenis, que practico no verán. 

Estás interesada na moda? 

Cales son os teus segredos de 

beleza? 

Non podo dicir que non estou 

interesada na moda, gústame ir 

de compras,pero non é unha 

gran afección, prefiro investir 

o tempo noutras cousas. 

Normalmente visto de forma 

cómoda e informal. En canto 

aos segredos de beleza creo 

que é fundamental manter uns 

hábitos de vida saudables, 

comer ben, facer exercicio e 

levar unha vida tranquila e 

ordenada. 

A que lugares viaxaches? 

Recordas algún lugar 

especial? A onde che gustaría 

viaxar? 

Non son moito de viaxar a un 

país diferente en  vacacións, 

son máis de costumes fixos á 

hora de ir de vacacións. Pero si 

recordo especialmente, unha 

excursión a Benidorm cando 

era nova cuns compañeiros; e 

tamén,unha viaxe coa miña 

familia a París. 

Gustaríame vivir unha 

tempada nun país de fala 

inglesa para perfeccionar o 

idioma. 

Que consello lle darías ós 

alumnos do centro? 

Hoxe en día, coa difícil 

situación que temos, tanto a 

nivel económico como laboral, 

aconsellaría que estudaran 

moito; vemos case todos os 

días nas noticias que a xente 

nova ten que marchar ao 

estranxeiro para conseguir un 

posto de traballo; polo que é 

importante ter una boa 

formación. Parece raro, pero se 

non hai traballo para xente con 

estudos. Qué clase de traballo 

haberá para os que non os 

teñen? 

Cambiarías algo do 

funcionamento do instituto? 

Creo que no instituto hai un 

clima tranquilo e un ambiente 

ordenado entre os alumnos e o 

profesorado. Sempre hai 

cousas que se poden mellorar 

pero en xeral creo que 

funciona bastante ben. 

 

 
Entrevista realizada por 

Miriam López e  

Elena Goyanes 
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AA  BBIIBBLLIIOOTTEECCAA::  UUNNSS  PPAASSOOSS  MMÁÁIISS  
 

Cuarto curso do noso centro no Plan de Mellora de Bibliotecas Escolares, co que ilo supón en apartados 

varios. E grazas ao traballo de todos os membros da comunidade escolar – profesores, alumnos, persoal non 

docente, pais e nais – seguimos dando novos pasos, intentando seguir os cauces máis habituais dun espazo 

tan especial como a biblioteca e tamén adaptándoa aos tempos actuais. 

 

Mobiliario. Reforzáronse os currunchos de prensa e pais, decorándoos cunha 

lendas directamente relacionadas coa lectura. Separouse convenientemente 

a zona de música e lectura relaxada, así como limitáronse as mesas para a 

práctica de xogos educativos, onde o xadrez ten un protagonismo especial. 

Igualmente destináronse espazos precisos para todo o material multimedia 

das diversas materias, así como para os xornais, que deste xeito son máis 

asequibles e están correctamente identificados.  

 

Tarefas habituais. O equipo de biblioteca traballou este curso en 

actividades de organización dos fondos dende varios ángulos. 

Dunha banda quedaron identificados todos os libros de literatura 

xuvenil, tanto en lingua galega como en lingua castelá. 

Actualmente estanse ordeando estes fondos para que sexan 

facilmente localizables. Igualmente foise catalogando 

correctamente todas as adquisicións, tanto cos fondos do citado 

Plambe, como cos cartos do Club Lector, e dos diversos 

departamentos, engadindo deste xeito moitos títulos a materias 

varias das existentes no noso centro. Nestes intres están fichados 

correctamente a través do sistema informático Meiga un total de 

9544 fondos. Outro apartado no que se está avanzando 

considerablemente é na correcta clasificación das moitas películas 

que temos no Xograr, que disporán dun gommet de cores que 

indicará para que idades está dirixida. Igualmente aumentaron os 

fondos existentes nos nosos cinco lectores electrónicos, que 

dispoñen dun abano considerable de títulos clásicos ao alcance de 

todos os interesados en ler neste soporte. A  maiores na biblioteca 

seguiuse coas visitas de coñecemento das súas instalacións por 

parte dos novos alumnos do centro, que recibiron o seu 

pertinente carné. Os futuros estudiantes de ESO e Bacharelato 

tamén coñeceron a “biblio”, o mesmo día que viñeron descubrir o 

Xograr. 

 

33 



 

A
Q

U
I

 
E

 
A

G
O

R
A

 

O MUNDO DO XOGRAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Club Lector. Un dos 

argumentos máis sólidos 

na actividade lectora do 

noso centro é o Club 

Lector “O Xograr 

Lector”. No primeiro 

trimestre contamos coa 

presenza da escritora 

coruñesa Andrea 

Maceiras, traballando 

arredor da súa novela 

“Nubes de Evolución”. O 

epicentro da segunda 

sesión foi o rap, creando 

a poesía a partires deste 

xénero musical, coa 

colaboración da 

asociación noiesa “ A 

velle escola”. Lembrar 

igualmente o pulo que 

vai collendo aos poucos 

a variante do Club Lector 

para adultos, versión 

“on-line”. Dirixido a 

profesores, pais e nais e 

persoal non docente, 

busca a lectura dun libro 

e a aportación dun 

comentario no blog da 

biblioteca, apartado que 

se está incrementando 

progresivamente. 

Concursos e premios. Como 

ven sendo habitual 

festexamos o día da 

Biblioteca, galardoando a 

tres alumnos de 1º de ESO 

polos seus traballos. 

Colaborouse igualmente co 

departamento de Relixión no 

Concursos de Beléns. A 

biblioteca, a través do seus 

taboleiros exteriores, 

informou a todos os 

estudantes de noticias 

relacionadas coa literatura e 

lingua en xeral, así como de 

todos aqueles concursos de 

creación literaria que podían 

ser do interese dos nosos 

alumnos. E no momento de 

redactar estas páxinas non 

se descarta plantexar algún 

premio máis no terceiro 

trimestre. 
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Exposicións.  Durante todo o curso procedeuse a 

expoñer libros e películas relacionadas con temáticas 

diversas. Deste xeito sairon da biblioteca para os pasillos 

dos dous edificios fondos sobre temáticas varias. O 

Terror, o Outono, O Samaín, así como Mafalda ou o 

premio Nóbel Patrick Modiano centraron estes feitos. 

Igualmente traballouse coa oferta de fondos para levar a 

casa nos períodos de Nadal, Pascua e Verán. Coa 

colaboración de profesores de diversos departamentos 

deuse forma à actividade " 1 mes, 1 libro de..." onde 

facíase un comentario-resumo de libros vencellados 

directamente a materias que se imparten no noso centro 

escolar. 

 

Celebracións. Este curso escolar neste apartado 

aumentouse o número de actividades que se realizaron, 

todas elas en coordinación con diversos departamentos. 

Así, no primeiro trimestre, sempre coa temática lecto-

escritora como epicentro, celebráronse os días dos 

Profesores, Biblioteca, Tolerancia, Música e Librarías, así 

como a actividade solidaria “A cultura da de comer no 

Xograr”. No discurrir do segundo o Día da Paz, o Entroido 

Cultural, os Namorados, o dia da Árbore, a Muller 

Traballadora, así como o da Poesía, Teatro e a Semana da 

Prensa. Haberá máis celebracións igualmente nos meses 

que configuran o derradeiro trimestre deste curso escolar. 
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Le ménestrel 

 Teatro en francés  

 
Veinticinco alumnos de Francés segunda lingua estranxeira, que cursan 

os seus estudos nos niveis 3º e 4º da ESO, e 1º de Bacharelato, 

tomaron parte nunha actividade pedagóxica-cultural proposta polo 

departamento de Francés. Para ilo desplazáronse a Lugo o pasado mes 

de novembro, co gallo de completar unha matinal cargada de contidos. 

Asistiron a representación teatral de “Mon isménie”, adaptación do 

vodevil do autor Eugène Labiche, peza escrita en 1852. Xirou arredor 

de Vancouver, un pai moi celoso que pon unha morea de inconvintes a 

súa filla Isménie para casarse. A obra en si foi moi divertida e fácil de 

entender por parte dos alumnos participantes. 

 

Actividade de simulación  

 
Igualmente  estes mesmos alumnos participaron nunha 

actividade de simulación. Divididos en seis grupos uniformes, cun 

diverso material en lingua francesa preparado polos seus 

profesores e planos da capital da provincia, os estudiantes 

xograrinos foron descubrindo unha serie de pistas sobre a cidade 

das murallas, e poder así responder a unha serie de preguntas 

sobre temáticas dispares. 

 

Concurso de carteis sobre personaxes francofonós 

 
Un total de seis alumnos de 3º ESO e 1º Bac resultaron seleccionados 
no noso centro para participar no concurso de posters sobre 
personaxes francófonos organizado pola Asociación de Profesores de 
Francés de Galicia. Os alumnos seleccionado no Xograr foron Manuel 
Corujo, Laura López Pereiro e Brandan Corredoira, pertencentes a 3º 
ESO, así como Alba Díaz, Miriam Balboa e Lucía Méndez, de 1º de 
Bacharelato. Os seus posters versaban sobre personaxes tan dispares 
como Obélix, Jules Verne, Astérix, Hugo Cabret ou Antoine 
Griezmann. 
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Coarenta e dous alumnos do noso instituto, 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, e 

que tivo lugar o pasado 30 de abril. 

A primeira parte da actividade consistía en entrevistarse con sarrianos e sarrianas que por razóns de variada 

índole – familiar, traballo, emigración, sociais, culturais, etc. –aprenderon francés no seu momento e o 

empregan con asiduidade nas súas cotiás ocupacións laborais. Para ilo contouse coa colaboración de persoas 

de Bar Camiño Francés, Restaurante Mesón Tapas, Restaurante Matías Locanda Italiana, Café Travesía dos 

Soños, Restaurante O Chanto, Hotel Alfonso IX, Hotel Vila de Sarria e Oficina de Turismo de Sarria, que 

prestáronse a axudar amablemente nesta tarefa con finalidade pedagóxica. 

 

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 polas 

persoas que fan este itinerario como son 

as estacións de bus e de tren, os 

supermercados, o exterior do centro 

médico, as cercanías das igrexas, 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 

recorrer ás novas tecnoloxías, é dicir 

cámaras dixitais de imaxe ou vídeo, 

gravadoras de son, teléfonos móbiles, 

MP3 ou MP4, etc para conservar en 

soporte informático dita conversación. 

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. 

 Miguel Cumbraos 37 
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O MUNDO DO XOGRAR 

 

PROXECTO CUNHA NOVA 

MORALIDADE 
  

 

Neste artigo decidimos facer unha pequena recopilación dos últimos proxectos que se levaron a cabo no 
noso instituto grazas a Jorge, como todos sabedes, o profesor de relixión. Estamos a falarvos  de ÚNESTE? 

e DALLE A VOLTA A TORTILLA, os cales teñen como finalidade: non darlle a espalda as persoas que o 
están a pasar mal por ser diferentes ... e por outro lado aprender a ver as cousas de maneira positiva , 

aínda que sexan negativas. 
 

 

 ÚNESTE? 
Como todos sabedes foi o proxecto do 
curso anterior , que empezou para nós 
cuns misteriosos carteis colgados por 
todos os rincóns do instituto coa pregunta 
 “Úneste?” .  
Dada a nosa curiosidade  fómoslle 
preguntar a Jorge que significado tiñan 
eses carteis, pero para a nosa sorpresa , 
Jorge só nos dixo que o descubririamos 
moi pronto. Na seguinte clase que tivemos 
con el, ensinounos un cortometraxe de 
onde partiu a idea. Este corto, chamado 

“CUERDAS”, baseado na  discriminación, é dicir, de axudar as persoas con dificultades ou apartados 
socialmente. Trataba sobre  a chegada dun novo alumno a un colexio interno  que tiña unha 
enfermidade que o facía estar nunha silla de rodas, xa que non se podía mover. María , unha alumna 
do colexio, sentía simpatía polo rapaz e esto levouna a entablar unha relación de amizade con el. 
Todos os recreos María e máis el xogaban a todo tipos de xogos pero dunha maneira diferente, coa 
axuda de cordas uníanse e comezaban a desfrutar xuntos, de maneira que cando María movía unha 
man Raúl facía o mesmo. 
Cando acabamos de ver o vídeo e entendemos o seu significado, todo nos cadrou. Jorge tróuxonos uns 
rolos de cordas de cores para que 
puxéramos de pulseiras uns a outros.  
Uns días máis tarde todo o instituto tiña as 
pulseiras nas súas mans. Tamén apareceron 
novos carteis cas fotos das nosas mans cas 
pulseiras e respondendo a pregunta 
principal ca palabra “Únome”.  
Dende o noso punto de vista , este proxecto 
pareceunos motivador a hora de axudar aos 
demais. A inspiración deste proxecto, o 
cortometraxe, gustounos moito e 
especialmente o feito de que estivese 
pensado por un pai cun fillo co mesmo 
problema que o protagonista e cun exemplo 
a seguir de filla. 
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O MUNDO DO XOGRAR 
 

DÁLLE  A  VOLTA  Á TORTILLA 
 
 

Este é o proxecto que se levou acabo este curso. 
Seguro que a maioría vos tocou darlle a volta a 
tortilla ou recollela do chan como algunha de 
nós.  
Pero como chegamos a este punto? 
Isto comezou cando nas innovadoras clases de 
relixión , o noso profesor nos mostrou un vídeo 
que fixeron algúns famosos , que estiveron en “ 
El Hormiguero”. O significado disto é poder e 
saber ver o lado positivo de todas as cousas que 
nos poidan suceder, tanto boas como malas. A 
raíz disto Jorge , propúxonos facer un video no 
que cada un de nós ou por grupos , tiñamos que 
grabarnos facendo unha tortilla e posteriormente darlle a volta como profesionais, simbolizando a 
mensaxe de forma literal.  
Na seguinte semana nas súas clases dedicámonos a botar unhas risas vendo os nosos vídeos. Tamén 
nos dixo que tiña unha pequena sorpresa , que trataba en recopilar todos os vídeos e facer un só para 
envialo a  “El Hormiguero”. Esta idea a uns gustoulles máis ca outros, aínda que ó final a todos nos 
pareceu  boa idea. 
A nosa opinión con respecto a este traballo é positiva, xa que, en primeiro lugar, o pasamos moi ben 

facendo os vídeos, logo pasámolo aínda mellor ó ver ós dos demais e por último a idea de saír nun 

programa tan coñecido, por outro bando axudounos a ver as cousas máis claras a hora de solucionar 

os nosos problemas e de tomarnos a vida con máis optimismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paula Quiñoá  

Iris Pérez  

Uxía Gallego  

Ángela Rincón 
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ALBUM  ´ 
 

Viaxe a Andorra 
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VIAXE A BERLIN  
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SAMAÍN 14 

Agradecementos a Mª José Santiso pola elaboración do fotocol do Samaín e ao 

profesorado e alumnos do Ciclo por convidarnos  e agasallarnos cos petiscos 

que elaboraron, ademais da súa ambientación do Centro. 
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CONCURSO DE BELÉNS 

A esmorga, filme dirixido por 

Ignacio Vilar, baseado na novela 

de Eduardo Blanco Amor e 

protagonizado por Miguel de Lira, 

Karra Elejalde e Antonio Durán 

“Morris”, estrearase en cines de 

toda Galicia o venres 21 de 

novembro de 2014, no que será o 

gran acontecemento 

cinematográfico do outono en 

Galicia. 

Dende a produtora Vía Láctea 

Filmes cremos que todos os 

rapaces e rapazas, profesores e 

profesoras dos I.E.S  de toda 

Galicia deben ter a oportunidade 

de coñecer de primeira man como 

foi a experiencia do director e os 

actores á hora de levar á gran 

pantalla o gran clásico de Blanco 

Amor. 

Para realizar isto, propoñemos 

contactar a través de video 

conferencia cos actores e co 

director do filme, para que todos os 

rapaces poidan coñecer de 

primeira man ditas experiencias, 

preguntar e intercambiar opinións. 

 

A ESMORGA 
VIDEOCONFERENCIA 

1ºBAC 
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ENTROIDO 
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En Febreiro 2015 sorprendeunos a gran nevada 

e os profes non dubidaron en desfrutar do reino 

do xeo! 
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“Cando o sangue é dunha muller maltratada, a ferida é 

de todos”.  

Iván López Barrio 

 

 

 

  

“Os monstruos da violencia viven no teu silencio, NON 

CALES”. 

Anloiry Pérez Brito e María García Parada 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREMIOS AOS 

ALUMNOS DO 

CENTRO 

 

MARÍA GARCÍA PARADA (4º DE ESO),  ANLOIRY PÉREZ BRITO (4º DE ESO)  e  IVÁN LÓPEZ 

BARRIO (1º DE BAC)  que foron premiados no I Certame de Lemas Ilustrados convocado polo 

Concello de Sarria con motivo do Día Internacional contra a Violencia de Xénero 

DAVID VILA LEMOS, alumno de 4º de ESO A  que ven de acadar o 1º PREMIO XUVENIL DE 

RELATO A PIPA 2014, polo seu traballo titulado GORKA, premio que concede a fundación A PIPA 

de Becerreá no 23 CERTAME LITERARIO A PIPA 2014 DA ALTA MONTAÑA LUGUESA. 

Traballo realizado por Manuel Corujo Muíña 
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TELEGONÍA 
Coñécese co nome de telegonía a teoría que defende que os rasgos que herda un descendente 

están influídos, ademais de polo seu pai biolóxico, polas parellas sexuais anteriores da nai. 
 

Ó longo da historia 

Esta idea foi presentada por primeira vez polo filósofo grego 

Aristóteles, quen suxeriu que os primeiros amantes das mulleres 

podían “impregnalas” e, así, influír nas cualidades da súa posterior 

descendencia con outros homes. 

Na Idade Media a telegonía estivo moi estendida, polo que se vía con 

malos ollos ter fillos cunha muller viúva por medo a que estes se 

pareceran ó defunto. Do mesmo xeito, a familia real, para garantir a 

pureza da liñaxe, buscaban casar con mulleres virxes. 

A pesar destes antecedentes o termo telegonía non sería acuñado ata 

o século XIX polo biólogo August Weismann, cuxa hipótese era que 

os espermatozoides que non chegaran a fecundar o óvulo son 

absorbidos polo organismo feminino e poden penetrar en certos 

óvulos aínda inmaduros impregnándoos.  

 

Descartando a telegoía  

As leis de Mendel son un conxunto de regras básicas sobre a 

transmisión da herdanza xenética das características dos 

proxenitores ós fillos, constitúen o principal fundamento da 

xenética. Foron derivadas dos experimentos de Mendel en 

1866 pero non tiveron relevancia ata a súa nova aparición a 

principios do século XX da man de Vries e Morgan.  

Este importante fito para a xenética fixo que a telegonía 

quedara descartada por non casar coa teoría mendeliana, xa 

que esta di que os carácteres hereditarios só se poden 

transmitir de pais a fillos mediante reprodución. 

Posteriormente a telegonía seguiu á marxe polo 

descubrimento dos cromosomas e o seu papel na transmisión 

do ADN, pero novas probas poderían devolverlle a súa 

credibilidade.  
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Recente experimento rescata a telegonía 

Angela Crean e o seu equipo de investigación levou a cabo un 

experimento que proba a telegonía en moscas.  

En primeiro lugar aparearon femias inmaduras, sen capacidade 

aínda para reproducirse, con machos dun determinado tamaño e 

posteriormente volveron cruzar estas mesmas femias, xa na súa 

etapa fértil, con machos de diferente tamaño. O resultado obtido 

mostrou que a pesar de ser o segundo macho quen enxendrou a 

descendencia, o tamaño das crías estaba determinado pola 

anterior parella sexual da nai.  

 

Como se explica este feito? 

A explicación a este fenómeno podería ter base no xa postulado por 

Weismann no seu momento. Cabe a posibilidade de que o ADN dos 

espermatozoides que non chegan o óvulo poden ser absorbidos polo 

organismo materno e chegar a infiltrarse en óvulos inmaduros, 

afectando a futura descendencia da muller con outro home. Ademais 

cabe destacar que sería de especial importancia a “primeira 

impregnación”, a primeira parella sexual, xa que tería máis 

posibilidades de influír no organismo da muller, por un lado porque é 

máis nova e por outro porque as impregnacións posteriores terían que 

compartir influencia con esta. 

 

Conclusión 

Este novo achado non fai máis que demostrarnos que en ciencia 

non existen os dogmas eternos e que algunhas teorías caen no 

esquecemento só por falta de recoñecemento. Un bo exemplo é 

o caso das devanditas leis de Mendel que sen a súa revisión anos 

despois de que foran descubertas. nunca acadadarían tanta 

difusión. 

A pesar de que, polo momento, a telegonía só se corrobora en 

determinadas especies, non se descarta que poida existir tamén 

na nosa especie. De verificarse, sería enorme a complexidade que 

engade ó xeito en que se transmiten as variacións ó longo das 

xeracións, e abriría un novo e fascinante campo de investigación.   

 

Carmela Cela 
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O VIRUS 
ÉBOLA 

Que é o Ébola? 

É un virus de forma filamentosa co material 

xenético formado por unha molécula única de ARN 

con só sete xenes. 

O virus, moi contaxioso, pode resultar letal ata  

nun 90% de los casos, o que o converte nun dos  

patóxenos más temidos. 

 

De onde ven?  

Apareceu de forma simultánea en Sudán e na 

República Democrática do Congo, no 1976.  Unha 

das aldeas nas que se produciu un brote 

encóntrase cerca o río Ébola, de aí o nome. 

 

Cómo se transmite? 

  O primeiro hóspede natural do virus pénsase que foron os morcegos “comedores de froita “ 

desas zonas.  

O virus chega aos humanos e aos primates;  ben por mordedura directa dos morcegos ou ó 

comer unha froita mordida por eles. Os humanos tamén poden infectarse  ao comer carne pouco 

cociñada de  animais salvaxes  infectados;  logo empezan a propagarse por un contacto directo 

de persoa a persoa ou polo contacto co sangue, tecidos, secrecións ou fluídos corporais do 

infectado.  

Tamén cun equipo médico contaminado (agullas).  

 Un posible caso desta índole, ocorreulle a unha médica de Médicos Sin Fronteras, a cal 

se pinchou accidentalmente cunha agulla coa que puxera unha inxección a  un enfermo 

de ébola. Debido a este suceso, foi repatriada e máis tarde, dada de alta por non 

presentar síntomas de padecer a enfermidade.      
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Que enfermidade causa? 

O virus do ébola provoca unha enfermidade infecciosa  que cursa con  febre hemorráxica nos 

humanos e primates (monos, gorilas ou chimpancés). 

O período de incubación desta enfermidade oscila entre os 2 e 21 días, despois dos cales ocorre o 

inicio dos síntomas do ébola:  

 Febre alta e dor de cabeza 

 Dores fortes nas articulacións e músculos 

 Dor de estómago 

 Conxestión conxuntival (ollos vermellos) 

 Hemorraxias internas e externas 

 

Hai algún tratamento? 

Na actualidade non existe ningún medicamento dirixido a combater o virus do 

Ébola, mais pódense realizar tratamentos sintomáticos ou medidas de apoio. 

Entre elas, temos: para a febre, nunca administrar Aspirina polos riscos de 

manifestacións hemorráxicas, senón Acetaminofén. Tamén se deben inxerir 

abundantes líquidos para evitar a deshidratación e gardar repouso na cama. 

Os expertos aínda non saben a razón pola cal algunhas persoas son 

capaces de recuperarse deste virus, mentres outras non. Mais, pénsase, que 

os que falecen non desenvolveron unha resposta inmunolóxica significativa. 

As persoas que viaxen á África subsahariana presentan   

máis risco de adquirir a enfermidade. 

 

O ébola no cine 

O seu modo de actuar chegou á gran pantalla en thrillers como “Estallido”. 
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A  HISTORIA DO ÉBOLA EN ESPAÑA 

Esta é a historia do ébola en España. A súa afectada máis importante e que máis repercusión 

produciu foi Teresa Romero, xa que foi o primeiro contaxio producido en territorio español. 

Este traballo vai relatar a súa historia, relacionando cos feitos sucedidos. 

Miguel Pajares, médico e relixioso 
Foi o primeiro español infectado polo virus ébola. 

Repatriado de Liberia, ingresa no hospital Carlos III o 

7 de agosto. Recibe varios tratamentos, incluído o soro 

experimental. Teresa Romero, forma parte do equipo 

sanitario. O relixioso morre cinco días despois. 

García Viejo 
España recibe de segunda volta a outro repatriado. Neste caso, trátase do sacerdote Manuel 

García Viejo, o cal ata ese día se encontraba en Serra Leona. Durante a súa estancia, a 

auxiliar de enfermería entra unha soa vez na súa habitación. Esta, segundo Saúde Pública, 

entra con toda a protección necesaria, incluíndo nesta: dous monos de protección, dous pares 

de guantes, polainas e gafas. O segundo repatriado 

falece o 26 de setembro, e Teresa accede a limpar e 

retirar material.  

Aquí comeza a verdadeira historia da heroína 

lucense. O martes, 30 de setembro, Teresa chama 

ao Servizo de Prevención de Riscos Laborais, xa que 

se encontra mal: febre alta e astenia. A resposta de 

deste organismo é que tome precaucións e siga 

observándose. Máis tarde, acode a un ambulatorio 

en Alcorcón no cal, ela non explica que estivo en 

contacto con enfermos de ébola, e os profesionais 

mándana para a casa cun simple Paracetamol. 

Unha semana máis tarde, o día 6 de outubro, chega 

unha ambulancia a recollela. O seu estado de saúde 

empeora notablemente. Xa no centro sanitario 

realízanlle varios recoñecementos, mostrando estes, 

finalmente o resultado: a paciente está contaxiada 

de ébola. O equipo médico de Alcorcón e o que 

estivo en contacto con García Viejo pasan a vixilancia.  Prodúcese un grave erro, a 

ambulancia que a transporta segue con outros enfermos.  
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A sanitaria comeza un tratamento cun soro que contén anticorpos dun donante anónimo que 

tivo a enfermidade. Tamén se lle administra un antiviral, o cal estaba en fase experimental. 

Ingresan máis persoas que estiveron en contacto con ela. 

Entre elas, o marido.                                            

Ata o día 16, Teresa pasa días críticos: sofre un edema 

pulmonar, pero non  chegaron a intubala. Ese día coñécese 

a través da voceira da familia que a carga viral de Teresa 

reduciuse.  

Durante estas xornadas preséntanse catro casos de ébola, 

que máis tarde, resultan negativos. Teresa sofre unha leve 

melloría.  

O equipo médico do Carlos III comunica que a auxiliar de 

enfermería supera o ébola, as análises dan negativo e cumpren os barómetros de curación 

da OMS. 

Teresa abandona o 5 de novembro o hospital e ofrece unha declaración ante os medios, nas 

que destaca os graves erros que se produciron ao longo do proceso e arremete contra a 

Consellería de Sanidade de Madrid e o Ministerio, indicando aos dous como os causantes.  

Teresa nun breve resumo da súa 

estancia, destacou dous factores: 

“a mellor Sanidade do mundo é a 

de España” e “ o persoal 

abnegado” que a atendeu, 

discrepou da dirección política. 

Así mesmo, rematou dicindo que 

este só era o comezo da loita 

contra esta enfermidade e 

mostrando toda a axuda ao 

sistema sanitario engadiu:  

 

 

 

“Se o meu sangue serve para curar a outras 

persoas, aquí estou.” 
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Unhas tres veces ó día decidimos que imos comer sen sequera considerar a forma 

na que eses alimentos se producen, ou como chegan ata nós. Non semella 

estraño non ver verduras nas hortas en inverno, pero ir ó supermercado e atopar 

unha gran variedade delas? 

Isto sucede porque gran parte dos produtos que consumimos percorren miles de 

quilómetros antes de chegar á nosa mesa. O transporte destes alimentos, cada 

vez máis coñecidos como “alimentos quilométricos” (por mar, terra ou aire) 

produce cada ano centos de toneladas de CO2  que aumentan considerablemente 

a pegada de carbono. É este aporte de carbono a atmosfera, un dos factores que 

está a ser determinante para o efecto invernadoiro e mais o cambio climático, 

posto que non fai máis que incrementar o primeiro, e polo tanto, acelerar o 

segundo.  

Para concienciar a cidadanía sobre este tema está a haber cada vez máis 

iniciativas, un exemplo é a plataforma  Amigos da Terra que ten dispoñíbel no seu 

sitio web unha calculadora de CO2 na que se poden comprobar as emisións de 

carbono causadas polo transporte dos alimentos importados que consumimos. 

 

 
A pesar de tratarse dun problema tan grave e con consecuencias tan devastadoras para o medio ambiente, a súa 

solución é do máis sinxelo. Ante a completa irracionalidade que supón o traslado de mercadorías na situación de 

crise ecolóxica que estamos a vivir, nace a necesidade de cambiar os nosos hábitos e costumes cara a novos modelos 

sostibles que reduzan o noso impacto sobre o medio ambiente. Así xorde o concepto de alimentación local. 

Chamamos alimentación local á tendencia de consumo que consiste en mercar alimentos producidos en zonas 

próximas a nosa localización, prescindindo de importacións, e evitando o seu consecuente transporte. Isto 

permitiríanos reducir considerablemente a pegada de carbono e polo tanto realentizar o cambio climático.  

Dende a nosa posición, para contribuír ao cambio, podemos consumir froitas e verduras de tempada, ou 

asegurándonos de que se trata de produtos cultivados preto nosa e non de alimentos quilométricos. 

 

 

Carmela Cela 
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deportes 

Piragüista profesional 

nada en Cangas do 

Morrazo (Pontevedra) o 

5 de maio de 1982 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPORTES 

É unha deportista española que 

compite en “augas tranquilas”, 

unha modalidade de piragüismo 

 
Gañou entre 2001 e 2013, 13 

medallas no Campeonato 
Mundial de Piragüismo e 17 no 

Campeonato Europeo de 
Piragüismo. 

Traballo realizado por Iván Somoza López 

 

Participante de 4 Xogos Olímpicos 

de verán, dos cales a súa mellor 

actuación foi co 4º posto logrado 

en Londres 2012, na proba de 

K1.200 metros, unha das probas 

de kayak. 
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CINE 
 

A ESMORGA 

Como xa saberedes este inverno estreouse nos nosos cines o filme  A esmorga , 

baseada na novela A esmorga, do gran escritor galego Eduardo Blanco Amor (Ourense, 

1897- Vigo, 1979),  desde a publicación desta obra en 1959 está considerada unha das 

grandes novelas galegas do século XX. Tanto a novela coma a película, son innovadoras 

e perturbadoras, ambas contan a itinerancia de tres personaxes marxinais; o Castizo, o 

Bocas e o Milhomes, durante unha longa noite de troula polas rúas dunha Auria 

enchoupada na chuvia interminable. Estes tres compañeiros de esmorga van ir 

deixando un regueiro de destrución, como se a propósito camiñaran cara a súa 

perdición inmersos nunha espiral sen saída. En Galicia, este filme tivo un gran éxito de 

público no seu estreo, xa que, esta película superou os 34.000 espectadores en menos 

dun mes. Ademais foi o mellor estreo de todo o ano en España entre as películas con 

menos de 100 copias, xa que, esta película galega conta con tan só  18 copias e… 

esperemos que chegue o 6 de marzo cando se produza o seu estreo en Madrid! Tamén 

podemos destacar, que grazas a esta película o cine galego esta na gran pantalla 

competindo co resto das cinematografías do mundo.  Ademais ,este filme non só ten un 

gran éxito nos cines senón tamén nos medios de comunicación, xa que,  está presente 

en  diversas canles de televisión, xornais tanto nacionais coma internacionais, como 

por exemplo o xornal Holliwood reporter ou nas redes sociais. O seu director, Ignacio 

Vilar, está moi contento con estes resultados, ao  igual cos actores que realizan os 

papeis máis importantes da obra. Estes son Miguel de Lira como o Cibrán, o vasco 

Karra Elejalde como o Bocas e Antonio Durán  “Morris” como o Milhomes. Estes actores 

son uns grans profesionais que levan moitos premios cinematográficos ás súas costas, 

así como, unha gran carreira neste sector. En canto aos espazos nos que a película foi 

filmada podemos destacar: a ponte  Das Burgas, a Fonte de San Cosme, a rúa de Hernán 

Cortés, a Praza do Correxidor, a Fonte do Rei, a rúa Lamas Carvajal ou a Alameda entre 

outros, ademais doutros espazos interiores que os técnicos tiveron que acondicionar. 

Tamén é interesante destacar que o noso instituto, xunto con outros centros 

educativos de toda Galicia, colaboraron nunha videoconferencia co director da película 

e cos tres actores que realizaron o papel dos esmorgantes co obxectivo de aclararnos 

as dúbidas que tíñamos sobre o filme. 

 

Alicia Mª Vila López 

Alicia Mª Vila López 
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 DO PAPEL Á GRAN PANTALLA 

SINSAJO (Dado que é unha terceira parte, este fragmento pode conter “spoilers”)  

Como seguramente moitos dos que estades a ler este artigo xa sabedes, Sinsajo é a 

terceira parte da triloxía de libros Los Juegos del Hambre.  Este 2014 puidemos ver a súa 

adaptación cinematográfica, mais só unha parte, xa que decidiron contarnos a historia en 

dúas películas; feito que moitas persoas non acolleron con agrado e que causou certa 

polémica. Desta volta a historia da un xiro. Dicímoslle adeus á “area”. Comeza unha 

revolución. A palabra “Sinsajo” convértese nun símbolo, ao igual que Katniss. Chegou o 

momento de cambiar as cousas. O momemento de actuar. A pesar de ser a película que 

nos mostra a parte máis lenta do libro, creo que a souberon levar moi ben. 

Transpórtante totalmente ao mundo distópico que crea Suzane Collins coas 

impresionantes imaxes que mostran, fan que se che poña pel de galiña, 

que unha bágoa asome  polos teus ollos e incluso que saltes do susto en 

partes nas que xa sabías de sobra o que ía acontecer. Quizais,  o maior 

erro, foi non acabar a película uns minutos antes. Se o fixesen, dende 

logo, deixaríannos sen respiración. Unha respiración que só seríamos 

capaces de recuperar aqueles que leramos o libro.                                      

 DO PAÍS 

EL NIÑO 

Unha das mellores películas do cine español contemporáneo (o cal en moi poucos anos 

conseguiu sacar á luz moi boas películas). Nela podemos atopar a varios actores sen 

experiencia, como é o caso do co-protagonista Jesús Castro e a un intérprete da nosa terra, 

Luis Tosar. Está narrada dende dous puntos de vista; o de dous policías que investigan un 

caso de narcotraficantes, e o de “El Niño”, un rapaz gaditano que se mete no mundo da droga 

cun amigo para obter beneficios económicos.  

Ten un final bastante bo, moi traballado; mais quedan portas abertas, preguntas sen resposta.                                                                                                                                                                                    

Quizais non sexa a mellor película de todos os tempos, seguramente non che cambie a vida; 

pero, dende logo, é unha película entretida que de seguro che aportará algo. Perfecta para 

pasar un moi bo anaco se non tes que facer, ou mesmo para montar unha boa sesión de cine 

na casa. 

 
 

 DENDE O ESTRANXEIRO 

BOYHOOD 

 

Un dos filmes nominados nestes últimos premios Óscar como “mellor película” (entre outras 

categorías) e gañadora doutros premios como os BAFTA. 

Quizais o que máis destaque deste drama estadounidense sexa que foi rodado ao longo de 

doce anos cos mesmo actores, aínda que en realidade só houbo 92 días de rodaxe.  

A película comeza cando o noso protagonista, Mason, ten uns seis anos e nárranos a súa 

vida durante algo máis dunha década. Durante o transcurso da historia vamos observando os 

inmensos cambios que se producen arredor de Mason e a súa familia, que non son poucos: 

vodas, mudanzas, divorcios... 

É unha película con un montón de detalles e guiños musicais e literarios e na que se reflexa 

moi ben que o tempo pasa e as cousas van cambiando. Mais, sobre todo, é un filme que che 

fará reflexionar. 

Traballo realizado por Manuel Corujo Muíña e Laura López Pereiro 
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Entrevista a Nerea Iglesias Maside 
 
Houbo algún momento en 
concreto que che fixera ver o 
talento que tiñas para cantar ou 
foi un cúmulo de cousas ? 
 
A dicir verdade, gústame cantar 
dende que era ben pequena, casi 
dende cando estaba comezando 
a  falar. Creo que o talento é algo 
moi subxectivo, pero a medida 
que pasaron os anos dinme conta 
de que cantar era o que máis feliz 
me facía, no que pensaba as 24 
horas do día. Cando era moi 
pequena, acórdome que incluso 
cantaba no supermercado, pero 
a medida que fun crecendo 
volvinme máis tímida e pasei 
moitos anos sen que a miña 
familia, só meus pais e amigos 
máis cercanos, souberan o que 
de verdade me gusta facer. 
Porén, co paso de tempo funme 
abrindo máis cara a xente, e creo 
que tamén influíu que comecei a 
tomar clases de canto e 
pandeireta tradicional, polo que 
xurdiron actuacións e a partir de 
aí foi cando comecei a perder a 
vergoña. Aínda así, sei que iso é 
un aspecto no que teño que 
seguir traballando; de feito, 
considéroo como o meu punto 
débil. 
 
Lémbraste da túa primeira 
actuación? Cantos anos tiñas? 
Onde foi? Como te sentiches? 
Como dixen anteriormente, levo 
anos tocando a pandeireta na 
agrupación cultural Peleriños e 
por esa parte a verdade é que 
non me acordo da primeira 
actuación porque foi bastantes 
anos atrás. Da que si me acordo é 

da miña primeira actuación en 
solitario que non ten que ver coa 
música tradicional. Creo que foi 
fai uns 6 anos na Casa da Cultura 
de Sarria. Esta actuación xurdiu 
como finalización dun curso que 
fixera de técnica vocal, no cal a 
profesora nos daba a opción de 
preparar un tema en solitario 
para o concerto de clausura. 
Aínda que sabía que era un gran 
reto e era a miña primeira vez, 
puideron máis as miñas ganas de 
demostrarlle á xente o que é a 
miña paixón que todos os nervios 
que sentín antes e durante da 
actuación. Recordo estar moi 
nerviosa, sobre todo ó comezo, e 
tampouco puiden esquecer as 
caras do público, en especial dos 
meus pais e dos meus amigos. 
Creo que esa é a maior 
satisfacción que puiden ter ese 
día. 
 
Das actuacións que fixeches cal 

foi a que máis desfrutaches e a 

que te enriqueceu mais como 

persoa? 

Sen dúbida, a que máis disfrutei e 
na que máis me emocionei foi na 
actuación sorpresa que lle din a 
miña prima este verán cando se 
casou. Nesta ocasión, só meus 
pais, meu irmán e miña cuñada 
sabían o que ía facer (de feito foi 
meu irmán quen me animou a 
cantar). Ademais, ningún dos 
asistentes me oíra cantar música 
en inglés nunca, só temas da 
música tradicional, polo que a 
sorpresa que levaron foi bastante 
grande. A emoción que sentín ó 

empezar a 
cantar a 
capela “I 
will always 
love you” de 
Whitney 
Houston é 
indescriptibl
e, xa que 
era un 
regalo cara 
miña prima e unha mostra de 
cariño, mais tamén foi un modo 
de confesarme ante a miña 
familia, de mostrarlles algo que 
levaba oculto moitos anos. 
 
Quen son os teus referentes 
musicais ? Cales deles tiveches 
oportunidade de ver en directo? 
Acórdome que cando era máis 
pequena, escoitaba moito a Kelly 
Clarkson; de feito, escollín un 
tema dela para a miña primeira 
actuación. Co paso dos anos e 
creo que co boom de “Crazy in 
love” de Beyoncé, comecei a 
fixarme nela, e dende aquela é o 
meu maior ídolo, á cal admiro. 
Penso que actualmente, é a 
mellor voz que podemos atopar 
no panorama musical, e se a iso 
sumamos o espectáculo e as 
 coreografías, penso que non se 
pode atopar artista máis 
completa. Aparte dela, tamén me 
encantan Rihanna, Amy 
Winehouse, Jessie J, Alicia Keys, 
Christina Aguilera... En fin, todo o 
que sexa R&B, música negra. 
Destes artistas, puiden ver en 
directo a Rihanna e a Beyoncé, e 
teño que dicir que a data deste 
último concerto pasou a ser un 

MÚSICA 
Neste último ano participando na revista centrámonos no noso pobo, en Sarria. Aquí vos deixamos dúas 

entrevistas moi especiais realizadas a Nerea e Olalla. Moitas grazas a ambas por participar nesta nova entrega da 

nosa sección. 
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dos días inesquecibles da miña 
vida. 
 
Escribiches algunha canción ou 
gustaríache facelo ? 
Nunca escribín ningunha canción, 
pero a verdade é que tampouco 
nunca considerei facelo. Debido a 
que maiormente escoito música 
en inglés, encontro moi difícil 
compoñer se a lingua na que o 
fas non é a túa lingua nativa. 
Ademais, creo que é importante 
escribir baseándote en vivencias 
importantes da túa vida, e a 
verdade, a miña vida non é tan 
interesante como para escribir 
cancións sobre ela. 
 
Que proxectos de futuro tes no 
mundo da música e o baile, ou 
cales estás a realizar ?  
Para o ano que vén, teño previsto 
buscar un profesor de canto en 
Santiago de Compostela, que é 
onde estudo, para así formar a 
voz e a técnica, xa que igual que 
pasa con calquera traballo, para 
isto tamén é importante 
formarse. Ademais, estou 
participando nun proxecto, do cal 
aínda non podo dar moitos 
datos, no que se unen baile e 
música en directo, polo que é 
fundamental recibir clases dalgún 
profesional no mundo da 
canción. 
 

 

 

No futuro veste traballando 
nalgo relacionado co que 
estudaches ou co mundo 
musical ? 
O meu soño dende que son 
pequena é ser cantante e 
poderme dedicar de cheo a isto, 
aínda que tal como está a 
situación hoxe en día, sei que é 
moi difícil ter ese privilexio, xa 
que o mundo da música é moi 
duro, e se un día estás arriba, ó 
seguinte podes estar abaixo de 
todo. Actualmente, estou 
rematando o grao en Lingua e 
Literatura Inglesas, xa que o 
inglés sempre foi unha lingua que 
me gustou moito, e creo que por 
iso comecei a cantar en inglés. En 
caso de non poderme dedicar á 
musica a tempo completo, non 
me importaría complementar a 
música co inglés, pero sempre de 
maneira que non tivera que 
renunciar ó meu soño 
 
O teu paso polo Xograr influíu 
dalgún xeito na túa devoción por 
este mundo ? 
A dicir verdade, creo que non foi 
algo decisivo á hora de afianzar o 
meu gusto cara a canción, aínda 
que obviamente a asignatura de 
música era unha das miñas 
favoritas. En xeral, gardo un gran 
recordo dos meus anos no 
instituto. 
 
Cales eran as túas materias 
favoritas? E agora mollándonos 
un pouco... Que profesores 
recordas con un cariño especial ? 
Como non podería ser doutra 
maneira, en primeiro lugar 
estaba inglés, seguidas por latín e 
grego, xa que sempre me 
gustaron especialmente as 

linguas estranxeiras. Ademais 
destas, tamén gozaba nas horas 
de música e historia. De feito, 
Historia como grao é unha 
carreira que me plantexara antes 
de iniciar os meus estudos 
universitarios. Falando de 
profesores, non podería escoller 
só a un, pero recordo con 
especial cariño a María José Agra, 
a profesora de latín e grego, a cal 
me transmitiu non só 
coñecementos da escola, senón 
tamén da vida. Do mesmo xeito, 
lémbrome de Nuria, xa que me 
daba inglés, e de Marisa e Ramón 
Noche, os profesores de historia. 
Aínda lembro cun sorriso as 
clases con Marisa, e de Moncho 
só podo dicir que encarna o amor 
que un profesor ten cara a súa 
profesión. 
 
Aquí na redacción da revista AeA 
tamén temos algunha rapaza 
que ten unha voz que namora. 
Que consellos lle poderías dar ?  
Diríalle que ó contrario que me 
pasou a min, que non se encerre 
entre as catro paredes do seu 
dormitorio, xa que seguramente 
a súa voz merece ser escoitada 
por moita máis xente. Ante todo, 
 para cantar hai que deixar a 
timidez e a vergoña fóra. Tamén 
lle aconsellaría que eduque a voz, 
xa que tendo en conta a súa 
idade, é unha boa etapa na que 
comezar a formarse. 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista realizada por Ana Caloto Balboa 

 

Aquí vos deixo un enlace para que a escoitedes cantar Stay de Rihanna: 

https://www.youtube.com/watch?v=KzsgAwVoMnA 
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Entrevista a Olalla Losada Vázquez 
 

Como comezaches a cantar en 

público? Que foi o que te levou a 

iso? 

O de cantar en público foi algo 

que chegou despois de 

adentrarme de cheo no mundo 

da música durante os meus anos 

de conservatorio. Unha das 

miñas clases preferidas era coro, 

o que me levou uns aniños máis 

tarde a entrar a formar parte da 

Coral Polifónica de Sarria, na que 

levo 8 anos; alí fun mellorando as 

miñas aptitudes e poñendo máis 

ganas e así foi como conseguín o 

meu primeiro solo na coral. O 

que sentín a primeira vez que 

cantei en público impulsoume a 

seguir mellorando e cada vez era 

máis satisfactorio facelo, co cal 

despois dun longo proceso de 

perder os nervios e de confiar 

máis en min, pasei a gozar 

moitísimo dese momento no que 

tanta xente te está observando 

mentres ti fas o que realmente 

che gusta.  

 

A parte de cantar, tocas algún 

instrumento?  Por que 

escolliches ese/s instrumento/s? 

Si, aparte de cantar toco o piano 

desde os 8 anos. Tendo esa idade 

non recordo moi ben porqué 

escollín ese instrumento, o que 

si, co paso do tempo comezou a 

gustarme cada vez máis e son 

moitas as razóns polas que hoxe 

sigo dedicándolle o meu tempo, 

a máis destacable creo que sería 

o feito de que constitúe unha 

forma de expresar e de 

exteriorizar o que levas dentro, é 

unha boa forma de traducir os 

sentimentos. 

 

Cal é o xénero que máis che 

gusta e que crees que se adapta 

mellor ao teu ton de voz? 

Pois no meu grupo comezamos a 

versionar cancións de  rock, 

principalmente de rock clásico e 

rock alternativo, e podo dicir que 

ata o momento é un xénero do 

que estou gozando e no que me 

sinto bastante cómoda, tamén 

porque é o que máis me gusta, 

pero en xeral creo que me 

adaptei bastante ben a el. Aínda 

que moitas veces que te sintas a 

gusto ou non depende máis da 

canción que de outra cousa.  

 

Compós a túa propia música?  

Non, non compoño a miña propia 

música. Creo que é unha tarefa 

bastante complicada e para que 

hai que valer, e a min a verdade é 

que creo que non se me daría 

demasiado ben.  

 

Que música che poñían teus pais 

cando eras pequena? Crees que 

iso influíu no xénero que cantas 

agora? 

Miña nai poñíame música pop, e 

meu pai tiraba máis pola música 

enxebre, folk. Co cal podo dicir 

que non me influíron no tipo de 

música que eu interpreto agora. 

O que máis me determinou foi 

descubrir a música máis 

alternativa cando tiña 14 ou 15 

anos así como os grandes clásicos 

do rock.   

 

Con que canción te sentes 

identificada? 

Non sabería dar unha resposta 

exacta a esta pregunta. En 

realidade non teño ningunha 

canción coa que me sinta 

identificada, máis ben hai grupos 

como Radiohead cuxas letras 

cadran bastante con algún dos 

meus estados emocionais, así 

como outras cancións que te 

empeñas en escoitar unha e 

outra vez cando te sentes dunha 

maneira determinada, e outras 

que evocan persoas ou lugares e 

que son especiais.  

Que sentes cando cantas? 

Pois o que sinto cando canto é 

unha sensación que pasa por 

diferentes etapas. Antes de 

empezar éntranme moitas 

dúbidas e cuestiónome si estou 

realmente capacitada para 

poñerme a cantar diante de tanta 

xente, pero despois cando 

comezo todo flúe. É unha 

sensación difícil de explicar, é 

como si a través do que estás 

cantando estiveras expresando 

moitas cousas ao mesmo tempo; 

é tamén unha sensación de 
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felicidade, de sentirme realizada 

e satisfeita comigo mesma por 

terme atrevido a compartir con 

máis xente algo tan especial e 

que significa tanto para min. E 

cando ves que a xente que tes en 

fronte o está gozando pois a 

sensación é de gratitude e de 

ganas de que chegue o próximo 

concerto ou a próxima 

oportunidade de facelo mellor.   

Á hora de cantar, con que 

idioma te sentes máis cómoda? 

Creo que no idioma no que máis 

cómoda me sinto é en inglés, 

pero iso débese tamén a que 

estou acostumada a cantar nese 

idioma.  

Dende cando cantas nun grupo? 

Que tipo de música tocades? 

Pois o grupo no que estou 

actualmente foi algo que xurdiu 

este verán un pouco sen querer; 

un día entre amigos quedamos 

para preparar algunhas cancións 

para a Esmorga popular que ten 

lugar todos os veráns en Sarria, e 

claro, íamos preparar cancións 

populares pero ó final como case 

todos nos inclinábamos máis 

polo rock que pola música 

popular, comezamos a dar 

acordes de cancións tan míticas 

como Every breath you take ou 

Zombie, e finalmente decidimos 

preparar este tipo de cancións, e 

aínda que non foran cancións 

populares tivemos moi boa 

acollida nese evento, co cal 

vimos moi claro que tiñamos que 

seguir co proxecto.  O xénero no 

que máis nos centramos é rock, 

rock clásico e alternativo 

principalmente. Aínda que non 

estamos totalmente definidos, de 

momento cada un propón as 

cancións que lle gustaría 

versionar e si todos estamos de 

acordo preparámola.  

Agora que estás de Erasmus, tes 

algún grupo na cidade na que 

estás? 

Si, afortunadamente este 

cuadrimestre atopei xente coa 

que tocar. Son catro rapaces 

franceses cos que quedo todas as 

semanas. Eles tamén son 

Erasmus e todos coincidimos en 

que botabamos moito de menos 

a música, co cal está sendo moi 

divertido. Aínda que a nosa 

máxima aspiración e facer unha 

especie de concerto ‘fin de 

Erasmus’ cos nosos amigos.  

Ten relación algunha a carreira 

que estudas coa música? 

Estudo Ciencias Políticas, co cal 

non, non ten nada que ver. 

Sempre fun consciente de que o 

mundo da música é un mundo 

difícil que require moito tempo e 

moita dedicación se queres 

chegar a vivir diso e eu iso non o 

quero para min. Oxalá poida 

gozar durante moito tempo da 

música dun xeito serio, pero sen 

chegar a ser profesional, porque 

iso son palabras maiores; 

ademais tamén teño outras 

inquedanzas  ás que quero 

dedicar tempo, como a Ciencia 

Política.  

Tes algún referente artístico?  

Non, non teño ningún referente 

artístico. Hai moita xente no 

mundo da música á que admiro, 

desde grandes estrelas do rock 

ou do pop, como Freddie 

Mercury, ata profesores que 

tiven durante a miña formación 

como Berta Urbay, da cal podo 

seguir gozando na Coral 

Polifónica de Sarria e a que 

sempre me impulsou a seguir 

adiante e a crer en min mesma, e 

por iso e por moitas outras 

cousas admíroa moito e 

constitúe un bo exemplo a 

seguir.  

Tes algunha meta musical a 

longo prazo ou prefires 

dedicarte ao que estás a 

estudar? 

A longo prazo, como dixen antes, 

profesionalmente quero 

dedicarme ao que estou 

estudando, pero sen deixar 

nunca a música de lado; teño 

claro que é das cousas que máis 

feliz me fai nesta vida e da que 

gozo cada día máis, así que a 

meta é seguir mellorando e 

seguir expandindo todos os 

horizontes aos que poida chegar. 

Aínda así, a vida da moitas 

voltas… 

 

 

 

  Entrevista realizada por Lucía López López 

E aquí un enlace para escoitala cantar:  

https://www.youtube.com/watch?v=v6SqkznChjc 
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Morte e videoxogo e unha combinación tan antiga como pouco habitual estes últimos anos. As míticas 

pantallas de “game over” e as constantes mortes dos heroes de cambio deron paso, na maior parte de xogos, a 

protagonistas que se pasan o xogo case eles solos sen perderen nin unha vida. Durante un tempo considerouse algo 

inútil, o ensaio e erros clasificouse de mecánica obsoleta, que so servía para alargar inxustificadamente as horas de 

xogo. Afortunadamente, hai moitas maneiras de complicarnos a vida e facernos morrer, e esta é das boas. 

 A dificultade está a altura do orixinal, 

aínda que o xogo resulta mais accesible. E é que 

os produtores e creadores, redeseñaron a 

interfaz e agora é mais clara e sinxela ca nos 

primeiros xogos da saga. Ademais, as descricións 

de para qué vale cada ítem son algo mais 

explícitas, o mesmo que o sistema de 

xuramentos (antigos pactos). Iso si, a 

xogabilidade sigue sendo tan 

endemoniadamente difícil e críptica como en 

anteriores entregas. Pese a todo, FromSoftware 

reequilibrou a dificultade. 

 Hai detalles que a soben, como que o 

máximo da nosa saúde diminúa con cada morte 

(ata un 50%), pero tamén hai outros que o fan máis doado, como zonas con inimigos facilóns onde reunir almas, ou o 

feito de que desaparezan rivais dunha zona se estamos morrendo alí unha e outra vez. 

 En canto aos controis, son case idénticos aos da anterior entregas, aínda que a nova forma de saltar é moito 

mais fiable, xa que temos un botón para correr e outro para saltar, en lugar de un que combina ambos. O deseño dos 

escenarios é tan labiríntico  como sempre, pero polo menos contamos coa posibilidade de viaxar de unha fogueira a 

outra en todo momento para evitar camiñadas e combates innecesarios. 

 O nivel gráfico non evolucionou moito, pese a que se mellorou a iluminación e hai menos difuminado 

arredor dos personaxes. Non debería importarnos menos cando se fala dunha xoia xogable como esta. O sistema de 

combate segue sendo do mais robusto que podemos atopar no xénero. A importancia de que os atributos do noso 

personaxe, do equipo que levamos e de cómo o usemos resulta vital para sobrevivir, un elementos que debería ser 

básico para calquera xogo de rol.  

 O grado de inmersión no seu decadente universo, a exploración dun mundo aberto, a súa elevada dificultade 

que sempre nos pica para probar sorte una vez máis e a 

incrible adicción que provoca só para saber que haberá 

detrás da seguinte néboa basta para coroalo como un 

dos grandes RPG da súa xeración. 

 Se tivese incluído máis novidades dado un 

verdadeiro salto gráfico ,estaríamos falando do único 

xogo de roll capaz de destronar ao todopoderoso 

Skyrim. Un xogo absolutamente indispensable, pese a 

que a súa dificultade non é para todos. 

Dark Souls II 
 

Miguel Fernández e Alberto Bravo (como colaboracións externa) 
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DE risa 

 

 
 

 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RISA 

 

Risa segundo a RAE: 
Convulsión e contracción dos músculos da cara, da cal resulta un xesto como cando un se ri. 

 

É posíbel morrer de risa? 
Pode que nin se vos pasase pola cabeza semellante idea de trastornado, e que vos 

pareza a maior tontería do mundo, mais eu pensaríamo dúas veces antes de acudir 

a ver un monólogo, ver bebés probando limóns por primeira vez ou acabar de ler 

este artigo. 

Si que se pode, pero é moi improbabel; de feito, os casos que se coñecen non se 

produciron directamente a causa da risa. Senón que se lles acelerou o corazón ou 

tiveron problemas coas súas vías respiratorias. Agora ben, algo bastante máis 

probable é que te desmaies, co cal o único perigo sería que te golpeases a testa ao 

caer. 

Conclusión: ten amigos graciosos, que fan moita falta, pero sobre todo, amigos 

que te poidan salvar da caída. 
 

Na risa do chimpancé o acto de 

balbuceo encóntrase baixo o 

control do proceso da 

respiración. O chimpancé inspira 

e expira durante a risa, de modo 

que só pode producir unha sílaba 

por ciclo de inhalación-exhalación. 
 

Non sabemos  se a película “Un pez 

llamado Wanda” é para matar da risa, 

pero seguro que o home que morreu 

véndoa opina que é matadora. 

CURIOSIDADES 

Traballo realizado por Laura López Pereiro e 

Manuel Corujo Muíña 
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E finalmente, se aínda tedes ganas de rirvos e non vos asustastes co comezo deste artigo, 

deixámosvos unha lista de cousas que, moi probablemente, fagan que as vosas mandíbulas se saían 

do sitio. 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    

 

Comezamos a rir a partir dos tres ou 

catro meses. 
 

As cóxegas son a forma máis antiga e segura de 

estimular a risa, aínda que claro, sempre estará a 

típica persoa que na vida sentiu cóxegas. 
 

 

A risa é contaxiosa, de aí que nas 

series de televisión poñan esas risas 

enlatadas que, en realidade, tan mal 

quedan. 
 

 

Platón e Aristóteles escribiron sobre a risa, pero 

non asociándoa á felicidade, senón que 

disfrutaban co sufrimento. 
 

As observacións de Provine suxeriron que o rango social tamén inflúe na nosa 

risa, sobre todo no traballo, de forma que os xefes fan rir moi facilmente aos seus 

empregados. 
 

ASPECTOS POSITIVOS 

*Nin tila, nin valeriana nin nada diso. Se estás estresado/da, o que necesitas é unha boa ración 

de gargalladas!! 

*A risa ventila os pulmóns e osixena o corpo. 

*Segrega endorfinas,  que son capaces de facer que nos sintamos eufóricos e funcionan como 

analxésicos. 

*Se es un folgazán que non se quere levantar da cadeira, temos a túa solución. Rirse queima 

calorías. Pero tampouco te emociones, tan só unhas 40 por cada 15 minutos. 
 

*Golpes e caídas (doutros, 

evidentemente). 

*Explicacións de como NON debes facer 

algo. 

*Que alguén tente tocarse o cóbado ca 

boca. 

 
 

 

*Películas de Austin Powers. 

*Bebés tomando limón por primeira 

vez. 

*As fotos de DNI (dos demais). 

*Xogos de palabras. 
 

63 



 

A
Q

U
I

 
E

 
A

G
O

R
A

 

POLITICA 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPOOLLÍÍTTIICCAA  

O PEQUENO NICOLÁS 
O pasado mes de outubro facíase famoso Francisco Nicolás, 

detido por falsidade, estafa e usurpación de identidade.  

Un rapaz estudante de Dereito, con importantes cargos políticos, 

estafou a persoas e empresas ás que lles prometía negocios 

grazas aos seus contactos na Administración e no goberno 

español. 

A pesar de ser visto en actos tan importantes como a coroación 

do rei Felipe VI, e en fotos con altos cargos políticos como 

Esperanza Aguirre, Mariano Rajoy e José María Aznar, todos 

decían non coñecelo. 

Nicolás declarou ser colaborador do Centro Nacional de 

Intelixencia (CNI) e participar de mediador en casos como o de 

Jordi Pujol e o Nóos.  

 

PODEMOS 

Podemos chega como unha nova fonte de enerxía política con ansias de poder, decidido a axitar as mansas e 

consolidadas augas da política española. 

Nun tempo récord pasou de ser un movemento cidadán  para formar parte dun novo partido político que 

promete unha transformación radical no futuro da política e da economía do noso país. 

Nacido coa idea de converter a indignación cidadá nun cambio político. A súa principal fonte de alimentación 

radica na maneira en que soubo capitalizar o descontento dos cidadáns que se senten cada vez máis impotentes, 

sacudidos polos efectos dunha severa crise económica salpicada polos escándalos da corrupción que involucran a 

varios sectores da sociedade dende banqueiros, políticos, personaxes do espectáculo ata figuras da realeza, todo 

isto mesturado nun clima de pobreza, inseguridade e desconfianza. 

 

Cun ano tan cargado de novas no panorama político como o que tivemos, no noso número 15 non 
podía faltar a estrea desta sección 

 

Con Podemos entra en xogo unha nova elite 

política formada por un grupo de intelectuais da 

esquerda, liderado por Pablo Iglesias Turrión, un 

personaxe con un gran carisma e altamente 

mediático.  O seu fulgurante ascenso demostrouse 

cando catro meses despois da súa formación  

participou nas eleccións europeas do 2014 

logrando ser a cuarta forza política máis votada de 

España. Isto deu lugar á múltiples análises e 

reaccións nun e noutro sentido. 

 O desafío dun novo xogador entra no taboleiro  político e ameaza con romper o bipartidismo existente entre 

PP e PSOE, os dous partidos maioritarios que se reparten o poder dende o retorno da democracia. 

Sen dúbida,é o primeiro partido do século XXI que nace e medra ao amparo dos grandes medios de 

comunicación e sendo a demais o que conta cun maior número de seguidores nas redes sociais. 

Agora só queda facernos unha pregunta, chegará Podemos a Moncloa nas próximas eleccións? 

 
Ainhoa Río Rodríguez e Lucía Pombo Capón 64 
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Crucigrama 

Sopa de letras 

PASATEMPOS 
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Traballo realizado por Miriam Balboa Arias e Alba Díaz Rodríguez 

 

Labirinto 

As 7 diferencias 
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O Xograr viaxeiro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En primeiro lugar gustaríame falar de: 

 Nova York, a cidade que nunca durme. Xa me gustaba antes de visitala e dende que fun, estou namorada 

dela. O que máis me gustaría sería pasar alí unha 

tempada, podendo sentila dende dentro. 

Nas zonas turísticas, pódese observar o bulicio e a 

grandiosidade das luces de neón pero hai lugares que 

te dan unha aperta na alma, lugares nos que quedarías 

toda a vida se fixera falta. Tranquilos, acolledores e cun 

‘Je ne sais quoi’ que os fan especiais. Falo por exemplo 

do distrito de Chelsea,  unha zona residencial do este 

da illa de Manhattan na que se sitúa o High Line, un 

paso elevado de trens convertido nun paraxe 

espectacular  para pasear e relaxarte, ademais de poder 

observar as obras de arte que o rodean. Espectacular, verdade? Conta con escaleiras para baixar á rúa en varios 

lugares e un deles é o mercado de Chelsea, onde podes encontrar pastelerías, restaurantes e tendas de comida 

ecolóxica entre outros.  

 

 

 

 

 

 

O XOGRAR VIAXEIRO 
Ola! Hai alguén? Espero que si, porque esta sección está de estrea coa esperanza de 

que vos guste e vos anime a descubrir recunchos máxicos dos que poidades aprender 

moitas cousas. Sei que, por unha parte, viaxar é caro pero temos que velo como unha 

inversión en nós mesmos. Xa sexa un destino vacacional ou turístico, é un escape da 

rutina que, como dí Paulo Coelho, é mortal.  

Por suposto, non é necesario recorrer miles de quilómetros para poder desconectar; 

quizais o lugar máis marabilloso para nós estea máis cerca do que pensamos. 

Volvendo ao tema, gustaríame compartir convosco certos recunchos especiais de 

lugares que tiven o privilexio de visitar. 
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O Xograr viaxeiro 

 

Podería encher toda a revista falando desta marabillosa cidade pero  mellor sigamos e… cambiemos de continente! 

Agora gustaríame amosarvos: 

 Marrocos, en concreto Marrakech. Xa sei que moitos de vós vos asustaredes pensando que é perigoso e 

nunca vos plantexastes visítalo, pero debo dicirvos que estades moi equivocados. A xente é amable e en ningún 

momento te sintes en perigo. O lugar principal da cidade é a plaza Jemaa el fna, onde polo día, as persoas da zona 

intentan gañarse a vida entretendo aos turistas.  

  

  

 Hai encantadores de serpes, persoas que levan monos para que te 

saques unha foto, postos de artesanía… e o máis común, carros nos 

que venden 

zume de 

laranxa 

recén 

exprimido. Pero cando se pon o sol, a praza transfórmase 

e se enche de postos de comida nos que podes degustar a 

gastronomía local a un moi bo prezo.  

  

 

 

Volvemos cambiar de continente! Nesta ocasión vouvos amosar as dúas cidades coas canles máis famosas de 

Europa, Venecia e Amsterdam.  

  Venecia, ao norte de Italia, é unha das cidades máis 

visitadas do país e basta con ver fotografías para saber que o é 

por algo. Como curiosidade que non todos saberíades, é unha 

illa en forma de peixe. Todos os seus recunchos esconden 

sorpresas pero, por destacar unha zona, destacaría a illa de 

Murano ao norte da illa principal, de onde son orixinarias as tan 

famosas figuras de cristal de cores.  

 

 

 En todo o mundo só hai dúas fábricas destas 

preciadas figuras, a de Murano e a de  San Antonio 

de los Altos, preto de Caracas, en Venezuela. 

 

 

68 



 

 

A
Q

U
i

 
E

 
A

G
O

R
A

 

O Xograr viaxeiro 
 

Pasamos a falar de: 

 Ámsterdam, a cidade máis importante 

de Holanda xunto con Rotterdam. A súa variedade 

cultural faina moi distiguida entre os artistas europeos. 

Sen dúbida, o barrio máis coñecido é o barrio vermello, 

caracterizado polos seus locais non aptos para 

menores… pero un dos lugares que máis me gustou foi 

o mercado flotante das flores, moi visitado polos 

turistas debido ao seu encanto e a que podes comprar 

sementes e levalas como souvenir. Tamén debo 

destacar o barrio dos museos onde está o museo Van 

Gogh e o Rijksmuseum, os dous son moi interesantes pero o 

monumento máis coñecido desa zona e símbolo da cidade é o 

que podedes ver na imaxe; está situado entre os dous museos 

e é moi difícil encontralo baleiro, sempre hai alguén 

fotografándoo.  

Se sodes bibliófilos, non vos podedes perder a casa de Ana 

Frank convertida agora en museo. Nela pódense ver páxinas 

orixinais do diario ademáis de disfrutar dun tour pola casa 

para que te sintas como a familia Frank no seu tempo de 

refuxio alí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Traballo realizado por Adriana López Arias 

Penso que, para ser novata nesta revista, xa vos din bastante a lata así que voume despedir tendo a ilusión de 

que aprenderades aínda que fora só un pouquiño e que vos gustara moito. E para rematar, unha frase 

célebre: 

 

 

¡Qué descansada vida la de que huye del mundanal ruído y sigue la escondida senda 

por la que han ido los pocos sabios que en el mundo han sido!  

Fray Luis de León 
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Xograr en galego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ouhh Sarria (que diría o poeta), atende: 

unha nova fornada de xograres está a  saír… 

Saen con ilusión, levan medo… 

Son  fermosos mozos e mozas 

que  miran  para diante sen ver 

máis que futuro . 

Saen   hoxe  e  tornarán mañá 

sendo  mestres, médicos , enxeñeiros, técnicos , 

enfermeiros ou periodistas,  tradutores, 

animadores,  avogados,  psicólogos , 

biólogos ou  químicos… quen sabe! 

Serán  grandes  porque  son bos, 

porque  son entusiastas  a pesar da incertidume, 

porque son tenaces na súa teima 

e   inxenuos  na  súa ignorancia… 

Hoxe  abrímoslles as  portas 

coa nostalxia do vivido, 

sabedores de que  as  lembranzas destes anos 

han de urdir  un  tecido 

do  que   todos  formarán parte e 

ó que  acudirán  para  recoñecerse 

moito máis  do que agora pensan. 

Hoxe mirámolos marchar satisfeitos 

porque algo de nós vai con eles, 

porque  moito  deles  queda  con nós. 

Que  os  camiños que  elixades 

non  vos  aparten de vós! 

En  agradecemento. 

 

Ana Belén Durán Pernas 

 
 

“Tú no puedes volver 

atrás 

porque la vida ya te 

empuja, 

como un aullido 

interminable… 

Tu destino está en los 

demás, 

tu futuro es tu propia vida, 

tu dignidad es la de todos. 

La  vida es bella, ya  verás 

como a pesar de los 

pesares 

tendrás amigos , tendrás 

amor…” 

Agustín Goytisolo 

 

“ Don Quijote soy, y mi profesión la de andante 

caballería. Son mis leyes, el deshacer entuertos, 

prodigar el bien y evitar el mal. Huyo de la vida 

regalada, de la ambición y la hipocresía, y busco 

para mi propia gloria la senda más angosta y difícil. 

¿Es eso, de tonto y mentecato?” 

Cervantes 

 

O valor das coisas não está no 

tempo que elas duram, mas na 

intensidade com que 

acontecem. Por isso, existem 

momentos inesquecíveis, coisas 

inexplicáveis e pessoas 

incomparáveis.” 

Fernando Pessoa 

 

“Si imposible es hacer tu 

vida como quieres, 

 por lo menos esfuérzate 

 cuanto puedas en esto: no la 

envilezcas nunca 

 por contacto excesivo  

con el mundo que agita con 

movedizas palabras.” 

   

 Kavafis 
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IES Xograr Afonso Gómez de Sarria,  maio 2015 
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(en nome do equipo de Aquí e Agora) 

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

SE CHE GUSTOU ESTE NÚMERO DE AQUÍ E AGORA, OU SE POLA CONTRA 

CRES QUE HAI ALGO QUE DEBERIAMOS MELLORAR, PODES 

COMENTÁRNOLO NO NOSO BLOG revistaaquieagora.blogspot.com  (ONDE 

TAMÉN ATOPARÁS DISPOÑÍBEIS AS EDICIÓNS ANTERIORES) OU ENVIARNOS 

UN CORREO A revistaaquieagora@gmail.com 

E PARA ENTERARTE DAS NOSAS ÚLTIMAS NOVEDADES SÉGUENOS EN 

TWITTER @RevistaAeA OU DÁLLE A GÚSTAME A NOSA PÁXINA DE 

FACEBOOK Revista Aquí e Agora 

QUERES FORMAR PARTE DO EQUIPO DE AQUÍ E AGORA? QUERES DESCUBRIR 

Ó QUE SIGNIFICA SER UN AUTÉNTICO REPORTEIRO? POIS É MOI SINXELO! SÓ 

TES QUE ESTAR ATENTO ÓS CARTEIS QUE SE IRÁN COLGANDO POLOS 

CORREDORES Ó LONGO DO VINDEIRO CURSO E ASISTIR AS REUNIÓNS QUE 

PUBLICITAN 

ÚNETE A AQUÍ E AGORA, SÚMATE Ó NOSO EQUIPO! 
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