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Liberdade. Que bonita palabra. Canto promete, canto fai soñar…pero realmente algún día poderemos 

experimentala? Creo que todos vivimos atrapados tras un muro que acaba por ser un lugar onde 

agocharnos, un refuxio. E é que detrás del, todo nos queda demasiado lonxe. A excusa perfecta para 

quedarnos á marxe dos problemas alleos. Queixámonos continuamente de todo o que a sociedade nos 

impón, pero en certa medida, seguirlle a corrente axúdanos a permanecer na nosa zona de confort. Saltar 

as barreiras nunca é doado e non sempre nos interesa.

Querido lector, querida lectora, se estás a ler isto acabas de sobrepasar un aramado. Quizais sexa máis 

metafórico do que me gustaría, pero espero que nestas follas leas artigos con palabras libres. Porque un 

ano máis, nós non nos calamos. Seguímonos queixando, opinando sobre diversos temas, informando e 

falando de política. Sen deixar de lado aqueles artigos dirixidos máis ao entretemento, porque hai valados 

de moitos tipos e tamén é importante derrubar de vez en cando aquelas barreiras que nos fan ser 

distantes. Por iso, tampouco falta a mítica sección do “Dime que”, algunha que outra entrevista, ou as  

fotos a modo de  lembranzas. 

Hoxe en día, non facemos máis que poñernos barreiras. A nós mesmo e aos demais. Un día é unha 

fronteira en Melilla, mañá un muro levantado por Trump e dentro dunha semana es ti dicíndote a ti 

mesmo que non merece a pena loitar. Así que, xa que AeA me cede a palabra un ano máis, apetéceme dicir 

que quedarse á marxe e ver a vida pasar detrás dun arame, non debería ser unha opción. Que, calquera 

cousa, por moi insignificante que poida parecer, como esta revista, é importante para mover o mundo. 

 

Laura López Pereiro 

Maio 2017 
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QUEIXAS AO MUNDO 

PREXUÍZOS SOCIAIS 
Nunca vos parastes a pensar nos prexuízos sociais? Todos eses que nos limitan, que nos oprimen, 

que nos clasifican e etiquetan? Nunca vos parastes a pensar en todas aquelas persoas que vos 

miran con desprezo e vos sinalan ao pasar?  

Poñámonos na situación de ver a dous rapaces ou rapazas agarrándose da man. Non te quedas 

mirándoos pensando que iso non é o “normal”? O correcto? O que nos inculcaron dende que 

nacemos? Se sentes noxo, ou desprezo ante isto, sinto comunicarche que es homófobo. 

Na actualidade, en polo menos 78 países, a homosexualidade está penada pola lei. Os castigos 

poden ir dende latigazos, prisión, cadea perpetua ata a pena de morte. Esta idea chegou a tal 

punto que crearon os primeiros campos de concentración dirixidos ao colectivo lgtb+ (lesbianas, 

gays, transexuais, bisexuais etc.), situados en Chechenia (Rusia). Alí son asasinados e torturados 

con electroshoks, malleiras e ameazas. 

A homosexualidade e as demais orientacións sexuais, son tan naturais como a heterosexualidade, 

tanto que ata no reino animal existen. 

Esta concepción de que a heterosexualidade é o “normal”, o que 

todos deberiamos seguir, é un prexuízo que nos inculcaron 

dende que nacemos, coa relixión e cos costumes. Estas actitudes 

tamén as podemos desenvolver por falta de información, por 

medo a descubrir a nosa verdadeira identidade e orientación 

sexual ou por ,simplemente, destacar. 

Para  evitar este tipo de actitudes tan só  hai que informarse, 

abrir a mente e deixar de xulgar a xente polo mero feito de que 

se sinta atraída por persoas do mesmo sexo ou sinta que o seus 

atributos biolóxicos non se corresponden co que realmente a 

persoa sente. 

Moita xente chega a pensar que a homosexualidade é unha enfermidade ou, segundo as 

diferentes crenzas, unha maldición; o que a maioría das veces provoca discriminacións, maltratos e 

incluso abusos ao considerar as persoas inferiores segundo a súa condición sexual.  

Pero non só existen prexuízos na homosexualidade, estes están presentes en practicamente todos 

os ámbitos da nosa vida. Podemos pensar que isto co tempo foi mellorando, que moitas destas 

perspectivas negativas foron desaparecendo, pero se nos paramos un momento e escoitamos todo 

o que se di ao noso arredor dámonos conta que isto non é certo, día tras día escoitamos que a 

xente ser insultada pola súa condición sexual, pola cor da súa pel, pola relixión que practican, por 

ser muller,  polas discapacidades que presentan ou por algo tan simple como ter o pelo dunha cor 
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diferente ou por poñer ese xersei vermello que tanto che gusta. Xa sei estás a ler isto e pode que 

penses: “Que esaxeradas! Por que están a dicir todo isto despois dos grandes avances que se 

conseguiron?” E sabes? Pode que teñas razón, pode que esteamos esaxerando, pero que me dis 

de todas as persoas que desaparecen cada ano por ser guap@s e nov@s? Que pasa? Agora isto 

tamén é un delito? Pero tamén todas as persoas que caeron en depresións ao ser discriminadas 

por non atopar traballo ao ter que empregar unha cadeira de rodas? E que me dis dos que 

pensaron que o suicidio era a mellor saída para evitar os insultos e ameazas que recibían cada día 

no traballo, na clase ou na rúa? Cres que sigo esaxerando? 

Ben sabemos que coma nós estades cansos de todas esas charlas anti-bullying que ao longo de 

todos os nosos anos de escolar se nos foron dando e tamén sabemos que todos sodes conscientes 

do que tedes que facer ante unha destas situacións ou polo menos o que din que debemos facer. 

O caso é que se nos paramos a pensar cando estamos ante tal a maioría mira, baixa a cabeza, traga 

con forza a saliva e segue o seu camiño cun malestar máis para a colección de preocupacións. Ben 

sabemos tamén que moitos acoden a outras persoas e intentan solucionar a situación, pero hai de 

verdade axuda ou só queda en palabrería soltada nunha charla ata que ocorre un suicidio? E si, aí 

dámoslle importancia, pero o único que podemos facer é simplemente dicir: “era un bo mozo”, 

“que desgraza, era tan noviña e tan entusiasta...” 

E que nos decides dos adolescentes, en gran medida somos moi 

malos entre nós. Gústanos moito sinalar co dedo índice e dicir: “mira 

que pintas leva”, só porque non vai ó noso rollo. Pensade só por un 

segundo, se todos fósemos iguais, se todos vestísemos co mesmo 

xersei e os mesmos pitillos, se todos tivésemos as mesmas metas, os 

mesmos gustos, non credes que o mundo sería unha auténtica birria? 

Na nosa opinión o mundo sería monótono e polo tanto aburrido, seríamos clons uns dos outros, 

programados para unha determinada idea xeral. 

O único que queremos mostrar con este pequeno artigo é que vivimos nunha sociedade pechada, 

aínda que moitos digan por aí que isto é o século vinteún e que as cousas cambiaron. Sí, as cousas 

cambiaron, non o negamos, pero seguimos tendo esas cinzas de sinalar ou desprezar por non ser 

como nós somos ou queremos, de desprazar por ter unhas certas peculiaridades, de humillar por 

ser, por non ser e por ser o contrario ao que nun momento humillamos. Temos esa mente negra e 

pechada. Así que ti lector, tómate uns segundos, só uns segundos e pensa…. Pensa en todo o que 

sinalaches, criticaches e humillaches… Pensa, agora, en todo o que che gustaría vestir, facer e ser, 

pero non o intentas polo que dirán… 

A nosa única pregunta é: De verdade merece a pena non ser o que queres ser por medo, de 

verdade te sentes cómodo e satisfeito contigo mesmo con esa mente pechada, aínda que só sexa 

con pequenas cousas? 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                            

Iris Pérez Valcarce 

 Paula Quiñoá Piñeiro 

Silvia López Villanueva 

María Arias Fernández 

 Uxía Gallego González 
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FALSO INIMIGO 
 
Vivimos nunha sociedade onde non se nos educa para ser feministas. Todxs, absolutamente todxs, 

temos pensamentos machistas diariamente. É algo innegable.  Creo que ninguén nesta sociedade 

pode afirmar o contrario. Dende cativos, bombardéannos con miles de mensaxes. Debido a isto 

non podemos coller un día e pensar  “a partir de hoxe vou ser feminista” e que dende ese preciso 

momento deixen de percorrer  a nosa mente, sen máis, este tipo de pensamentos. A  cousa non 

funciona así.  

Con isto quero chegar a un tema que realmente me cabrea. Non entendo esa xente que dalgún 

modo se sente atacada cando lle falan de feminismo ou cando lle falan dalgunha situación na que 

se comportou dun modo machista. Creo que se todxs asumimos que, como xa dixen antes, 

acostumamos  ter pensamentos machistas, non nos deberiamos sentir atacadxs ante estes temas. 

Se realmente nos sentimos mal polo feito de actuar dese modo, o que deberiamos facer é asumir 

que é certo e así, tratar de cambialo; porque o feminismo, aínda ten moito traballo por diante. 

Outro dos míticos “problemas” que xorde co feminismo é o propio termo. Que se leva á confusión, 

que se non ten sentido… Estou cansa de escoitar este tipo de comentarios e que, por riba, non 

escoiten as miñas explicacións despois. 

Para empezar, si, o feminismo é un movemento que promove a igualdade entre os individuos da 

sociedade. Aquí é onde acostuma vir a pregunta: e por que entón non se chama igualitarismo? 

Pois porque non se basea simplemente niso. O feminismo é un movemento que loita pola 

liberación da muller,  a reivindicación dos seus dereitos e se cuestiona temas como os roles de 

xénero. E non, non me veñades agora con que entón non loita pola igualdade. Creo que non é para 

nada anormal tratar de mellorar os dereitos do xénero que está máis desfavorecido se o que 

pretendes é achegarte á igualdade.   

Tamén me parece importante recalcar que o machismo non é algo exclusivo dos homes e que as 

problemáticas de desigualdade que este trae, non só afectan ás mulleres. O machismo trae 

consigo roles de xénero que nos condicionan diariamente a todxs. Por exemplo, que unha muller 

leve as de gañar nun xuízo referido aos seu fillxs, non é cousa do feminismo, todo o contrario. Non 

podemos ver o feminismo como un inimigo, porque non o é.  

 

«Ao fin e ao cabo, somos o que facemos para cambiar o que somos.» 
 

Eduardo Galeano 
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Anjela, xa maior 

 

A POETA BRETOA ANJELA DUVAL E A 

TRADUCIÓN COMO RESPOSTA 

 

A tradución é o contrario do muro, nace da necesidade de comunicación 

entre culturas, anula as fronteiras. Unha das imaxes inesquecibles da miña 

vida é o derrubamento do muro de Berlín en 1989; outra, algúns anos máis 

tarde, a do berro colectivo de alegría, dentro do coche, a primeira vez que 

atravesamos a fronteira pirenaica sen parar para mostrar os pasaportes. A 

libre circulación das persoas é o artigo nº 13 da Declaración Universal dos 

Dereitos Humanos. 

A miña primeira publicación foi a tradución galega duns poemas en 

lingua bretoa de Anjela Duval (1905-1981), labrega e poeta de Bretaña, 

que puiden descubrir porque existían edicións bilingües bretón-francés 

dalgún dos seus poemarios. A miña primeira reacción ante a ameaza 

da construción de novos muros que separen aos habitantes do 

continente americano foi traducir ao galego novos poemas de Anjela 

Duval. Velaí un deles, en bretón titúlase “Barzhonegoù-noz – 

Barzhonegoù-deiz”, “Poemas de noite – Poemas de día”, e é unha 

fermosa e intelixente reflexión sobre a verdadeira poesía. 

 

 

Anjela Duval  
Poemas de noite – Poemas de día 

 
 

Se escribo á sombra da miña lámpada 
Versos mal aviados e baleiros 

Cun lapis inseguro na man fatigada 
Se escribo á noite no reverso dos sobres 

Poemas cativos: quincalla 
Na que hai tan só flores silvestres... 

E unha migalla de amor 
É porque son para quen amo. 

 
Escribo, porén, outros poemas 
Mais non á sombra da lámpada 

Senón á luz do sol 
Non no reverso dos sobres 

Senón no peito nu de quen amo 
Na pel núa do país que amo 

Non escribo cun lapis 
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Monumento a Anjela en Vieux-Marché A súa biblioteca 

 
 
 

Senón con útiles de aceiro 
— Non pensedes en lanza ou en espada 

 
Os meus útiles son o sosego e a rotación dos cultivos. 

 
Non escribo versos de doce pes 

Contando cos dedos 
Senón de vinte veces doce pes... e máis aínda 

Escribo os meus versos co aceiro afiado da fouce 
Feixe a feixe na cabeleira loira do meu país 
O sol convérteos en poemas recendentes 

Que as miñas vacas rumian nas noites de inverno. 
 

Escribo os meus versos coa rella do arado 
Na carne viva do meu país bretón, rego a rego 

—Neles agacho grans de ouro— 
A primavera faraos poemas: 

Mares esmeralda ondeando no vento 
O verán faraos fermosos lagos de espigas 

O vento de agosto traerá a música 
E a debulladora cantará para min 

Nas xornadas ardentes do octavo mes 
Nas xornadas de dor, de po e de suor. 

Os meus poemas sagrados e... menosprezados! 
 

                    Xaneiro 1966 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      

                                                                                                                                       María Lopo 

A súa casa de Traoñ an dour, 

restaurada con amor polo seu 

descendente Philippe Corson. 
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O DILEMA DO PRISIONEIRO 
 

Aquí estou de volta, xograrinos. Nesta nova edición de AeA tráiovos un guión de ficción sobre dous axentes 
da KGB e un pasaxeiro un tanto misterioso. Agardo que esta mestura entre misterio e humor vos guste. 

  
INTERIOR  COMPARTIMENTO TREN – TARDE 
 

Aleksei está só e sentado nun dos asentos do vagón do tren. Colle un maletín da súa 
dereita. Saca todas as partituras e colócaas sobre o seu colo. Érguese e simula que toca o 
violín mentres mira de esguello as partituras que están no seu colo. A porta ábrese. Entran 
dous axentes con caras moi serias. Miran os papeis que ten Aleksei. Rapidamente ambos 
levan a man dereita á pistola que está no seu cinto pero non a sacan. 
 
-Aleksei. ¿H-hai a-algún p-problema... a-axentes? (raña na caluga) 
-Axente 1. Documentación 
-Aleksei. P-pero outros axentes xa pasaron antes e entreg… 
-Axente 2. ¿Está xordo? ¡DOCUMENTACIÓN! (golpea a man contra a porta) 
 
Aleksei remexe no maletín da súa dereita. Tira varios papeis. Trémanlle as mans. 
 
-Axente 1. Vinos máis rápidos... 
 
O Axente 2 adiántase e colle bruscamente as partituras que están no colo de Aleksei. 
 
-Axente 2. Vaia, vaia, vaia… O tatexo parece ser un infiltrado. 
-Axente 1. ¿Que narices estás dicindo? Dáme iso, ¡XA! 

O Axente 1 arrebátalle as partituras ao seu compañeiro. 

-Axente 1. Así que unha mensaxe cifrada… (bufa). Pensei que xa vos cansarades de utilizar 
esta estratexia de pacotilla. 
 
Aleksei move a súa perna de arriba abaixo moi rápido. Está moi nervioso. Mira aos dous 
axentes cos ollos moi abertos. O Axente 1 ergue a súa man dereita estendida para que o 
seu compañeiro fale. 
 
-Axente 1. Deixa que o rapaz se explique, Moriz. (achica  os ollos e sorrí mordazmente) 
 
Aleksei atopa a súa documentación e entrégalla ó Axente 1. 
 
 
-Aleksei. Son Aleksei Petrov, señor. Diríxome a Moscú para dar un concerto de violín no 
Teatro Bolshói. Son músico, só músico. 
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O Axente 1 revisa a documentación mentres o escoita. Despois, bóta a rir. 
 
-Axente 1.  Escoitaches, Moriz? ¡Músico! Estes malditos americanos xa non saben que facer 
para chegar ata nós… 
 
Aleksei xoga cos dedos das súas mans. 
 
-Aleksei. Volvéronse un tanto… cursis. ¿En serio, 'Defensor da humanidade'? Os nomes en 
clave son cada vez peores... A-lek-sei... (soletrea) 
 
O Axente 2 colle de forma brusca a Aleksei e arrástrao ata o corredor do tren. 
 
INTERIOR  CORREDOR TREN – TARDE 
 
-Aleksei. ISTO É UN ERRO, NON SON AMERICANO,  
SON MÚSICO! MÚ-SI-CO. ENTENDE? (berra) 
-Axente 2. Cale e non chame máis a atención.  
-Aleksei. E vostede, devólvame dunha vez as miñas partituras. 
 
Aleksei, enfadado, arríncalle das mans ó axente as partituras. 
 
-Axente 1. Cóllaas, cóllaas, así poderá praticar algo esta noite na cela. 
 
INTERIOR  DUN CUARTO– NOITE 
 
O cuarto está moi escuro. Só hai unha luz que provén dun flexo que está enriba dunha 
mesa. Aleksei está sentado nunha cadeira fronte á mesa. Ten olleiras e os primeiros botóns 
da camisa desabrochados. 
 

-Aleksei. Vólvollo repetir… ¡EU SÓ…! 
-Axente 2. Sí, sí, sí, vostede só é músico. Xa nos sabemos esa historia. 
 
Aleksei deixa caer o seu lombo contra a cadeira e bufa. Lévase as mans á cara. 
 
-Axente 2. "Aleksei Petrov" (le o pasaporte). Americano, viaxa a Moscú, suposto músico e... 
 
Aleksei abre a boca para recriminalo pero o Axente 2 deteno. 
 
-Axente 2. Como dicía, e... ¿espía a tempo parcial? ¿Pode ser? (rí fortemente). 
 
O Axente 1 entra na habitación. 
 
-Axente 1. Resúmolle a situación, Sr. Desya Nóvikov.  
 
Aleksei abre os ollos ao escoitar o seu verdadeiro nome.  
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-Axente 1. Máis lle vale que nos conte todo, porque atrapamos ao seu amigo Chaikovski e 
xa está confesando. 
 
Aleksei tamborilea cos dedos da súa man dereita contra a mesa mentres que coa outra 
sostén as partituras. 
 
-Axente 2. Fale. ¡XA! 
-Aleksei. Non me chamo Aleksei e tampouco son músico profesional. Pero son músico. 
Xúroo. Non son americano e tampouco son ningunha especie de... ¿espía? (fai espaventos 
coa súa man dereita e mira ao Axente 1 coas cellas fruncidas) 
 
Aleksei agacha a cabeza e mentres fala non mira a ninguén. 
 
-Aleksei. Chámome Desya Nóvikov. Son músico da rúa. Coñecín a Borya Lébedeb mentres 
tocaba.  
-Axente 2. ¿Borya Lébedeb? 
-Aleksei. Tamén coñecido como Edik Chaikovski (sorrí de lado). El é o que debería estar 
tocando esta noite en Moscú. Non sabe nin o que é un 'Re' e na súa familia son todos 
grandes músicos. E os nosos parecidos son razoables… Unan os fíos. 
-Axente 2. Vaia andrómeda!... ¿En serio cre que nos imos crer iso? 
 
Desya encóllese de ombreiros. De súpeto escóitanse ruídos moi fortes que proveñen de 
fóra. Outro axente abre a posta do cuarto. Respira moi rápido. 
 
-Axente 3. Escapou señor, Chaikovski escapou. 
-Axente 1. ¡PAR DE INÚTILES! 
 
Os tres axentes saen correndo e deixan a Desya só. Este mira a ambos lados e colle as 
chaves que colgan dunha cadeira de enfronte. Quítase as esposas e sae correndo mentres 
olla as partituras. 
 
EXTERIOR  DO EDIFICIO– NOITE 
 
Aleksei atópase na porta de saída. Xírase e ao final do corredor atópase o Axente 1 que 
busca a Chaikovski. Mira fixamente a Aleksei e abre os ollos mentres busca a súa pistola. 
Aleksei ergue as partituras e mira ao Axente 1. 
 
-Aleksei. E para que lle quede claro… ¡SON MÚSICO! (berra) 
 
Abre as portas de saída e corre moi rápido. 
 

 
 

Eva Melle Goyanes 
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Lendas galegas 

A Casa-Torre de Fontecurberta localízase en Moreira, Santa María de Fontecuberta, Palas de Rei 

(Lugo). Aquí viviu hai moitos anos un rico e poderoso cabaleiro que tiña dúas fillas moi belas e 

xentís. 

Nunha das moitas peregrinacións que se fan aínda hoxe a Compostela viña un aposto cabaleiro 

francés. Nun asalto, do que foron obxecto os romeiros polos bandoleiros que constantemente os 

atracaban, quedou malferido o cabaleiro francés, sendo recollido polo dono da fortaleza. As fillas 

do dono atendérono solicitamente ata que se restableceu de todo e puido continuar a 

peregrinación a Compostela. 

De regreso, o francés pasou de novo pola fortaleza de Fontecuberta e, vese que namoraran, xa 

quecasou coa irmá máis nova das fillas do dono e logo continuaron a viaxe á terra do francés. 

A outra irmá, namorada tamén do cabaleiro francés, viunos partir e desde aquela todas as tardes 

ollaba o horizonte por ver se o francés voltaba, esgotando así, día tras día, toda esperanza ata que 

morreu ao caer a tarde sobre as ameas da torre con anceio e sede de amor. 

 

Nunha aldea no cimo dunha montaña, vivían persoas que lle tiñan moito medo ós lobos. Os lobos 

atacaban as persoas pola noite e entón as persoas, en canto se poñía o sol, facían fogueiras para 

espantalos. Aínda así unha rapaza foi atacada por un, pero o seu cuñado chegou a tempo e 

pegoulle un tiro ao lobo. 

Un día a irmá da rapaza xunto cunha sobriña e o cuñado, o que matara o lobo, decidiron marchar a 

Santander e polo camiño o cuñado comeu a irmá e máis a sobriña. 

O asasino marchou e os restos dos cadáveres quedaron alí. 

Cando os descubriron déronse conta de que os lobos non eran os que mataban as persoas senón 

que era aquel vendedor ambulante que namoraba as mulleres e logo comíaas como se fose un 

lobo. 

 

Conta a lenda que en Domaio, parroquia do concello de Moaña (Pontevedra) vivía un mouro moi 

rico que tiña unha filla de gran beleza. Esta moza víase ás agachadas na Poza da Moura cun 

campesiño da zona co que o pai lle prohibira mocear. A moura desoía as ordes do pai pero un día 

este sorprendeunos. O pai, furioso, deulle morte ao mozo, e a filla, desesperada de dor, guindouse  
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á Poza da Moura na que se afogou. En lembranza do acontecido é polo que se lle chama a Poza da 

Moura e hai quen di que na noite da San Xoán a moza aparece peiteando os seus cabelos e que, ás veces, 

se lle escoita cantar.  

 

Había una vez, hai moito tempo, unha merla que vivía nun carballo e tiña no seu niño catro merliños. Un 

día pasou por alí un lobo que levaba moita fame e, vendo a niñada, díxolle á merla: 

 

- Merla, dáme un merlo. 

-Non, non cho dou que peco. 

 

Entón o lobo díxolle: 

-Arrevírate meu rabo e tira con ese carballo. 

A merla tivo tanto medo de que lle tirara o carballo que lle deu un merliño. 

Ó pouco tempo voltou o lobo a por outro merliño e díxolle: 

-Merla, dáme un merlo. 

-Non, non cho dou que peco.  

-Arrevírate meu rabo e tira con ese carballo. 

E a merla, chorando, deulle outro merliño. 

Cando máis choraba a merla pasou por alí unha raposa e preguntoulle: 

-Por que choras, merla? 

E a merla contoulle o que lle pasaba. 

A raposa, que era moi aguda, díxolle: 

-Non fagas caso, burriña. Cando che volva o lobo dicir o mesmo, ti responde: “Os rabos dos lobos non tiran 

carballos, só os homes rexios con fortes machados”. 

Así fixo a merla e xa non lle deu máis merliños e o lobo marchou co rabo entre as pernas. 

 

Esta historia conta como se lle puxo o nome a Triacastela. A lenda di que un día, cando Triacastela aínda 

non tiña nome, estaban unhas mozas lavando a roupa no río Oribio. As mozas, ademais de lavar a roupa 

tamén ían buscar mozo, xa que aquel era un lugar de encontro. Cando estaban lavando a roupa chegou o 

mozo máis guapo do lugar, polo que lle gustaba a case todas as mozas.  

Dúas delas empezaron a discutir a ver quen se ía quedar con el, e niso, unha delas colleu unha estela e a 

outra díxolle:  

—Tira ca estela! 

E este nome foi o que se lle puxo daquela, aínda que agora se modificou un pouco. 
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É unha visión de tres mulleres vestidas de branco que se aparecen no cuarto da persoa moribunda a 

mesma noite que vai morrer. Identifícanse con María Madalena, María, a Virxe, e María Salomé. Así 

sucedeu en Vilapedre, Vilalba (Lugo). 

Unha nai vixiaba o sono da filla enferma, no mesmo cuarto. E viu como entraban as tres Marías, como 

rodeaban a cama da doente para rezar, e logo como desaparecían sen facer ruído ningún. A filla morreu 

antes do amencer. 

Tamén se lles chama Tres Marías ás tres estrelas que forman o chamado Cinto de Venus, na constelación 

de Orión. E son tres as moiras ou parcas que tecen e destecen o devir humano. E tres son as Matronae que 

se mencionan nas inscricións e relevos de época romana.  

Semella, xa que logo, que estas Tres Marías son a consecuencia da cristianización de antigas tríadas de 

deusas que rexían ou gobernaban o destino das persoas. 

 

Silvia Mourelo López e Zaira López Castro  

 

Que tipo de lector es? 

1) Se hai un romance na historia cal sería o final dos dous namorados? 

A –Despois de moitas batallas nas que se decidirá o futuro dos seus reinos, os 

namorados casan e reinan con sabedoría ata o fin dos seus días. 

B- El retorna de África onde estivo traballando nunha ONG, nese transcurso de tempo 

ela madurou moralmente e acaban xuntos. 

C- Ela na realidade non está namorada del, só é una estrataxema para fuxir do soto onde 

a tiña presa. Un dos dous morre. 

D- Son de épocas distintas e cada un ten que volver a súa era. 

 

2) Como é o teu protagonista ideal?   

A - Aventureiro, valente e intelixente. 

B – Namoradeira, inxenua e independente. 

C – Psicoloxicamente inestable.  

D – Un robot con ansias de vinganza. A
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3) O título que máis te atrae para un libro pode ser: 

A – A viaxe fantástica cara un lugar descoñecido. 

B – Non te enfades se che falo, cariño. 

C – As 10 cousas que hai que facer para volverse tolo. 

D – A miña travesía polo burato negro. 

 

4) O espazo e tempo no que se sitúa a historia: 

A – 1844, París. 

      B – Actualidade, Venecia. 

      C – 1950, pobo perdido  en EE.UU. 

      D – 3087, Galaxia 8A654. 

 

5) Se aparecese un personaxe coñecido no libro, quen sería? 

A – Jack Sparrow. 

B – Ryan Gosling. 

C – Freddy Krueger. 

D – Sr. Spock. 

 

6) Antagonista: 

A – Malvado conde que se quere facer co reino sen importarlle a quen teña que destruír 

para isto. 

      B - Un home que comete un delito de poligamia. 

      C – Un psicólogo que tortura aos seus pacientes conducíndoos a unha morte lenta e 

dolorosa.                                                    

      D - Un molusco xigante que quere conquistar a Terra.  
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7) Se aparecese na historia un animal, cal sería? 

A- Un cabalo. 

B – Un gato. 

C – Un can asasino. 

D – Un robot. 

 

Maioría de respostas A 

 Es un aventureir@!Deberías ler: 

”O señor dos aneis” 

Esta novela narra a viaxe do hobbit Frodo Bolsón para destruír o Anel Único e a conseguinte 

guerra que provocará o inimigo para recuperalo, xa que é a principal fonte de poder do seu 

creador, o Señor Escuro Sauron. 

 

“Seindia” de David Sureda  

Xacobo e seu primo idean plans cós que pasar o tempo. Como consecuencia 

un deles accede a un mundo incrible chamado Seindia a pesar de que un 

perigoso ser chamado Balazán está acabando con el. Xacobo unirase con 

outro personaxe para intentar salvalo…  

 

Maioría de respostas B 

 Es un romántic@! 

Quizais che gusten 

“Orgullo y prejuicio” de Jane Austen  

A vida da familia Bennet cambia  tras a chegada do Sr. Darcy. Os personaxes 

vivirán situacións de escándalo e dor pero coñecerán o amor verdadeiro.  

 

“Perdona si te llamo amor” de Federico Moccia 

Narra a historia de amor entre Alassandro e Niki, a pesar dos 20 anos de diferenza  que os 

separan, superan prexuízos impostos pola sociedade.  
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Maioría de respostas C 

O terror psicolóxico é o teu!  

“Cujo” de Stephen King.         

Cujo era un San Bernardo pacífico ata que  lle sucedeu algo que o converte 

nun can asasino que provoca pánico e morte nun pobo. 

 

“El arte de matar” de Jonathan Santlofer.     

As obras máis representativas de pintores expresionistas son destruídas por un lunático, 

chegando a asasinar os admiradores e propietarios destas. 

 

Maioría de respostas D 

Pon os pés na terra! Gústache a ficción  

Dúas recomendacións: 

“El marciano”, de Andy Wei.         

O astronauta Mark Watneye e a súa tripulación conseguiron camiñar por 

Marte, mais un incidente obrígaos  a evacuar o lugar onde ían a vivir e dan 

a Mark por morto. Mark está atrapado, incomunicado e non pode mandar 

sinais de que está vivo e, aínda que o conseguise non tería abastecemento  

suficiente para agardar o rescate.  

 

“Electro” de Javier Ruescase e  Manu Carbajo. 

Ray  esperta  no seu cuarto e non sabe o que sucedeu dende a última vez que se foi a 

durmir. Para sobrevivir deberá fiarse de Eden, unha rapaza que depende de enerxía externa 

para que o seu corazón siga latexando. Os dous realizarán unha viaxe en busca de 

respostas, aínda que algunhas é mellor non sabelas nunca. 

 

Patricia Rodríguez e Laura González  
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PEQUENAS COUSAS 
Aínda resoa na miña cabeza aquel son tan característico, tan a fogar… Encóntrase tan nítido 

que parece que volva a ter uns dez ou quizais doce anos, que máis dá. Recórdoo 

perfectamente, non tanto as vibracións do seu ton de voz, non sei a razón, pero ese son, 

ese son, ese pequeno e, en primeiras, insignificante son, recórdoo como se aínda se 

estivese a producir agora mesmo. Recoñezo ese arrastre de pés, tal vez sexa polos anos que 

o corpo leva encima, tal vez polo cansanzo dunha curta pero longa vida, non o sei. 

Recoñezo ese arrastre, sí, recoñézoo perfectamente, ese arrastre que tarda uns minutos en 

deterse, porque os ósos xa non son os de antes, os anos, sempre son os culpables. Síntoo 

agora mesmo, recórdoo como se aínda fose onte cando a ía visitar, ese arrastre que 

acababa nun bico na súa meixela pola miña parte e un “comiches?” pola súa, ou algunha 

que outra preocupación absurda por parte dela. Sí, definitivamente recordo o seu andar 

como se aínda viñese  xunto  miña, pero non, xa non o escoito dende fai uns catro anos, 

non son boa para as datas en realidade, e nunca máis o escoitarei. 

Recordo tamén aquel roce de mans, sí, aínda coma se fose hoxe. Que tiña aquel frotar man 

sobre man que tanto se introduciu nas miñas entrañas? Non o sei, nunca o saberei. Óioo 

perfectamente. Quen me diría a min que tras tantas veces de chegar a esa cociña e 

escoitar, escoitar atentamente ese frote frote, man con man para simplemente entrar en 

calor ou quen sabe, incluso xa era costume seu, a verdade é que xa non o saberei. Recordo 

perfectamente que era “home de poucas palabras”, apenas me dicía nada, apenas dicía 

nada, pero dicíao todo. Ese frote dicíao todo. Normalmente calmado, un roce simplemente. 

Cando a cousa non lle gustaba forzábao un pouco máis, pero sen sobrepasarse e finalmente 

o frote cesaba para manter sostidas as mans sobre a cociña de leña. Sí, definitivamente 

nunca o olvidarei. Recordo eses sons coma se aínda se estivesen a producir. Pero pasaron 

tantos anos…Pasaron tantos anos que o tempo fixo que me dese conta do que significaban, 

do que significan para min. Non vos vou mentir, fai unhas liñas que estou a chorar, supoño 

que é ó recordalos. Nunca me gustou demasiado pensar nin neles, nin nela, nin nel, 

marcharon e xa non volverán, por iso escribo isto. Escribo isto para intentar que esta 

sucesión de palabrería vos faga pensar un anaquiño e que tanto vós, todos os que me 

estades a ler, así coma eu, procuremos disfrutar  un pouquiño máis das pequenas cousas, 

desas que día a día nos parecen insignificantes. Sei que é difícil e eu son a primeira persoa 

da vía láctea que non as aproveita e a primeira que se arrepinte de non telo feito. 

 

Paula Quiñoá Piñeiro A
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LETRAS GALEGAS  

 

Carlos Casares Mouriño naceu no ano 1941 en Ourense, cidade que deixaría unha fonda 

pegada na súa obra. Estudou Filosofía e Letras en Santiago de Compostela. Exerceu a 

docencia desde 1969, en Viana do Bolo, Bilbao, Cangas do Morrazo e Vigo. Nesta última 

cidade faleceu o 9 de marzo de 2002. 

A elevada calidade, a vocación abertamente comunicativa e o carácter variado da súa obra 

literaria (incluíndo o ensaísmo, o xornalismo e a literatura infantil) tornárono nun escritor 

que gozaba dun indiscutible aprecio entre os seus colegas e os lectores máis esixentes, e 

dunha insólita popularidade entre o grande público lector, incluíndo o infantil e o escolar. O 

seu inesperado falecemento provocou auténtica consternación no país, que se sentiu 

privado, dun xeito súpeto e prematuro, dun dos seus creadores máis valiosos e dunha das 

súas voces públicas máis prestixiosas e respectadas. 

Na Universidade dedicarase con intensidade á creación literaria; comezando a súa carreira 

como escritor moi novo; pois en 1965, con tan só 24 anos, publicaba os seus primeiros 

relatos na revista Grial. 

Non ben rematados os estudos de Filoloxía Románica, Casares pasa a exercer a docencia en 

Viana do Bolo como profesor auxiliar no "Colegio Libre Asociado". Unha vez alí entrará en 

conflito coa dirección do centro polo seu aberto 

antifranquismo e será expulsado do colexio. Estes 

atrancos obrígano a se desprazar a Bilbao, onde traballa 

durante un curso. Despois de gañar por oposición unha 

praza de profesor de Lingua e Literatura Española no 

ensino medio, en 1974 comeza a exercer no Instituto de 

Cangas, aínda que ao pouco tempo é expedientado 

xunto a outros profesores antifranquistas. A súa carreira 

docente no ensino medio culminará como catedrático 

no Instituto de San Tomé de Freixeiro (Vigo) e 
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prolongarase ata a súa morte. 

En 1978 ingresa na Real Academia Galega cun discurso sobre "O desastre de 1898 e os 

escritores galegos", respondido por Francisco Fernández del Riego, converténdose no seu 

membro numerario máis novo. 

Carlos Casares participou da política galega nos anos de transición e comezos da 

democracia, implicándose de xeito intenso na reivindicación da autonomía para Galicia e na 

andadura inicial das institucións de autogoberno. Participou como independente, xunto a 

Ramón Piñeiro, nas listas electorais do PSdG/PSOE, o que o converteu en membro do 

primeiro Parlamento de Galicia, elixido no ano 1981. Do seu labor parlamentario cómpre 

salientar o esforzo que estes intelectuais farían para a redacción e aprobación da Lei de 

normalización lingüística no 1983 e a lei de creación do Consello da Cultura Galega. 

Rematada a primeira lexislatura da autonomía, Casares dirixiu a Editorial Galaxia, a revista 

Grial, e presidiu o Consello da Cultura Galega desde 1996. Deste xeito, tornouse un 

persoeiro de referencia da vida literaria e cultural de Galicia, na que salientou como 

impulsor da renovación e posta ao día tanto das letras e da industria editorial, tanto da 

cultura galega nun sentido máis amplo. Esforzouse teimudamente en alongar os horizontes 

da cultura galega cun empeño por incorporala a aspectos tales como: a comunicación e as 

novas tecnoloxías, as ciencias sociais e a investigación científica, o urbanismo e o medio. 

 

OBRAS PARA ADULTOS 

A produción literaria deste autor afonda en dúas correntes, e inclúese no período da Nova 

Narrativa Galega. Por un lado temos aquelas obras que se centran no franquismo e na súa 

propia vida, ademais de usar técnicas propias de entón: monólogo interior, rexeitamento 

do tempo, etc. Sobresaen así obras coma Vento ferido, Cambio 

en tres (que para algúns historiadores pon fin a dita etapa) e 

Xoguetes para un tempo prohibido. A primeira delas 

confórmana uns cantos relatos autobiográficos que fai pouco se 

traduciron á lingua inglesa; no caso de Cambio en tres fálanos 

da emigración da época debida aos diversos problemas 

existentes.  

Paralelamente presenta unha etapa de madurez onde atopamos 

recursos que se aproximan ao realismo e cunha grande 

variedade lingüística (dá uso por exemplo, do sueco, pois a súa 

muller era natal dese país). Destacamos pois, aquelas coma Os 

escuros soños de Clío, Ilustrísima, Os mortos daquel verán, 

Deus sentado nun sillón azul ou o Sol do verá.Son as dúas últimas, as de máis ambición 

literaria. No tocante a Deus sentado nun sillón azul, recréase a historia dunha muller que 

olla a través dunha fiestra a pésima existencia, caracterizada polas tensións e os medos da 

posguerra española e a Segunda Guerra Mundial (a represión, a derrota dos fracasados...). 

LETRAS GALEGAS 
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Se ben falamos de Sol do verán, debemos resaltar que é unha obra na que se observa a 

total madurez do escritor ao recordar os seus veráns da infancia xunto cos seus amigos. É 

pois, unha novela que grazas ao monólogo interior, vai desvelando unha complexa trama 

de relacións persoais, familiares e amorosas, matizadas pola represión moral; ata atoparlle 

sentido á traxedia desta, o suicidio do propio protagonista, Carlos, con só 27 anos.  

Foi asemade, colaborador de xornais como La región de Ourense e revistas como Grial. Ao  

que máis tempo lle adicou foi La Voz de Galicia, do cal chegou a facerse colaborador 

habitual en variadas seccións como “Ledicia de ler”.  Tamén ten produción ensaística e 

biográfica con traballos como por exemplo:  

● Curros Enríquez  

● Ramón Piñeiro: unha vida por Galicia  

● Na marxe de cada día: follas dun diario  

● A vida de Ánxel Fole  

● Un país de palabras  

● Á marxe, 1992 

● Á marxe, 1993 

 

   

OBRAS PARA NENOS 
 

A galiña azul (1968, colección «Tartaruga» de Galaxia) este foi o 
seu primeiro libro infantil. Está formado por cinco historias 
entrelazadas: ”O peixe da fonte do xardín”, “A bomba da 
felicidade”, “A galiña azul”, “A formiga esquiadora”, “O final da 
historia da galiña azul”. En “A galiña azul” Casares somete o cotián 
dunha vila galega á maxia entenrecedora e terapéutica da súa 
fantasía, unha fantasía que non está exenta da critica social, pois a 
Galiña Azul simboliza, realmente, o dereito á diferencia e á liberdade (ó contrario das 
demais galiñas) 
 
 

 
As laranxas máis laranxas de tódalas laranxas, obra teatral, 
ilustrada por Luís Seoane (1973, Galaxia). Trátase dunha historia 
fantástica que provoca o riso e induce á curiosidade e á 
expectación, sentimentos que van pouco a pouco aumentando na 
medida en que se amorean os acontecementos. Escrita nun único 
acto e localizada no ambiente rural galego, a historia comeza co 
nacemento de cinco laranxas xigantes e moi estrañas no limoeiro da 
horta da casa de Elías e Anxa. Unha delas estoura cando o amo da 
casa a toca. Co estrondo do estoupido acoden os veciños, e a partir 
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de entón comezan a ocorrer anécdotas insólitas, ilóxicas, mesmo disparatadas, absurdas. 
 

 

O can Rin e o lobo Crispín (1983) é unha narración dialogada en 
3º persoa e bo ritmo narrativo. Ten como protagonistas a: Rin, un 
can pastor, valente e que sabe sumar, recita poemas en 
portugués e saúda en 5 idiomas diferentes. A historia do libro 
orixínase cunha veciña enferma que necesita dun médico. O can 
foino buscar, pero este negábase a ir xa lle tiña medo á tronada e 
ao lobo Crispín. Finalmente foi quen de convencelo para que o 
acompañase, mais no medio do camiño aparéceselles o temido 
lobo. Rin non só consegue vencelo, senón tamén dobregalo 
diante de toda a aldea.  
 
 

 
 Lolo anda en bicicleta (1996, Galaxia) é unha reivindicación da 
liberdade e da felicidade dos nenos. O protagonista, Lolo, ten o soño 
de andar en bicicleta, mesmo de ter unha bici de seu. Pero fixo un día 
unha trasnada das gordas e os Reis Magos, no canto de bici, 
deixáronlle carbón. De todos modos, Lolo empeza a practicar coa bici 
do seu pai ás agachadas... 
 
 

 
 O galo de Antioquía (1994, incluído na colección «Contos do Castromil»)  

É un bo resume de moitos dos temas tocados pola narrativa do autor ao 
longo da súa traxectoria: a intransixencia fronte a unha mirada 
compasiva sobre a vida, a fantasía, o humor absurdo e a amizade, 
situados todos eles, unha vez máis, no pano da paisaxe vilega de Xinzo 
de Limia, onde Casares pasou a súa infancia. 
Conta O galo de Antioquía unha historia do século XVII que ben podería 
ter feito parte do xogo pseudo histórico de Os escuros soños de Clío: o 
ferreiro Antonio Mardarro, O Calatrón, comeza a poñer ovos e, de xeito 
inexplicable, inicia a súa conversión en galo. Tras comentarlle o asunto 
ao cura da parroquia (un don Marcelo que recorda a tranquilidade e a 
bondade do protagonista de Ilustrísima), o caso cae nas mans da 

Inquisición e remata nun auto de fe na Praza Maior da capital da Limia. O ferreiro-galo 
garda, porén, un ás na manga para o derradeiro instante de padecemento. 
 
 

Ana María Pérez Gómez 
Cinthia Díaz Piñeiro 

Kellie López Arias 
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Era moi pequeno, pero lembro a época en que os veciños viñan pola noite á nosa casa a ver a televisión. 

Poñíamos cadeiras contra a parede da pequena sala dos meus avós, e alí víamos esas imaxes en tons grises 

que nos facían soñar. Para min, a televisión era unha fiestra a un mundo marabilloso cheo de fantasía, 

drama, gargalladas, aventuras... 

  

Esperábamos con ansia a programación infantil, chea de 

debuxos animados e das aventuras dos Cinco. Son  

Guko e as bolas do dragón viñeron moitos anos despois. Nos 

medramos con Mickey Mouse, con Pepótamo, co Lagarto 

Juancho, coa Formiga atómica, con Super Ratón e cos autos 

tolos. 

 

 

 

Pepepótamo, co Lagarto Juancho, coa Formiga atómica, con Super 

ratón e cos autos tolos. 

Co tempo, vimos como o branco e negro se convertiu en cor, e a cor en technicolor. Chegaron as series. 

Vimos como a lúa deixaba a órbita da terra e viaxaba polo espazo en Cosmos 1999. Patrullamos as perigosas 

rúas de Nova Iorque con Kojak, e as de Os Anxos con Starsky e Hutch. Resolvimos crimes sen pegar un so tiro 

con Colombo, e percorremos aquel deserto interminable co pequeno Saltamontes en Kung Fu. 

Así lembro a televisión daqueles anos. Para min, ao igual que os 

libros, era fonte de inspiración para os meus xogos. Me permitía 

fantasiar e vivir mil vidas e situacións: pasar medo, namorarme, 

rir, viaxar no tempo e no espazo... e incluso... Aprender a 

desaprender as cousas!  

E respecto á televisión que temos hoxe en día, so podo dicir: Quen 

te viu e quen te ve!  

 

Eu gardo unhas lembranzas estupendas da televisión da miña nenez. Para min, o cine, a pantalla grande, 

chegou moito máis tarde. Aínda que non o creades, naquela época as casas cun aparato de televisión eran 

poucas; só tiñamos unha soa canle en branco e negro, e o mando a distancia éramos os nenos, que lle 

dábamos aos botóns para cambiar de canle cando tempo despois puxeron a segunda cadea. A 

programación non duraba todo o día, e cando non se emitían programas saía a carta de axuste. Que rabia 

daba! 

A miña xeración viviu con Heidi e Pedro nas montañas, percorreu medio 

mundo buscando á nai de Marco e botou por terra os malvados plans do 

Doutor Inferno aos mandos de Mazinger Z. E as películas... Lembro as de 

Tarzán, protagonizadas por Johnny Weissmüller, que me gustaban moito. Os 

sábados tíñamos Sesión de tarde e Sábado cine. As cabeceiras que daban 

entrada aos filmes eran fantásticas. Cada vez que as vía, con escenas de 

películas memorables e esa banda sonora tan bonita, cría que ía entrar na 

cova de Aladino. 
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LIDIA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ 

Tecnoloxía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algúns dos programas que lembro ter visto eran de contido moi variado: debuxos 

animados, como Heidi e Pipi Calzaslargas; os paiasos; series, como Los ángeles de 

Charlie, Vacaciones en el mar, La casa de la pradera, Verano azul; humor, como El 

show de Benny Hill; concursos, como Un, dos, tres; documentai, como El hombre y la 

s  tierra, A vista de pájaro; películas aptas para menores (aquelas que non tiñan na parte superior dereita da 

pantalla dous rombos); programas nos que se mesturaban entrevistas a personaxes famosos, humor e música. 

Os preferidos eran os espazos musicais e os que non me gustaban os adicados ao futbol. Con todo, nunca 

sentín moita dependencia  da tele e, co paso do tempo, fun optando por deixala máis a un lado e pasar á radio.   

O poder levar comigo para calquera sitio un pequeno transistor de radio  ofrecíame maior liberdade sen 

ataduras a unha pantalla.  Teño gratos recordos de estar facendo deberes que non requerían moita 

concentración e coa radio como compañeira; inclusive, xa na universidade, era un xeito de facer máis amenas 

aquelas longas tardes traducindo textos. 

Hoxe en día asistimos á celeridade coa que se transmite a información e ao avance dalgúns dos propios medios 

que a difunden.  Fronte á vixente proliferación de medios audiovisuais, nas décadas dos setenta e oitenta 

limitábanse só a dúas canles de televisión. Á esta escaseza había que engadirlle a censura imperante.   As 

cadeas privadas non chegaron ata os anos noventa e as autonómicas botaron a andar entrados os oitenta. 

Desde a perspectiva actual vese como unha situación moi restrinxida, pero non por iso carente de emoción.   A 

intensidade coa que se vivían aqueles programas non desmerecía nada da actual, comparable á  aparición de 

internet, con todos os recursos dos que hoxe se dispón.  Ademais, a diversión non residía únicamente en estar 

coa mirada posta en pantallas e sempre pendentes delas, senón en máis actividades lúdicas ó aire libre. 

Cando era cativa non había canles con debuxos a todas horas, chegabas a casa esperando que chegara a hora 

dos debuxos, vías un capítulo e ata a semana seguinte non había máis. 

Eu lembro estar coa merenda vendo “Barrio Sésamo” onde estaban Espinete, Don Pimpon, Chema, Ana...e os 

teleñecos...os meus favoritos eran Coco e por suposto Epi e Blas. Tamén os de “Érase una vez la vida”, eran 

tamén dos meus preferidos, despois imaxinaba que eu tamén tiña os bonecos  dentro... 

A verdade é que recordo con moito cariño ver os debuxos sentada con miña irmá: Os Pitufos, Dartacan, A Aldea 

de Arce, Candi- Candi,Os osos amorosos, Os cabaleiros do Zodíaco, Arale, O Xabarín Club... a verdade é que 

viamos todo o que nos deixaban. Incluso o sábado pola mañá o meu pai sentábase con nos a ver A Bola de 

Cristal, encantabanos, bailabamos, riamos... Tamén cos meus pais sentabamos a ver algúns programas  como 

“Si lo sé no vengo” ou o “Un,dos,tres”, era xenial. 

E tamén a serie de” Verano Azul” estabamos na casa dos avós cos curmáns 

e despois saímos nas bicis e xogábamos a que nos pasaban as mesmas 

aventuras. 

Os que non me gustaban moito eran Doraemon e Shin Chan, que sempre se 

estaban a queixar e protestar por todo o que lles acontecía. 

Non había debuxos a todas horas, pero aproveitábamos ao máximo o tempo que podías velos e se perdías un 

capítulo esperabas a chegar ao colexio para que o  contaran no recreo. 

A verdade e que gardo moi bos recordos de esa época e por suposto compartir ese tempo de debuxos con 

miña irmá, os curmáns ou os amigos. 
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MIGUEL CUMBRAOS ÁLVAREZ 

Francés 

 
 
 
 
 
 
 
 

Eu nunca fun, nin son, moito de tele. Prefiro outros medios de comunicación, 

fundamentalmente a radio o os  xornais convencionais. De tódolos xeitos, cando era cativo 

si que consumía algo do que se ofertaba na chamada “caixa boba”. 
Lémbrome de programas e series que coido marcaron unha época na que tan só existía 

TVE...ou cecais, TVE-1 e TVE-2. “Un, dos tres”, “ Curro Jiménez” e “Verano Azul”, son 

programas que lembro deses momentos. A maiores, as retransmisións de deportes varios – 

fútbol, baloncesto, ciclismo, F-1, etc – moi diferentes ás de hoxe en día. 
Que penso da tele actual? Pois realmente que deixa moito que desexar. Hai unha morea de canles en aberto, 

moitos dos cales non valen un patacón. Nembargantes, sempre hai cousas interesantes que atopar (series, 

retransmisións deportivas, documentais) que melloraron moito sobre todo polos considerabeis avances 

tecnolóxicos. Fariña doutro costal son as canles de pago, onde a calidade foi in crescendo, ainda que 

algunhas se estancaron. Pero pagar por ver a televisión xa é para grandes televidentes..... 

Hai anos, parte da nosa vida diaria viraba ao redor da tele. Comprabamos o TP (teleprograma) e estudándoo a 

fondo, calculabamos o tempo que nos podía levar facer os deberes como a tradución de Latín, por exemplo, 

para estar listos e gozar de series tan acordes como “Yo, Claudio” ou “Calígula”, e outras como “Raíces” ou 

“Kung fu”. Algunha serie chegou a condicionar a toda a poboación, como cando se soubo que ía morrer o 

malvado JR   de “Dallas” e todo o mundo quixo comprobalo cos seus propios ollos e… as rúas quedaron 

desertas.  Había programas case obrigados de ver como “Informe semanal” e o “Un, dos,  tres”, pero tamén 

zarzuela e teatro, sendo “Estudio uno” un dos meus favoritos. 
En deportes o que máis viamos era baloncesto, por entón o Real Madrid era un equipo mítico que sempre 

gañaba, eran “os bos” vestidos de branco. En canto a películas había moita variedade: “de indios e vaqueiros” 

nas que sempre chegaba a cabalería no momento máis crítico e todos aplaudiamos; “de piratas”, a miña  

entón tiñan moita importancia pois, determinaban se se vía ou non o  programa e, en certo xeito, mal non 

viñan pois, nunha ocasión, tamén nolos perdemos e vimos un episodio de “Historias para no dormir” de 

Chicho Ibáñez Serrador; nunha escena, unha man horrible saía de debaixo dun moble agarrando o nocello de 

alguén. Estivemos un tempo pasando a certa distancia dos armarios e, durante anos, non nos deitabamos sen 

mirar debaixo da cama. As películas de maiores de 18 anos (dous rombos) adoitaban ser moi tarde para evitar 

malos entendidos. Agora pódense ver acotío e realmente ata eu mesma, xa maiorciña, arrepíntome de ver 

algunha que desde logo, fere a miña sensibilidade. A violencia,   a linguaxe soez, a mala educación e 

agresividade nos programas é algo corrente e chega a ser normal. Creo que é un grave erro. Neste sentido a 

tele de cando era nena era moito máis humana e transmitía máis valores que a actual. Quen me ía a dicir a min 

que botaría de menos os que ben podían ser … tres rombos?. 

preferida, “Sandokan, el tigre de Malasia”, aínda que sempre me contrarió que a súa 

noiva, Marianna fose loura, supoño que me identificaba menos con ela. As películas 

de aventuras “con moza” eran a miña paixón, así que cando me decatei do 

argumento de “King Kong” estiven a rezar unha semana para que non tivese rombos 

e puidese vela. Ocorreu que, no momento de empezar, perdeuse o sinal e non 

puidemos ver os rombos, o problema é que se alongou ata case o final. Xa nos  

imaxinades tentando distinguir algo entre os miles de puntos e sombras que se vían…. E é que os rombos por 
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ENFERMIDADES  RARAS 

Son enfermidades  raras aquelas que perxudican a un número limitado de persoas respecto a poboación xeral, a 

menos dunha de cada 2000 persoas . Sin embargo, a mayoría destas enfermidades son aun menos frecuentes, 

afectando a unha de cada 100.000 persoas. Estímase  que hoxe existen entre 5000 e 8000 enfermidades raras 

diferentes, que afectan entre o 6% e o 8% de poboación en total. Estas son algunhas delas: 

SÍNDROME   X-FRÁXIL 
A síndrome X-Fráxil é unha enfermidade xenética rara, debido a un defecto hereditario no cromosoma X. É a causa 

coñecida máis frecuente do retraso mental hereditario é a segunda cromosopatía despòis do Síndrome de Down. 

Estímase que a frecuencia en España é de 1 por cada 4000 varóns na poboación xeral, un portadora por cada 800 e 

un portador por cada 5000 nacidos vivos. Clinícamente cursa con retraso de grado variable, aunque normalmente é 

leve con dificultades no apredizaxe, falta de atención, hiperactividade, con ansiedade e humor inestable ou 

comportamentos autistas. 

SÍNDROME DE MOEBIUS 
A síndrome de Moebius é unha enfermidade rara do desarrollo. Dous importantes nervios craneales, o sexto eo 

séptimo, non están totalmente desarrollados nestes pacientes. Estes nervios controlan tanto o párpado eo 

movemento lateral dos ollos, como as múltiples expresións da cara, polo que causa parálises facial e falta de 

movemento nos ollos. A falta de expresión facial pode acompañarse de babeos, dificultade na fala e problemas de 

pronunciación. 

ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA 
A Esclerosis Lateral Amiotrófica é unha enfermidade neurodexenerativa que causa unha perdida progresiva das 

neuronas motoras. A prevalencia da enfermidade é de 5 a 9 por cada 100.000 suxetos. A idade de aparición da 

enfermidade varía ampliamente, pero o pico de incidencia sitúase entre os 40 e os 60 anos.En,aproximadamente, 

dúas terceiras partes dos pacientes de ELA empézase con debilidade e deteriorio muscular de membros asimétrica. 

A enfermidade é implacablemente progresiva, con discapacidade e minusvalía en aumento, conducindo xeralmente 

a norte como consecuencia de insuficiencia respiratoria nun plazo de 3 a 5 anos aproximadamente. 

SÍNDROME DE PRADER WILLI 
A síndrome de Prader Willi é unha enfermidade rara do desarrollo embrionario. Foi descrito por primeira vez, en 

1887, por Cangdon Down, e estímase unha frecuencia de 1 por cada 25.000 nacidos vivos. Clinicamente 

caracterízase por obesidade, hipotonía (tono anormalmente diminuido do músculo), retraso mental e 

hipoxenitalismo (menor desarrollo ou actividade xenital). 

A PÚRPURA DE SCHÖNLEIN-HENOCH 
A Púrpura de Schönlein-Henoch (PSH) é unha enfermidade caracterizada pola inflamación dos capilares, é decir, os 

vasos sanguíneos pequenos. Xeralmente afecta os capilares da pel, o intestino e os riles. O sangue pódese escapar 

dos vasos sanguíneos inflamados da pel, producindo unha erupción de cor vermella escura ou violácia que se chama 

púrpura. Pode ocurrir o mesmo no intestino ou nos riles, polo que se pode eliminar sangue nas feces ou na orina 

(hematuria). 

PROGERIA DE HUTCHINSON-GILFORD 
A Progeria de Hutchinson-Gilford é unha síndrome extremadamente rara caracterizado por un envellemento 

prematuro de inicio postnatal. As características clínicas e radiolóxicas principales inclúen alopecia, pel fina, ausencia 

de graxa subcutánea, rixidez articular e osteolise. A intelixencia non está afectada. A morte prematura prodúcese 

por arterioesclerose ou enfermidade cerebro-vascular.  
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SÍNDROME DE MARFAN 
A síndrome de Marfan é unha enfermidade hereditaria rara do texido conxuntivo que sobre todo afecta ao 

esqueleto, os pulmóns, os ollos, o corazón e os vasos sanguíneos. Clínicamente caracterízase por talla superior á 

media, envergadura que supera a altura e inflamacións óseas que inclúen aracnodactilia (dedos 

desproporcionadamente longos e delgados), pectus carinatum (peito hacia fora) ou pectus excavatum (esterno 

desplazado hacia dentro). Acompáñase de hiperextensibilidade das articulacións, xeonllos e pernas curvadas cara 

atrás, pés planos, cifoescoliose (combinación de cifose, curvatura anormal en sentido lateral) e graxa subcutánea 

escasa. Pode acompañarse de miopía aguda e normalmente afecta as arterias e ao corazón. 

INSENSIBILIDADE CONXÉNITA Á DOLOR 
A Insensibilidade Conxénita ao Dolor (CIP) é unha desorde xenético que afecta ao sistema nervioso autónomo, que é 

o que controla a presión sanguínea, o ritmo cardíaco, a suor, o sistema sensorial nervioso e a habilidade para sentir o 

olor e a temperatura. Os pacientes que a padecen interpretan de forma anormal os estímulos dolorosos. Como 

consecuencia, corren o risco de sufrir lesións (traumatismos, fracturas, luxacións, queimaduras, …) e morrer máis 

novos. Deben estar baixo supervisión en idades tempranas para que non se autolesionen involuntariamente, por 

exemplo, mordénse a lengua. 

SÍNDROME DE GILLES DE LA TOURETTE 
A síndrome de Gilles de la Tourette, tamén chamado “enfermidade dos 

tics”, é unha patoloxía rara do sistema nervioso. Caracterízase por tics 

consistentes en movementos rápidos, repetitivos e involuntarios dun 

grupo de músculos esqueléticos relacionados funcionalmente, carentes de 

finalidade como acto motor, ou ben nunha producción involuntaria de 

ruídos (gruñidos, aspiración de aire polo nariz, tos) e palabras. 

 

Gisela Villanueva Río e Lucía Páez López  

 

E TI, COÑECES O SISTEMA 

ENDOCANNABINOIDE? 

Quizabes é descoñecido para moitos de nós que o noso organismo, igual que ten un sistema encargado de sintetizar, 

degradar e recibir os efectos de moléculas como a adrenalina ou a dopamina, presenta tamén un sistema 

endocannabinoide, capaz de xestionar as moléculas coñecidas como cannabinoides. Chegados a este punto 

poderiámonos preguntar:  “Para que precisa o noso corpo este sistema? Se o cannabis é un composto externo o 

noso organismo, por que o temos?” Pois resulta que nós mesmos tamén somos capaces de sintetizar unhas 

moléculas moi semellantes: os endocannabinoides. Os endocannabinoides son un composto de orixe endóxeno 

derivado dos ácidos graxos cuxa función é moi ampla e variada. A súa estrutura química fai que actúen como 

ligandos dos receptores de cannabinoides situados na membrana plasmática de moitas células do organismo, sendo 

especialmente abundantes no sistema nervioso central. O seu mecanismo de actuación consiste en activar ós 

receptores de cannabinoides mediante a súa unión a eles e así desencadear a activación dunha serie de fervenzas de 

reacción mediada por ditos receptores. Entre as rutas nas que participan, as máis resaltábeis son aquelas implicadas 

en aplacar a sensación de dor e de estrés, polo que poderíamos dicir que o sistema endocannabinoide cumpre un 

papel protector fronte ós danos producidos polo ambiente, posto que suaviza os seus efectos e fai que os sintamos 
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con menos intensidade. Todo isto sucede de xeito natural, porque os endocannabinoides son sintetizados “a 

demanda” é dicir, cando o noso organismo detecta que é necesaria a súa actuación. Por exemplo, en caso de sentir 

un estímulo de dor, segréganse endocannabinoides como o 2-AG ou a anandamida que se unen os seus 

correspondentes receptores e diminúen, ou apagan parcialmente a sensación de dor. Ou o que é o mesmo: se 

carecésemos deste sistema sentiríamos a dor de xeito moito máis intenso. 

A seguinte pregunta que se nos presenta é que este sistema endocannabinoide, que temos de xeito natural, 

quizabes poida ser activado non só por endocannabinoides, senón 

tamén por outros compostos semellantes de natureza esóxena. A 

resposta é si, os cannabinoides extraídos da planta do cannabis 

(fitocanabinoides) son capaces de activar o sistema endocannabinoide, 

sendo este o motivo polo cal poden ser utilizados como fármacos. 

Trátase do mesmo plantexamento que seguen gran parte dos fármacos 

actuais: o composto activo dun medicamento penetra no noso 

organismo e únese a receptores específicos que desencadearán unha 

resposta dentro da célula. Este efecto é beneficioso porque, poñamos 

por exemplo o paracetamol, diminúe a inflamación e a sensación de 

dor. Pois o mesmo sucede co THC, composto activo do cannabis, que 

funciona como agonista dos endocannabinoides, isto é, únese os 

mesmos receptores e provoca unha resposta idéntica de atenuación da 

dor.  

Unha vez descuberto isto, o seguinte fito foi ver que tipo de patoloxías 

se podían tratar atacando a este sistema. E cal foi a sorpresa cando se 

viu que o cancro estaba entre elas. O principal uso que se lle atribuíu o 

consumo de cannabis medicinal a doentes de cancro foi o de paliar as dores asociados a enfermidade, porque como 

quedou demostrado os cannabinoides son capaces de diminuír a sensación de dor. Pero o máis sorprendente foi que 

non era só ese o seu efecto. Un grupo de investigadores da Universidade Complutense de Madrid descubriu facendo 

ensaios sobre como afectaban os metabolitos do cannabis as células, que se se trataba de células tumorais, os 

cannabinoides producían o suicidio das mesmas. Que significa isto? Significa que sendo o cancro unha enfermidade 

caracterizada pola proliferación masiva de células que dan lugar a tumores, os cannabinoides son capaces de 

conducir á morte a estas células canceríxenas evitando así o crecemento de masas celulares descontroladas. E isto 

non é máis que unha pequena proba do amplo campo de aplicación dos efectos beneficiosos dos cannabinoides 

aínda por descubrir.  

Porén, é importante resaltar que cando se fala de cannabis medicinal, un non se refire a forma deste máis coñecida: 

a consumida por inhalación produto da combustión. Non. Trátase de compostos específicos extraídos da planta do 

cannabis cos que se fan aceites e incluso medicamentos sintéticos que xa están aprobados noutros países. A 

problemática deste tema vén pola súa asociación coas drogas. O cannabis é considerado unha droga debido ós seus 

efectos psicotrópicos, o que fai que a súa utilización como fármaco sexa un tema tabú e do que aínda non se sabe 

moito.  

Se ben é certo que queda moito camiño por percorrer na investigación dos efectos dos cannabinoides, débese ter en 

conta que o sistema endocannabinoide é unha realidade tan palpábel como a de calquera outro sistema do noso 

organismo, e como tal, o estudo da súa anatomía e funcionamento pode ser beneficioso para o paliamento de 

enfermidades tan graves como o cancro. É por isto que é necesaria unha difusión deste tema para crear unha 

poboación informada e responsábel que coñeza igualmente os efectos daniños do cannabis como droga, como o seu 

potencial como fármaco nas condicións e situación que o requiran.  

 

                                                                                                                                                                                    Carmela Cela A
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      CINE       
 

Últimamente xeran moita audiencia as películas de superheroes modernos como 
Hulk, Iron man, Dr.Strange, Ant man... O certo é que en realidade non son tan 
modernas como pensabades. Stan Lee inventou todos estes personaxes no ano 
1963! 
Resultoume curioso descubrir que en todas as películas da marvel o propio Stan Lee 
fai un pequeno papel, un cameo.  
Resulta sorprendente ver como ao longo da historia o ser humano sempre tivo 
atracción por historias de seres superiores ou con poderes maiores ca o home 
Fago agora unha breve presentación de tres películas da Marvel que son das miñas 
favoritas: 
 

IRON MAN 
Iron man foi unha das primeiras películas que Marvel estreou nas grandes pantallas. 
Este filme cóntanos como Tony Stark, o famoso director da empresa de armas Stark 
Industries é secuestrado por uns terroristas para que lles fabrique armas de maneira 
particular.Tony, para escapar dos seus secuestradores constrúe un traxe mecánico 
armado. Xa de volta no seu fogar, Tony dase conta das posibilidades que ofrece o traxe 
e comeza a melloralo. Nese momento Tony Stark convértese en Iron man.   

 

Dr.Stphen strange 
O Dr.Stphen strange, un prestixioso pero arrogante ciruxán de Nova 
Iorque sofre un accidente que o incapacita para traballar. Despois de 
varias fallidas operacións decide viaxar ata Kamar-Taj en busca dunha 
curación. Alí abre os ollos a unha nova realidade onde a maxia é o 
centro dese universo. O  Dr.Strange móstrase tan hábil cos segredos da 
maxia como antes o era na súa profesión de médico. Rapidamente 
progresa na sua aprendizaxe e ao remate da película converterase no  

feiticeiro supremo e deberá protexer o mundo das ameazas místicas e da dimensión oscura. 

 

S.H.I.E.L.D 
S.H.I.E.L.D, unha  axencia de intelixencia e espionaxe formada por un 
conxunto de superheroes: a axente Natasha Romanoff, Iron man, Capitán 
América, Hulk e Halcón. Capitaneados por Furia, reciben o encargo de 
controlar un incríble poder que ven doutro mundo, o teseracto Terán que 
enfrentarse a Thor e a Loki, procedentes de Asgard. É sorprendente como 
Stan Lee integra na mesma historia a persoaxes da sua creación con deuses 
da mitoloxía clásica e esta mezcla non nos parece estrana. 

Héctor Corujo Muíña 
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A ESCENA MUSICAL GALEGA 
 

É innegable que a conciencia musical en Galicia sempre estivo presente e desempeñou un 

papel activo. Diversos movementos e escenas tiveron lugar na nosa terra nos últimos anos. 

Exemplos son a movida viguesa, con grupos como Golpes Bajos ou Aerolíneas Federales, e 

o bravú, sendo Heredeiros da Crus e Os Resentidos os seus máximos expoñentes. 

Na actualidade, vivimos nunha época de efervescencia da música galega que, en realidade, 

non se pode encadrar nun todo; a súa principal característica é, precisamente, a variedade 

de estilos musicais (Malandrómeda fan hip-hop; Triángulo de Amor Bizarro, shoegaze) e 

bandas existente. Ningún grupo é igual a outro, todos presentan singularidades que os fan 

únicos. Non obstante, teñen en común o feito de non proceder exclusivamente de ámbitos 

urbanos. Podemos atopar grupos de Boiro, Carballo, O Grove e mesmo de Sarria que se 

insiren na escena musical galega actual. 

Moitos consideran que o pilar fundamental a partir do cal se deu o auxe de cada vez máis 

grupos foi Triángulo de Amor Bizarro (shoegaze, Boiro), que 

non foi o primeiro, pero sí o máis exitoso fóra da nosa 

Comunidade e o que lle deu visibilidade real a todo este 

movemento. A aparición de Internet tamén propiciou esta 

situación, pois nunca antes fora tan fácil facer música e 

promocionala (aínda que nos nosos días semella ser moi 

difícil vivir dela).  

                         
(Imaxe: TAB no Esmorga Fest de Sarria, Marzo 2017)                

 

A colaboración e a axuda entre os diferentes proxectos periféricos teñen moita 

importancia. É moi habitual que os diferentes músicos participen na maquetación e deseño 

dos diferentes álbumes. Ademais, moitos destes artistas non se limitan a un estilo concreto 

e levan a cabo distintos proxectos paralelos: Óscar Raña é batería en Puma Pumku 

(psicodelia, Santiago de Compostela) e cantante e guitarrista en Dois (twee pop, Vigo); 

Julián Goicoa é guitarrista en Disco Las Palmeras! (shoegaze, Sarria) e en Jay (noise-rock, 

Vigo); Zippo é membro de TAB e de Srasrsra (noise-pop, A Coruña)…  

Outros grupos que semellan ter moita aceptación fóra de Galicia son Novedades Carminha 

(garage, Santiago de Compostela) e Disco Las Palmeras! 

(shoegaze, Sarria). Os últimos son moitas veces comparados 

con Los Planetas, e é que a banda granadina calou moi forte 

nos sarriáns durante os 90. As súas letras están acompañadas, 

moitas veces, de denuncia política. 
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Tamén as bandas máis escuras teñen cabida. Tanto Bala (stoner rock, A Coruña) coma 

Guerrera (rock psicodélico – experimental – blues, Pontevedra) están presentes no cartel 

do Resurrection Fest 2017, xunto con grupos máis coñecidos e internacionais como 

Rammstein, Anthrax ou Alcest. Hongo (screamo, A Coruña), Cuchillo de Fuego (punk, 

Pontevedra) e Esquelas (ambient – dark wave, A Coruña) son a proba de que aquí mesmo 

hai espazo para facer outros sons máis alternativos e experimentais. 

 
(Imaxe: Cuchillo de Fuego) 

 

E é que en Galicia faise moito ruído, pero tamén queda un lado pop 

e máis meloso que non pasa inadvertido. Marcados polo Donosti 

Sound desenvolvido na localidade vasca nos 90, Nadadora (pop, O 

Grove) foi o grupo máis representativo do xénero en Galicia. As 

súas melodías inundan de cor e melancolía a alma e as súas letras 

son a recreación perfecta da nostalxia por un pasado que nunca regresará. No movemento 

vasco destacaba unha banda chamada La Buena Vida que era ironía pura, pois ao final 

compuxo as cancións máis tristes da historia do indie español. E precisamente Nadadora 

segue esa ironía, combinando as melodías máis bonitas e harmoniosas cunhas letras 

desgarradoras. Quen escoita esta banda nunca a esquece. Outra banda 

do xénero é Chicharrón (pop rock, Carballo), onde atopamos membros 

de grupos xa fragmentados como Franc3s (noise-pop, Carballo) e 

Telephones Rouges (noise-pop – experimental, Pontevedra). As súas 

cancións, íntegramente en galego, semellan poemas musicalizados 

dunha fermosura incomparable. E o mesmo pasa con PANTIS 

(electrónica, Pontevedra), proxecto paralelo e en solitario de Rubén 

Domínguez, membro de Chicharrón.  

 
(Imaxes: Nadadora; Chicharrón na Escolma de Cinema Galego de Sarria, Marzo 2017) 

 

Linda Guilala (shoegaze, Vigo) levan as letras ata temas de actualidade e aproveitan para 

tratar un problema tan relevante como o das enfermidades mentais no seu último disco 

“Psiconáutica”. O sentimento de unión fai que proliferen colectivos 

como o Metamovida e diversas discográficas: Matapadre, Discos 

Porno, Seara Records… En 2010, incluso se chegou a publicar un 

recopilatorio denominado “Galician Bizarre” con cancións de ata 15 

bandas diferentes. Tivo tanto éxito que en 2012 saíu un “Galician 

Bizarre II”, onde se daban a coñecer novas caras, tales como Carrero 

Bianco (electro-pop, A Coruña), Fantasmage (garage punk, Vigo), 

Wild Balbina (garage – lo-fi, Vigo), Trajano! (post-punk, formado en 
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Madrid pero con membros galegos) ou Alarido Mongólico (electrónica, A Coruña) 

 

 

Aínda que a cantidade de grupos que proliferan ano a ano é inmensa, o pesimismo tamén 

está presente na escena: “En Galicia, a falta dunha infraestrutura que apoie este 

movemento ancora moitos proxectos e acaba coas esperanzas da xente involucrada” - 

sentenciaba un membro da desaparecida Telephones Rouges. E é que moitas das bandas 

galegas non atopan o apoio necesario para continuar e abócanse ao esquecemento. Pero 

aínda queda, por sorte, moita xente que se nega a deixar bandas como Unicornibot (math 

rock, Pontevedra), Indómitos (noise-rock, Pontevedra), Franc3s ou mesmo Nadadora nun 

lugar que non lles corresponde e que non merecen. 

 

 

 

O teu nome flotaba no aire  

a virxe María miraba axeonllada  

nervios engurrando os meus dedos  

e os teus dedos  

apertando cicatrices tan forte  

ata sentir debaixo o sangue  

namorado  

por moito que corras  

tódolos días rematan  

rodeados de monos e de balas. 

Nada se me perdeu no abismo  

e o único que quero é estar contigo 

     
A verdade de calquera fonte, Chicharrón 
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Antía Díaz López 

 



SUBCULTURAS: UN MUNDO 

DESCOÑECIDO 

Na maioría das culturas que atopamos dentro da nosa sociedade é común  a inclinación 

cara o que denominamos unha unificación estilística. Con todo, moitas persoas presentan 

características físicas e psicolóxicas (a forma de vestir, actividades, símbolos de identidade, 

rituais, crenzas, etc.) completamente diferentes, que se asocian con grupos máis reducidos 

e que se consideran ou se poderían considerar subculturas.  

Unha subcultura é un grupo máis pequeno ca unha sociedade que se relaciona coa cultura 

máis ampla no sentido de que acepta varias das súas normas; tamén pode posuír as súas 

propias regras que a diferencien dos demais grupos. 

Varias destas adoitan acompañarse de certos estereotipos que as identifican, como por 

exemplo a cor negra vinculada ós góticos ou as condutas violentas dos heavies. En ocasións 

reciben o rexeitamento do resto da poboación por seren consideradas inadecuadas ou 

nocivas. A continuación presentaranse algunhas das subculturas máis destacadas: 

Heavies: É unha das tribos máis coñecidas e posúe unha considerable suma de integrantes. 

Xorden en Inglaterra na década dos 70 como unha radicalización extremista da ideoloxía 

hippie. A súa estética adoita estar relacionada con 

pantalóns cinguidos, camisetas con estampados de 

bandas musicais, bandanas, chaquetas de coiro ou 

vaqueiras sen mangas, cadeas, etc. En canto á música, 

podemos atopar numerosos estilos que se axustan 

aos gustos de cada un. A primeira banda de heavy 

metal recoñecida foi Blue Cheer, coa súa canción 

Summertime blues. En canto a ideoloxía,  acostuma a ser antiautoritaria e antimilitarista. 

Góticos: Xorden en Reino Unido na década dos  80 a raíz de grupos 

de punks coa finalidade de simbolizar a morte do espírito humano, 

así como a decadencia da cultura. A cor predominante na súa 

vestimenta é a negra. Destacan o coiro e accesorios significativos, 

como por exemplo cruces ou pentáculos. É moi característico desta 

tribo a maquillaxe branca,  que lles da aos integrantes un ton de pel 

cadavérico. A súa música preferida denomínase rock gótico, no cal 

destacan grupos como The sisters of mercy ou Within Temptation. 

Dentro desta tribo podemos atopar diversas subdivisións: gótico  
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victoriano ou romántico, cyber goth ou gótico vampírico, entre outras. Respecto á súa 

ideoloxía, podería dicirse que non sostén regras estruturadas e que en xeral é una tribo 

pacífica e apolítica, con gran estima pola arte, o que lle atribúe moitos estereotipos tales 

como que o seu interese polos cemiterios se corresponde co seu desexo de achegarse á 

morte, cando simplemente se interesan pola arte funeraria. 

Emos (Emotional hardcore music): A súa orixe remóntase á década 

dos 80 como un estilo derivado do punk hardcore americano. En 

canto á estética, adoitan levar os cabelos largos e lisos, de xeito que 

lles cubra una porción considerable das súas faces. A súa vestimenta 

é escura, moitas veces cinguida e con diferentes cores combinadas e 

estampados como estrelas ou caveiras. Ademais, posúen certo gusto 

pola zapatillas Converse e por multitude de accesorios como 

colgantes, cintas, lazos, etc. No ámbito musical, destaca My 

Chemical Romance con cancións como Helena. En canto á súa 

ideoloxía, cabe mencionar que son personalidades inconformistas, 

cun gran interese polo seu aspecto físico e xeralmente cunha visión do mundo pesimista. 

Punks:  Orixináronse en Inglaterra a finais da década 

dos 70, como oposición á decadencia da cultura. 

Actualmente é un grupo reducido que adoita 

mesturarse co outras tribos como os heavies ou os 

skins, mais os poucos integrantes que posúe son moi 

radicais. En aparencia, son facilmente distinguibles 

grazas ás súas crestas de cores moi rechamantes, 

pantalóns cinguidos, vestimentas con símbolos 

anarquistas e accesorios como múltiples piercings ou 

pulseiras con pinchos. No ámbito musical, destaca a lendaria banda Sex pistols, coñecida a 

nivel mundial. En canto á súa ideoloxía, cabe destacar a súas condutas anarquistas e 

anticapitalistas, e os seus apoios a movementos antimilitaristas ou antifascistas. Cabe 

mencionar a súa mala fama debido a certos actos violentos dirixidos a grupos específicos, 

como os políticos ou os neonazis. 

Hipsters:  A súa orixe remóntase a mediados do século XX en Nova York. 

Esteticamente, caracterízanse por vestimentas da “old school”, é dicir, moi 

afastadas das modas, cun certo gusto polo estilo vintage. Teñen certo interese 

polas camisas de cadros e as gafas de pasta, xunto con complementos 

artesanais. Nos homes é moi característica a barba. No ámbito musical,  

agrádalles o indie, o indie-rock e o jazz (Arctic Monkeys ou The Eagle band), 

mentres que no ámbito televisivo optan polo cine independente. A súa ideoloxía baséase A
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nun pensamento independente, que apoia os movementos progresistas. Rexeitan as 

modas, a música e o cine comerciais e demostran certa estima polas redes sociais e os 

aparatos electrónicos.Como curiosidade, é preciso destacar que a palabra "hipster" deriva 

de “hepcats”, que significa “persoa á que lle gusta o hot jazz”.  

Rapeiros: A súa orixe sitúase nos barrios pobres de Nova York 

durante a década dos 70. Esteticamente, son comúns as 

vestimentas cuxa talla é maior que a da persoa que as leva, 

zapatillas e gorras ou panos. Tamén poden levar 

complementos como pulseiras ou colares, e monopatíns. No 

ámbito musical, caracterízanse polas súas mensaxes 

reivindicativas, que denuncian en moitas ocasións inxustizas 

da sociedade. Destacan raperos como Eminem ou Violadores 

del verso, estes últimos en España. Actualmente, o rap 

estendeuse polas cidades e por todo o mundo, e pasou a ser 

un dos estilos musicais máis destacados. 

Otakus: O termo otaku (お宅) ten a súa orixe no Xapón e refírese de maneira despectiva ás 

persoas que posúen certa obsesión acerca dun tema en particular, obrigándoos en moitas 

ocasións a abandonar o mundo exterior e a 

centrarse unicamente nos seus intereses ao tempo 

que se afastan da sociedade. Na actualidade, a 

palabra otaku en occidente designa a persoas 

afeccionadas ao  anime (series ou películas de 

animación xaponesas), ao manga (historietas en 

xeral semellantes aos cómics) ou ao cosplay 

(recreación dunha personaxe dun xogo, anime ou 

manga, a través da estética, semellante a un disfrace). No ámbito musical interésalles a 

música provinte dos animes ou simplemente de bandas xaponesas independentemente do 

xénero. Tamén poden mostrar interese polo idioma e a cultura. Moitas persoas adoitan 

agochar isto debido, principalmente, a que os otakus son considerados infantís ao tempo 

que a sociedade os rexeita. Non obstante, a pesar de haber moitos animes, mangas ou 

videoxogos destinados a un público infantil, tamén existen moitas tramas e obras 

enfocadas en temáticas adultas e para este tipo de público maduro.  

 

Noelia López Fernández 
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 A ERA TRUMP 
Donald Jhon Trump, naceu en Nova York o 14 de xuño do ano 1946; foi criado en Jamaica, un barrio do 
Borough neoyorquino de Queens. Trump obtivo o título de bacharelato en economía na Wharton School 
da Universidad de Pensilvania en 1968. 

Donald Trump é o actual presidente dos Estados Unidos. Foi o gañador das eleccións que tiveron lugar o 8 
de novembro de 2016, cun total de 62.979.879 votos; case 3 millóns menos que a súa rival Hillary Clinton, 
representante do Partido Democrático estadounidense. Iniciou o seu mandato o 20 de novembro de 2016. 

Os comentaristas cometeron o erro de prever que o voto latino ía ser en maioria para Hillary Clinton, pero 
os Demócratas só obtiveron un 11% deste segmento, mentres que o restante foise para os Republicanos. 

Donald Trump comezou a súa campaña electoral en 2015 baixo o slogan "Make America Great Again " 
,"Fagamos a Estados Unidos grande outra vez" cun discurso no que afirmaba e acusaba aos mexicanos de 
ser eles mesmos os resposables do narcotráfico e do crime no país, ademais de tachalos de violadores e 
demais. 

O comportamento deste, en varias ocasións foi sexista , 
racista e homófobo ata o punto de insultar a súa contraria 
Hillary Clinton "such a nasty woman", pero isto non foi todo 
tamén agrediu a famosa cantante Madona por defender os 
seus dereitos fronte ao sexismo de Trump e este respondeu 
chámandolle "asquerosa" cando apenas media hora antes 
declaraba que nn habia persoa máis respectuosa coas 
mulleres que el mesmo. 

Agredir o sexo feminino non é nada novidoso nel, insulta a 
algunhas en concreto e a todas en xeral : ás mulleres que dan 
peito aos seus fillos en público, ás que abortan, ás mulleres 
musulmanas, latinas... Ao longo dos anos 13 mulleres 
acusaron por acoso sexual a Trump. 

Todos estes datos resultan, canto menos, irónicos, xa que unha persoa que sostén que vai crear un muro 
para separar Estados Unidos e México e deportar a poboación indocumentada latina residente en EE.UU, 
obtén o 89% de votos dos mesmos. Ademais, Trump obtivo o 62% de votos das mulleres sen estudos 
superiores e o 45% das mulleres con estudios superiores tamén confiaron no mesmo, a pesar de que as 
súas politicas machistas prexudican de cheo os avances conseguidos pola mulleres ao longo dos anos. 

Na nosa opinión, ningunha campaña electoral debería basear a súa propaganda política no odio, na 
homofobia, no racismo, en separar as persoas por muros senón que debería fomentar a igualdade entre 
homes e mulleres, entre nativos e estranxeiros, aceptar que toda forma o amor é correcta, fomentar a 
tolerancia e o respecto entre as persoas. Todo o contrario ao que este individuo, Donald Trump, está a 
facer. 

Por todo isto, deberiamos plantexarnos en que tipo de sociedade vivimos, onde un candidato que fomenta 
os malos valores gaña, deixando atrás todo o esforzo dos nosos ancestros para facer deste mundo, un 
mundo mellor.                  

Judith Villasol Teijeira 
Iago Iglesias Calvo 

Alex Villanueva Río 
Carla Mejía Día 
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 O POPULISMO 
Dende sempre tivemos esa extensa e para uns interesante para outros non tanto, materia 

denominada de unha e mil maneiras, pero que todos coñeceredes se vos falamos de “sociales” ou 

“historia”.  

Cantas batallas, fazañas, estamentos, datas, nomes, 

sistemas políticos, entre moitas outras cousas, non 

vos tedes estudado ao longo destes anos? Ben, pode 

que a gran maioría xa houbese pasado esta folla de 

largo ao ver simplemente o título ou pode que ti 

esteas a ler estas liñas introdutorias, se é así solicito a 

túa atención e dígoche que pode que deste 

“sensentido” de frases saques algo interesante. E é 

que che queremos falar, sí a ti, dun concepto que xa 

no seu tempo tivo importancia no ámbito da política e cremos que está volvendo a ser importante 

actualmente. Que che di a palabra populismo? Tes algo pululando pola túa mente ou ben estás 

como nesas clases de trigonometría nas que nin para adiante nin para atrás? 

Ben, deixémonos de contos e empecemos. O concepto de populismo está moi presente no noso 

día a día e non ten unha definición única en verdade. 

Segundo a RAG: Práctica política que, baixo a pretensión de defender os intereses populares, 

utilizando mesmo a demagoxia, trata de conseguir o apoio político do pobo. 

Pero a definición que máis nos gustou foi a que nos presenta Manuel Rivas: “trátase de enalzar en 

público o pobo mentres no fondo se despreza.”  

A orixe  do populismo remóntase ao século   XIX en Rusia , onde naceu como movemento  político 

revolucionario contra o absolutismo do tsar Nicolás II.  Xorde no seo dunha sociedade na que as 

clases medias, que comezaran a aparecer en Europa, non existían, e dábase un gran abismo entre 

clases, tendo  unha alta nobreza afrancesada e insensible,  fronte a unha gran maioría de 

campesiños. Como resposta a esta tiranía nacen grupos opositores denominados populistas que 

promulgan a xustiza e igualdade social, tomando así o termo populismo como algo bo para a 

sociedade. 

Pero a concepción actual é pexorativa. Nos medios de comunicación é tratada como un sinónimo 

de demagoxia ( política baseada en agradar ao pobo satisfacendo as súas aspiracións e intereses e 

fomentando as súas paixóns para manexalo mellor).  

 

politica 
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Hoxe en día a sociedade está baixo as ameazas de terrorismo islámico, sofre unha importante crise 

ecónomica e por se esto fose pouco estamos nun sistema político que incrementa a desigualdade 

social e a corrupción.  

Gustaríanos falar de exemplos claros e que todos vemos no noso día a día. Que vos parece o 

destacado Trump?  O magnate é consciente de que existe unha gran frustación no electorado 

estadounidense e soubo utilizar o seu discurso nese aspecto. 

O populismo é a solución doada  que a maioría impón co seu voto cando problemas estructurais 

abren unha brecha entre o ideal ao que aspira esa maioría e a realidade. Esa diferenza 

denominouse como “brecha da frustación” e é un ingrediente esencial para que xurda o 

populismo. A solución que propón o líder populista é cerrala sen custo para quen votan. Pretende 

pasar a factura a alguén que non ten peso electoral, polo que as víctimas son os estranxeiros ou as 

minorias, converténdoos así en inimigos do pobo. Partindo desta base podemos apreciar 

claramente que no discurso de Trump os culpables da decacencia norteamericana son os 

mexicanos, os chineses e os musulmáns. Deste modo como son minorías os culpados, os votantes 

ven unha solución rápida e eficaz que culminará no peche da “brecha”. 

O problema é que estas minorías sempre logran evadir a “deuda” polo que o problema estrutural 

aumenta, de maneira que se inicia un círculo vicioso que aumenta a brecha. Deste modo en 

sociedades como Argentina o populismo é un fenómeno recurrente e condeado a fracasar. 

Pero Trump non é o único, temos unha longa lista de populistas con nomes tamén moi coñecidos 

como: Chávez, Perón ou o mesmo Hitler. 

Como ben podedes observar o populismo está presente no noso día a día, dun xeito ou outro pero 

aí está, a ameaza. 

 

María Arias 

Uxía Gallego 

Paula Quiñoá 

Iris Pérez 

Silvia López 
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Diversión, inspiración, atitude, comunicación, tentación, arte, LIBERDADE, iso é para min a 

moda. 

Levo xa un tempo reflexionando sobre isto e cheguei a esta pequena serie de substantivos 

que combinados conforman a palabra MODA. 

Moda non é escravizarse, non é ter que poñer o que todo o mundo pon, non é combinar 

cores, texturas, prendas como o fai o resto da sociedade, NON É SEGUIR Á MAIORÍA. 

Co paso dos anos funme dando conta de que a presión social afecta moi directamente ao 

sector da moda, comprímea, redúcea, faina aburrida. Cando ela, é todo o contrario, é 

INDIVIDUAL, inquieta, ATREVIDA, desvergonzada, segura,  efímera. Cada día teño máis 

claro que non podemos seguir permitindo que a sociedade, que a fin de contas somos nós 

mesmos (son eu, es ti, son os teus veciños, a caixeira do supermercado…) nos condicione. 

Non permitamos que alguén nos diga que vestimos mal ou que ese vaqueiro non che queda 

ben, cando, ti, te sentes e te ves ben con él. Pensa: en que se basea, ese alguén, para decir 

se algo está ben ou mal, se eses “stilettos”, esa gorra, ou ese turbante che sentan ben ou 

mal, se son bonitos ou feos? 

A moda non só son un conxunto de prendas que vistes e xa está. Estas vante definir, din 

como es, que queres, son o reflexo exterior da túa alma. Así que, non poñas o que todos 

poñen, non collas uns simples vaqueiros e un xersei e te conformes, porque iso é aburrido, 

se todos vestimos igual para que hai tanta diversidade de tendas, marcas,texturas,cores, 

estampados…? 

Por outro lado, son consciente de que en certas ocasións hai que seguir un certo 

“protocolo”, por dicilo así, que certas prendas non son do máis adecuadas para unha 

determinada ocasión, pero son simples momentos puntuais, como pode ser unha 

entrevista de traballo, entre outros, pero cando poidas poñer o que queres non te 

conformes co que a sociedade di que está ben. Non deixes de saír á rúa como a ti che gusta 

polo que dirán, para gustos as cores, e sobretodo, non deixes de ser ti, porque iso é a 

moda, TI es a moda. 
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“La moda debe ser natural y atrevida” 

                                                                                          Carolina Herrera. 

“La moda debe ser una forma de escapismo, no una forma de 

privación de la libertad.”   

                                                                                                                            Alexander  McQueen. 

 

 

A POLÉMICA COAS TALLAS 
Xa fai un tempo que pouco a pouco fomos notando como as tallas da roupa se foron 

modificando e iso trouxo consigo unha gran cantidade de polémica, tendo o seu maior foco 

no que se refire a tallas de roupa feminina. Neste sector hai un gran cabreo por parte de 

todas as consumidoras. 
A primeira rebelión de masas verbais foi a indignación que trouxeron as tallas demasiado 

pequenas, prendas que como ben podemos ver ao entrar nunha tenda de roupa 

adolescente poderían pasar perfectamente por roupa para nenas delgadiñas. Seguro que 

moitas e pode que moitos, entrastes algunha vez nunha tenda e vos atopastes con que a 

talla que sempre fora a vosa xa nin vos abotona e non precisamente porque vos pasarades 

co postre ou coa comida lixo. Non, a culpa non é vosa. As marcas son as culpables, xa que 

modifican as tallas. 

Dende a miña opinión Isto non é nada grave. O grave do problema son todos os danos 

colaterais que provocan estas modificacións de tallas sobre todo en rapazas, polo xeral 

novas. Todos estes cambios fan que rapazas, e falo especialmente de rapazas porque se 

deron e dan máis casos, tomen medidas drásticas para perder peso e volver así a “súa” talla 

ideal. Todas estas medidas que deciden levar a cabo poden desembocar en transtornos 

alimenticios e mentais, como ben pode ser a bulimia ou a anorexia. Segundo o meu punto 

de vista isto é unha auténtica aberración e creo que ademais de que as marcas deberían 

replantearse todo este problema, somos nós os que dende a nosa perspectiva de 

consumidores temos que darnos conta de que un número escrito nunha simple tela non 

nos define como persoas, nin moito menos debería condicionar os nosos hábitos de vida. 

Este tema dá moito para debatir, xa que por outro lado tamén temos a polémica que 

xeraron as tallas grandes. Moitas rapazas e rapaces están comezando a queixarse de  que  A
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non hai tallas para a xente de finosomía máis fina, xa que ou son, como ben dixen antes, 

demasiado pequenas ou pasan a tallas grandes.  

Continuando coas tallas grandes quería falar sobre a polémica máis presente nos últimos 

días. E é que estou a falar sobre as tallas grandes no sector das pasarelas e no ámbito da 

modelaxe. Todos e todas coñecemos perfectamente a marca de Victoria´s Secret e as súas 

modelos de talla pequena, con pel e pómulos perfectos. Falo desta marca porque foi a máis 

criticada e utilizada como argumento por todos os defensores de tallas “normais”.  Toda 

esta xente comezou a criticar a todas esas marcas comerciais que utilizaban modelos con 

tallas supostamente irreais, pero realmente esto é certo? Realmente a talla de Taylor Hill 

ou Elsa Hosk son tallas irreais? 

Creo que iste foi un argumento realmente moi mal empreado e, na miña opinión, a talla 

desta maravillosas profesionais da moda é unha talla tan real como pode ser unha talla 46. 

Pola contra apoio e considero que na industria da moda debería mostraste todo tipo de 

tallas e corpos, porque non todo o mundo busca unha determinada talla na persoa que esté 

ao seu carón. Realmente isto non importa, nin a todos nos gustan as rapazas ou rapaces 

que as axencias de modelaxe nos mostran como perfectos. Se é que para gustos, as cores, 

non? 

 

 

 

 

  

Campaña da marca Lane Bryant contra as 

modelos de Victoria´s Secret. 
Modelos da marca Victoria´s 

Secret. 
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1- ROSA, BRANCO E AMARELO 2-VOLANTES E MÁIS VOLANTES 3- PRENDAS DECONSTRUÍDAS E BRALETTES 

4- GABARDINAS E TRANSPARENCIAS 5- ESTILO ROMÁNTICO 

7-ESTILO DENIM 

6- OMBROS REDONDEADOS 

9- MENSAXES ESTILO OVERSIZE 
10- MEDIAS REIXA 

8- FLECOS 
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1- ESTILO SURFER 2- ESTAMPADO LEOPARDO 
3-CAMUFLAXE 

4- CAMISETAS LONGAS 5- GABARDINAS 6- NOCELLOS AO AIRE 

7- MOCHILAS 
8- PANTALÓNS ANCHOS 

9- AMARELO 10- TRANSPARENCIAS 
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Paula Quiñoá  



A BIBLIOTECA CÓNTANOS… 

 

Axustes.. 

..os que curso a curso buscamos darlle á biblioteca para que 
fose máis operativa e acolledora. Así, dispuxemos en sitio 
diferente os xogos, que teñen destinadas dúas grandes mesas 
para usalos nos tempos de lecer. Doutra banda a mesa e as 
cadeiras pensadas para ler xornais e revistas ocupan outro 
sitio, preto da entrada. Igualmente a zona de lectura relaxada 
dispón doutro emprazamento, separada do espazo para 
escoitar música. As mesas de estudo están agora concentradas 
a carón das fiestras para beneficiarse mellor da luz natural, 
mentras que os cinco ordenadores portátiles sitúanse máis 
xuntos. Habilitouse ademais un lugar para o portátil número 
6, así como tamén se trasladou a estantería do material 
multimedia para un sitio máis visible, como acontece cos 
lectores electrónicos, agora xunto aos libros de lectura 
obrigatoria. No exterior, as vitrinas de cristal teñen todas as 
películas ordenadas correctamente (orde alfabético de título) 
e habilitouse un espazo singular para esa especial colección 
formada por todos os libros do Club Lector “ O Xograr Lector”.   

 
Diversidade 

 

A que se deu na serie de actividades que diversos departamentos organizaron en colaboración coa 
biblioteca durante o primeiro e segundo trimestre. Día das Bibliotecas, dos Profesores, da Tradución, 
Semana da Tradición Oral, Día da Tolerancia e contra a violencia de xénero, Día dos Dereitos Humáns, 
Cultura e Alimentos. Toda unha “escolma” de celebracións que encheron de traballos, imaxes, reflexións 
taboleiros, corredores, monitores, etc. 
 
E no segundo trimestre máis e mellor. Arrincamos con 
cousas vencelladas directamente ao Día da Paz, con 
traballo interdisciplinar entre varios departamentos. O Día 
de San Valentín, o día dos namorados, centrou o noso 
amor….neste caso polos libros. A Rosalía de Castro, na súa 
efeméride, adicámoslle un completo e traballado 
“mannequin challenge”, no que participaron todos os 
alumnos do centro e diversos profesores. O Entroido 
vestiuse de Historia e tamén houbo tempo para adicárllelo 
aos días do Teatro e Poesía, así como a Semana da Prensa, a quen lle concedimos unha semana de contido 
plurilingüístico. E na terceira ainda máis cousas, incluída algungha sorpresa. 
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Premiados 
A biblioteca volveu a convocar o concurso co gallo do “seu día”, 
sentindo que houbese menos participación que en edicións 
precedentes. Desta volta os premiados foron Iago López Yáñez, (1º 
ESO A), cun traballo individual, e Adrián No Pérez (4º ESO A) e Eva 
Souto Quiroga(4º ESO B), cun traballo dos dous. Polo seu esforzo 
recibiron un pequeno agasallo.   
 
 

Reunións 
As do instaurado Club Lector “O Xograr Lector”, que tiveron 
lugar en novembro e marzo, estando pendentes da terceira 
no momento de redactar estas líneas. Nunha non foi posible 
que o autor do libro escollido – “Todo o tempo do mundo” – 
estivese connosco en Sarria. Pero as novas tecnoloxías 
achéganse ás persoas, polo que David Pérez Iglesias, 
escritor do texto co que traballamos na primeira, disertou 
con profesorado e alumnado a través de video-conferencia. 
Na segunda tivemos o pracer de contar con outro David, 

neste caso Lozano Garvala, autor de diversas novelas de suspense, entre elas “Valkiria.Game over”, 
que foi a escollida no segundo trimestre do presente curso. 

In crescendo 
Podemos considerar que curso a curso  a biblioteca vai desenvolvendo un rol máis claro no noso 
centro escolar. Dinamízase para que sexa un espazo acolledor, onde se poida estudar ou traballar, 
onde se garde o maior silencio posible. Igualmente é unha “aula” onde se poden practicar xogos 
educativos, facer buscas en internet ou ler xornais. E, por suposto, o lugar onde buscar un libro, unha 
revista, un dicionario, unha enciclopedia que nos faga falta para a nosa formación como alumnos e 
persoas do século XXI. 

Máis fondos 
Como sabedes o noso centro forma parte dende hai varios cursos do Plan de Mellora de Bibliotecas 
Escolares (Plambe). Isto permítenos ir aumentando os recursos existentes tanto en libros, como en 
material multimedia, audio ou vídeo. Así, diversos 
departamentos beneficiáronse dos cartos concedidos para 
mercar novos fondos que están a disposición de todos os que 
configuran  a comunidade escolar do noso instituto. Ditos 
fondos, a medida que ían chegando, foron catalogados para 
ser posteriormente expostos nas estanterías móbiles e que 
deste xeito se soubera da súa existencia, ao tempo que se 
invitaba a collelos como préstamo para a súa correspondente 
lectura. Material multimedia moi variado que abrangue case 
todas as disciplinas existentes no noso centro escolar.  

 

 

Miguel Cumbraos 
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O alumnado de bacharelato 

presentou un total de tres 

curtametraxes  sobre doazón ao 

concurso, onde a curta “Un día 

calquera” acadou o segundo posto. 

Parabéns  pola iniciativa dos 

departamentos e o bo quefacer da 

guionista Laura e a intérprete Paula! 

 

 

O XOGRAR SALVAVIDAS 
“O xograr salvavidas” foi un proxecto realizado polos departamentos de bioloxía, educación 

física e filosofía. Durante o curso realizáronse actividades variadas de carácter dinámico e 

interdisciplinar coa intención de acadar os obxectivos deste proxecto: invitar a reflexionar 

sobre a necesidade de doar órganos, coñecer cando e como é posible, e difundilo na escola 

e fóra dela. 

V CONCURSO DE CURTAMETRAXES PARA ESCOLARES RELACIONADO 

COA DOAÓN E OS TRANSPLANTES 

  

CHARLA  DIVULGATIVA SOBRE 

A DOAZÓN DE ÓRGANOS 

APRENDEMOS A USAR UN 

DESFIBRILADOR E A REALIZAR 

UNHA MASAXE CARDÍACA 
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A DIVERSIDADE CULTURAL E SOCIAL NO XOGRAR 

Os departamentos de Orientación  e de Música do noso centro organizaron unha actividade 

no Salón de Actos, na que compañeiros nosos procedentes de diferentes culturas leron  

poemas na súa lingua, acompañados de música en directo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ademais disto, en colaboración co Concello de Sarria e a campaña “Sarria, de todas as 

cores” , organizouse para os alumnos de 4º ESO, un encontro con Eva Mejuto arredor do 

seu libro 22 segundos e o grupo Canela Cafuné, para visibilizar a situación do colectivo 

Trans e tratar de poñer fin a discriminación existente contra a diversidade sexual. 
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ACTIVIDADES EN FRANCÉS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alumnos de 4º ESO selecionados para 

un Concurso de posters en Francés 

A Asociación de Profesores de Francés 

de Galicia, en colaboración coa 

editorial Santillana, organiza un 

concurso de posters. Ditos posters son 

expostos nunhas xornadas de 

ensinantes desta lingua estranxeira 

que teñen lugar anualmente nun 

instituto de Santiago de Compostela. 

No Xograr vimos participando nesta 

actividade con alumnos de 3º ESO en 

adiante. Desta volta o tema era un 

artista francófono, creando a partires 

deste eixo un poster en lingua 

francesa. Resultaron elixidos os 

traballos de Adrián No Pérez, Laura 

Tallos López e Verónica Vilar 

Fernández, todos eles de 4º ESO A. Os 

alumnos recibiron un pequeno 

agasallo por parte do Departamento 

de Francés e os seus traballos 

“pelexarán” cos dos restantes 

alumnos galegos que participan nesta 

actividade creativa. 

 

A lingua francesa, epicentro dunha 

actividade lingüística no Camiño de Santiago. 

54 alumnos  do IES Xograr Afonso Gómez 

tomaron parte nunha actividade con 

obxectivo lingüístico no Camiño Francés a 

Compostela, ao seu paso por Sarria,  proposta 

polo departamento de Francés, e que se 

desenvolveu o  pasado venres 5 de maio. 

A primeira parte da actividade consistía en 

reunirse con persoas que viven e traballan en 

Sarria, que por razóns de variada aprenderon 

a lingua francesa nun momento determinado 

e a empregan nas súas ocupacións laborais 

cotidiáns. Tomar algo con eles ao tempo que 

falaban nesta lingua estranxeira que os 

rapaces e rapazas estudan era a filosofía deste 

exercicio oral. Para ilo contouse coa 

colaboración de diversos establecementos 

sarriaos, que axudaron amable e 

gratuitamente nesta tarefa con finalidade 

pedagóxica e lingüística. 

A segunda parte desta actividade lingüística 

consistía en buscar peregrinos francófonos en 

diversos puntos da ruta xacobea ó seu paso 

por Sarria, dende a entrada do camiño por 

Vigo de Sarria ata as proximidades de Ponte 

Áspera. O obxectivo que se pretendía era 

charlar con eles en francés, saber cousas dos 

aspectos da súa viaxe, das vivencias no 

camiño, aspectos que os estudantes  podían 

recoller en papel e lapis ou ben usando as 

novas tecnoloxías. 
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Teatro en lingua francesa e actividades de simulación para alumnos do Xograr 

Cincuenta e un alumnos de Francés segunda lingua estranxeira dos cursos 3º e 4º de 

ESO, así como de 1º de Bacharelato do IES Xograr Afonso Gómez de Sarria, 

acompañados de tres profesores, participaron nunha actividade lingüístico-cultural,  

proposta polo departamento de Francés. Desplazáronse a Lugo con este fin o pasado 

martes 29 de novembro, onde traballaron e pasaron unha divertida e compreta mañá 

nun día tipicamente outonal. 

Escomezaron a xornada cunha actividade  baseada nunha sinxela lista de preguntas de 

temática moi variada sobre  Lugo e provincia, preguntas en lingua francesa que, unha vez 

traducidas, debían contestar coa axuda de viandantes, peóns, comerciantes, etc.  

A segunda parte era a asistencia á representación teatral “Le Petit Prince”, adaptación da 

coñecidísima novela do escritor Antoine de Saint-Exupéry e pensada para un público da 

idade dos alumnos sarriaos. Unha obra teatral que se detía en todos os personaxes que 

configuran o texto do escritor nado en Lyon e que fai unha interesante reflexión sobre a 

vida e o ser humano. 

Para rematar a completa matinal, proseguiron cunha actividade de simulación, que 

incluía tres itinerarios diferentes pola zona vella da vila das murallas. Distribuídos en dez 

grupos, contaban cun diverso material en lingua francesa preparado polos seus 

profesores e planos da capital da provincia. Así, os estudantes xograrinos tiñan que 

descubrir unha serie de pistas e poder responder a unha batería de preguntas sobre 

temáticas dispares de Lugo. 

 

 

 

 

 Miguel Cumbraos 

MUNDO DO XOGRAR 
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“Para ser independientes, para 

querernos  y para que nos 

valoren no tenemos que ser 

guerreras”. 

 
 Laura López Pereiro 

 

     

Como xa vén sendo tradición o Día do 

Libro volveu poñer de manifesto a 

capacidade creativa dos nosos alumnos. 

De entre todos os traballos presentados, 

destacamos a marabillosa mensaxe que 

Laura López Pereiro quixo transmitir este 

ano . Nel cuestiona dende unha 

perspectiva moi madura e moi crítica  a 

imaxe da muller que venden moitos dos 

títulos que están a arrasar entre o público 

xuvenil e cuxos  modelos femininos  

devólvennos a prantexamentos que 

deberían ser combatidos antes que 

ensalzados. 

A exposición de traballos manuais e audiovisuais  deu paso ao IV RECITAL POÉTICO 

que foi de novo  unha mostra de talento e de creatividade colectiva e no que tivemos a 

oportunidade de rir e  de  admirar  os dotes interpretativos dos alumnos participantes. 

A presentación deste ano quixo ser unha homenaxe a unha das series de TV (“El 

hombre y la tierra”) da que aínda hoxe seguimos a falar . Unha serie pensada  para amar e 

entender o medio natural e cuxa sintonía (composta por Antón García Abril ) aínda  nos ven 

sendo familiar. Da man do seu rítmo épico introducímonos nun espectáculo que pretende 

divulgar a literatura de todos os tempos e co que quixemos lembrar as múltiples funcións 

dos libros. 

LIBROS PARA DESCUBRIR OS SENTIMENTOS: A partir da obra 

“La pared”construímos unha escena na que resaltase a capacidade 

que teñen os libros como educadores da nosa sensibilidade e como 

descubridores das nosas propias emocións, que moitas veces só 

somos quen de percibir a través das páxinas dos libros. A describilas 

tamén se aprende. Por iso , as bibliotecas tamén se poden converter 

nun auténtico bosque emocional , mesmo sensual, como se 

pretendeu resaltar coa música de Joe  Cocker coa que remataba esta 

especie de alucinada conversa. Pablo López Quintana, María García 

López , Alba Díaz gonzález, Iván Somoza López, Noelia López 

Fernández, Jessica Díaz López , David Álvarez Sánchez, Yedra A
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Carretero López, Mirian López Mata, Laura López Fernández  e Laura López Castro  foron os 

encargados de conducírmonos por esta especie de  soño cargado de sentido. 

LIBROS PARA EXPRESAR OS SENTIMENTOS: A lectura, a memorización e o recitado 

de poemas  ten un papel moi importante na educación da sensibilidade das persoas porque 

a súa finalidade e canalizar e dar saída a ese  magma emocional que todos levamos dentro. 

Moitos versos clásicos forman parte do acervo popular porque serven para expresar 

verdades universais. Cando os  lemos  todos nos sentimos  identificados, liberados  e 

mesmo consolados porque descubrimos que nos parecemos aos outros moito máis do que 

pensamos. Fannos sentir membros dun todo que nos dá sentido  e tamén  seguridade. Son 

versos “quintaesenciados” , redondos, perfectos , vellos e novos cada  vez… A través do 

diálogo teatral xurdido a partir da obra “Al carajo la poesía” (de RAÍZDE4DETEATRO), Ana 

Mª Pérez Gómez  e Adrián Goyanes Fernández souberon adubar de poesía un encontro 

fortuíto e unha conversa intranscendente que puido servir para descubrir dúas almas 

xemelgas… 

LIBROS PARA CONQUISTAR: Xa ven sendo habitual escoitar 

que  a sociedade de consumo na que vivimos  parece trivializar toda a 

nosa cultura. Pero todos nos sentimos  abraiados por eses individuos 

que, aparentemente sen esforzo, fan gala dunha expresión fluída,  

consistente , sen tatexos, que parecen pór sentido coas súas verbas 

ao caos  mundano no que navegamos. Ese era o obxectivo desta 

escena do “Cirano de Bergèrac” (segundo unha versión cómica de 

“Cruz y Raya”. Un magnífico e narizado Cirano (Miguel  Álvarez 

Pérez), unha fachendosa  Rosana (Iria Vizcaíno Losada) e un lerdo e 

torpe Cristian (Yago Parga García) arrancaron os risos  de todos e 

mostraron a importancia social de dominar todos os rexistros do falar 

para saír airosos de todas as situación. 

LIBROS PARA COMPARTIR A VIDA:  o “Xograrsalvavidas”  foi un dos proxectos máis 

estimulantes nos que o centro se embarcou este curso. A  proxección dos traballos feitos 

polos alumnos para concienciar a sociedade da necesidade e da utilidade de doar os nosos 

órganos cando xa non os precisemos, serviu de telón de fondo para unha moderna e 

simbólica coreografía defendida por: Jasmina Luengo Quintana, Ángel A. de la Cruz 

Rodríguez, Chaneli Bonilla Alcántara, Ana Cristina López Capellán, Ryann Santos Fernández; 

coa que quixemos poñer ritmo a esta  mensaxe  tan importante e que tamén ten nos libros  

a súa explicación, a súa técnica e a súa filosofía.  

LIBROS PARA OLVIDAR:  A capacidade para distraérmonos das nosas realidades é 

coñecida dende a antigüidade clásica, onde eran considerados como menciñas de moitos 

males e  recursos para superar situacións traumáticas.  
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A través deste  diálogo teatral ( versión dunha escena de “Amor marciano” de Teatro 

Calamandrei”) comprobamos novamente a talla dramática de  María González Jaramillo e 

Lucía Gallego Saavedra,  e  descubrimos que rir é  sempre unha boa terapia. Aprender a rir 

dos nosos propios fracasos e dos nosos erros  é unha das aprendizaxes que de seguro , nos 

farán moito máis felices. Nos libros 

atoparemos moitas desas situacións ( tráxicas, 

absurdas, cómicas, extremas,…) que 

converten os nosos días nese entroido do que 

falaba Celia Cruz e que puxo o broche a esta 

representación. 

LIBROS PARA DIVERTIRSE: Dende a 

nosa infancia , o libro vai asociado á diversión 

, a momentos entrañables de comunicación 

íntima  cos nosos seres queridos. Esas 

experiencias deixan unha pegada moi fonda e 

moi sentida. De aí ,  a nosa homenaxe a 

aqueles libros que tanto nos fixeron soñar.  A 

música  e o baile pecharon este festival  no 

que os alumnos  David, Noelia, Alba, Pablo, Jessica, María, Lucía y Laura… mostraron que é 

posible seguir interactuando  coas obras que  animaron a nosa infancia . Número que  polo 

seu  carácter  festivo e animoso conectaba perfectamente coa mensaxe coa que 

introducimos este recital:  “A felicidade tamén é un lugar, somos nós”  un verso de Marwan  

co que ilustramos o Día dos Namorados e que expresaba con moito tino a finalidade de 

todo o noso traballo, que non é outro que contribuír a dinamizar a vida académica creando 

un ambiente estimulante e  festivo no que os alumnos poidan expresar e  dar conta do seu 

potencial artístico.  

 

                              GAME OVER      

SEGUE LENDO! 
     

     

                                                                                                                                                 Sonia Cantalapiedra   

                                                                                                                                                       Ana Belén Durán 
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ALBUM 
● VISITA Á FACULTADE DE CIENCIAS DO DEPORTE E EDUCACIÓN FÍSICA 

 
 

 

● REIVINDICACIÓN CONTRA A LOMCE 
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● O SAMAÍN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● O XOGRAR CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO: 25 NOVEMBRO 

 

 

 

 

 

 

● CONCURSO DE BELÉNS: NADAL 
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● VIAXE A MADRID DE 2º DE BAC: DEPARTAMENTOS DE HISTORIA E E.PLÁSTICA 

 

 

● DÍA DA PAZ                        : 30 XANEIRO 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● NAMORADOS DOS LIBROS 

              14 FEBREIRO 
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● ANTROIDO 
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● MANNEQUIM CHALLENGE NO XOGRAR: “ROSALÍATE” 



● DÍA INTERNACIONAL DA MULLER: 8 MARZO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradecemos a “Ultreia” pola doazón desinteresada dos cartes “ELAS” 

 

● VIAXE A BILBAO DE 1º DE BAC: DEPARTAMENTO DE RELIXIÓN 
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● CORRELINGUA 2017 

 

 
 

 

Agradecementos a Begoña do departamento de Debuxo por facer a fantástica pancarta: 

acadamos o 3º posto! 

 

Manuel Corujo Muíña A
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Or 

 

 

 

 

...só a lembranza de 
onde veño,me 

axuda a saber cara 
onde vou... 

Experimentemos a 
vida e vivamos a 

experiencia 

Sentidiño! que 
cabeza ten calquera 

Manuel A., Alsira, Alejandro A., Nerea F., Lucía, Noel, Ismael, Raúl, Paula,Celia, Nerea L., 

Rodrigo, Alberto M,,Francisco, Adrián , Diego, Andrés, Alejandro V., Pedro juán, Alberto P., 

Antía, Helena, Salomé, Eva, Laura, Alejandro V., Daniel, Iria, Verónica 

Primeiro 

voo para 

algúns! 

ORGULLOSoS 

DO NOSO! 

Lola foi invitada a Buckingham Palace , a cambio da cabeza de Adrián !!!.. 

NA VIDA TODO CHEGA, TODO 

PASA E TODO CAMBIA PERO 

SEMPRE HAI QUE LEMBRAR QUE 

A DIFERENZA ENTRE ONDE 

ESTIVESTES ONTE E ONDE IDES  

ESTAR MAÑÁ É O QUE PENSEDES, 

DIGADES E FAGADES HOXE. 

CARPE DIEM, RAPACES !  SODES  

XENIAIS!   

Ana, Brais e Lola 
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ANTÓN RIVEIRO COELLO 
“Dende entón tomei en serio este mundo e sigo construíndo castelos no aire para que 

outros os habiten”. 

Escritor nado en Xinzo de Lima, autor da novela “As rulas de Bakunin” e “A ferida do vento”, 

a súa última publicación, entre moitas outras. 

 

 

 

Como foron os teus 

inicios como escritor? 

Gañaches algún certame 

literario na infancia? 

Xa de pequeno redactaba 

ben e tiña moita 

imaxinación, pero nunca 

pensei que remataría 

sendo escritor. Comecei a 

escribir en serio con vinte 

e dous anos para seducir 

á que hoxe é a miña 

muller, e si, gañei un 

premio, que foi como 

sacar o carné de escritor. 

Dende entón tomei en 

serio este mundo e sigo 

construíndo castelos no 

aire para que outros os 

habiten.  
 

Tentaches publicar algún 

libro antes de conseguir a 

túa primeira publicación 

ou todo marchou ben ao 

primeiro intento? 

A verdade é que cheguei 

ao mundo da escrita xa 

con vinte e dous anos e a 

través de premios que xa 

traían engadida a 

publicación. Foi o meu 

xeito de entrar no mundo 

editorial. Nunca tiven que 

enviar nada a ningunha 

editorial. Os premios 

foron o camiño. E 

abríronme as portas. 

 

Que opinas de que un 

dos teus libros (A ferida 

do vento)  sexa  lectura 

obrigatoria en primeiro 

de bacharelato no noso 

centro? 

Pois prodúceme unha 

gran satisfacción e, sobre 

todo,sinto agradecemento 

cara ao profesorado que 

decidiu poñer unha 

novela que escribín en 

primeira persoa, dende o 

corazón, buscando esa 

néboa que xorde da 

infancia e que nos manda 

pequenos sinais para 

recuperar o tempo 

perdido. 

 

Ata que punto 

poderíamos considerar a 

túa novela “A ferida do 

vento” como 

autobiográfica ? Dentro 

desta aparecen 

reflexados os “tolos” da 

vila, a cal destes 

personaxes lle tes máis 

cariño ? 

ENTREVISTAS 58 



A ferida do vento é unha 

novela de formación ou 

de aprendizaxe na que 

está parte da miña 

experiencia mesturada 

coa imaxinación. A base 

da historia está na 

traxedia da morte de 

Gabriela, o meu primeiro 

amor que, na realidade, 

chamábase Dulce María. 

A novela poderíase 

entender como unha 

continuación 

autobiográfica de Casas 

Baratas, onde se pecha a 

infancia. En A ferida do 

vento está o paso á 

adolescencia con todo o 

desconcerto que iso 

supón para o 

protagonista. Quixen 

darlle formato á dor que 

produciu en min a morte 

súbita dun ser amado, e 

tamén intentei expresar o 

abraio na descuberta do 

amor e do sexo, ese 

desconcerto e o efecto da 

frustración. 

En canto ao dos tolos, a 

miña preferencia, e a de 

moitos lectores, está en 

Demetrio, que, 

curiosamente, é un dos 

poucos personaxes de 

ficción que aparecen no 

libro. 

“Para min a literatura 

infantil e xuvenil non é 

unha literatura de 

segunda división. Só hai 

libros bos e malos”.  

 

A túa novela “A ferida do 

vento” é en parte unha 

homenaxe a Carlos 

Casares. Cando o 

coñeciches xa era o 

famoso escritor que 

agora coñecemos ? 

Si, a novela xorde da 

vontade de homenaxe 

non só a Carlos Casares 

senón tamén ao seu 

mundo narrativo. Casas 

Baratas é a miña obra que 

máis preto está da 

concepción literaria de 

Casares e aquí volvo 

compartir con el espazo 

físico e algunhas teimas 

que se dan na súa escrita, 

como por exemplo, a 

claridade e a 

transparencia. 

Curiosamente, malia 

sermos os dous de Xinzo e 

case da familia (a miña 

sogra era curmá de 

Carlos), non o coñecín 

persoalmente até o ano 

1999, tres anos antes da 

súa morte. E foi grazas á 

literatura. Coincidiu coa 

miña chegada a Galaxia, 

na que el teimou para que 

esta editora fose a miña 

casa. A partir dese día 

Carlos tomou un interese 

certo por min e pola miña 

obra, e convidoume, 

sempre que puido, a 

varios actos relacionados 

coa literatura.  

 

Tamén tes algunha obra 

dirixida ao público 

infantil. Cres que é moi 

distinto escribir para os 

máis cativos ? 

Si, teño dúas ou tres obras 

dirixidas a un público 

infantil e xuvenil. Para min 

non é unha literatura de 

segunda división. Só hai 

libros bos e malos. Con 

todo, recoñezo que a min 

me costa moito poñerme 

na ollada dun lector novo, 

talvez porque eu non lía 

ese tipo de obras cando 

era cativo. Non o sei. 

Respecto moito os 

autores que son quen de 

chegar a ese público con 

obras entretidas e de 

calidade. 
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“O mellor dese camiño foi 

toda a descuberta que 

fixen eu só, con erros e 

acertos”. 

 

Coñeces o mundo das 

novelas gráficas ? 

Gustaríache publicar 

algunha ? 

Si, coñezo algunhas, e sei 

que en Galicia temos 

grandes autores, pero, 

sendo sincero, non leo 

moita novela gráfica. 

 

Se puideses falar co 

Antón do pasado que 

comezou a interesarse 

pola escritura, que lle 

dirías ? 

Bufff. Non o sei. Case 

nada. O mellor dese 

camiño foi toda a 

descuberta que fixen eu 

só, con erros e acertos. Se 

mirase de lle dar consellos 

seguramente lle tirase 

todo o que nel había de 

espontáneo e arriscado. 

 

Como foi e é o teu 

percorrido como lector ? 

Tes algún autor que 

admires ? E algún libro 

que te marcara ? 

Cando tiña a vosa idade 

era un lector normal, 

tirando a cativo. Lía, sobre 

todo, novelas do oeste de 

Marcial Lafuente Stefanía. 

Talvez os libros que me 

marcaron foron A Odisea, 

de Homero, e Cien años 

de soledad, de Gabriel 

García Márquez. 

Unha vez que decidín ser 

escritor, convertinme nun 

lector voraz, e lía 3 libros 

á semana. E intento seguir 

facéndoo. A lectura é un 

dos praceres máis altos na 

miña vida, ás veces, máis 

que a propia escrita.  
 

“Unha revista como a vosa 

é algo fantástico nun 

centro de ensino, é coma 

un faro de esperanza para 

o futuro, unha plataforma 

para expresar ideas”. 

 

Que opinas da literatura 

galega que se está a crear 

na actualidade ? Que 

autores destacaría? 

Hai un nivel de altura. Á 

parte de fenómeno da 

poesía, sempre tan 

frutífero no noso país, ou 

da literatura infanto-

xuvenil, cunha ducia 

esplendorosa de autores 

traducidos a outras 

linguas, nos últimos anos 

eu salientaría a 

consolidación dunha 

xeración de narradoras 

tan interesantes e 

diversas como Teresa 

Moure, Anxos Sumai, 

Rosa Aneiros, Inma López 

Silva, María Reimóndez, 

Eva Moreda, Rexina Vega 

e moitas outras que 

veñen asentar as bases 

dunha normalidade 

sociolóxica que xa se facía 

necesaria. 

 

Esta entrevista 

publicarase na revista do 

noso instituto “Aquí e 

Agora”. Que opinas do 

papel deste tipo de 

publicación? 

Unha revista como a vosa 

é algo fantástico nun 

centro de ensino, é coma 

un faro de esperanza para 

o futuro, unha plataforma 

para expresar ideas. Por 

iso, aproveito para vos 

felicitar pola iniciativa e 

desexo que a revista nos 

sobreviva a todos. 

 
 

Entrevista realizada por 

Manuel  Corujo Muíña e 

Laura López Pereiro 
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RICARDO LÓPEZ LÓPEZ 
Profesor de Física e Química no centro durante este mesmo curso. 

“Unha reforma educativa debe ser feita pola comunidade educativa e non polos políticos”. 

 
 

 

 

 

 

Por que decidiches estudar 

química? 

Ao terminar COU, o que é hoxe 
2º de Bacharelato , non sabía que 
facer. O que tiña claro era que 
quería estudar algo que tivese 
que ver coas ciencias. Medicina, 
químicas, etc…. Ao final escollín 
químicas porque  se podía 
estudar en Lugo. 

Cales eran as túas afeccións 

durante a adolescencia? 

Mudaron moito dende aquela? 

Fútbol, ciclismo,  música e todo tipo 
de deportes. Non mudaron moito 
pero agora non as practico ou as 
practico menos.  

Recordas algunha anécdota 

graciosa que che sucedera 

nalgunha clase? 

O ano pasado , os últimos días de 

curso sempre facemos unha 

reacción un pouco máis vistosa. No 

laboratorio de química botamos un 

anaco de sodio en auga, se non é 

moi grande xira e arde. Este debía 

ser un pouco máis grande,  que 

estoupou e saltou a auga ao teito, e 

saiu unha nube de fume .O conserxe 

escoitouna e presentouse no 

laboratorio, ao abrir a porta,  saltou 

a alarma do centro. Ninguén sabía 

como apagala, e tivo que estar a 

directora cerca de media hora 

pulsando o interruptor para que non 

soase a alarma. 

Acabas de chegar a este centro. 

Gustaríache continuar dando 

clases aquí? 

Si  e non. Si porque non teño que 

viaxar para vir ao centro, e non pola 

actitude dalgúns alumnos e polo 

número de alumnos, ao ser grupos 

numerosos é máis complicado ir ao 

laboratorio. 

Ultimamente LOMCE é unha 

palabra que estamos fartos de 

oír, que opinas desta nova 

reforma educativa? 

Tódalas reformas educativas teñen 
cousas boas e malas. O problema é 
atopar unha reforma que teña máis 
cousas boas que malas. Debe ser 
feita pola comunidade educativa e 
non polos políticos,  e consensuada 
entre  todos. 

Gustaríache cambiar algo na 

forma na que se imparte física e 

química nos institutos? 

Física e química deberíase dar de 
forma máis práctica como se fai nos 
ciclos de FP da rama de Química; 
pero sería imposible por falta de 
medios. 

Como eras como alumno no 

instituto?  

No bacharelato estudaba para 
aprobar , menos en COU ( 2º Bac) 
que necesitaba boas notas para 
aprobar a selectividade. Conseguín 
boas notas. Sempre  facía os 
deberes. 

Cal era a túa asignatura 

favorita? E a que menos che 

gustaba? 

As que máis  física, química e 
matemáticas. As que menos filosofía 
e lingua castelá. 

Que é o que máis e o que menos 

che gusta de ser profesor? 

O que menos a indiferencia dalgúns 
alumnos. O que máis, ver algún dos 
mesmos alumnos traballando , e ver 
que o que estudaron  no instituto 
lles serviu para algo. 

Que tipo de música adoitabas 

escoitar na túa xuventude? E 

agora? 

Musica disco. Agora o mesmo 

Algunha característica en 

concreto que valores moito no 

alumnado? 

A disciplina e o esforzo.  

Fixeches moitas falcatruadas 

cando eras un neno? Algunha a 

destacar? 

Unhas cantas. Mellor non 

comentalas. 

Por que dirías ti que asignaturas 

como matemáticas, física e 

química supoñen tantos 

quebradoiros de cabeza para 

moitos? 

Son materias que non serve 
soamente con estudialas, hai que 
entendelas, e facer moitos exercicios 
prácticos. 

 

 Entrevista realizada por 

Manuel Corujo Muíña e 

Laura López Pereiro. 
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Cantos anos tes e canto 

tempo fai que 

emigraches a Australia? 

Teño 29 anos e emigrei a 

comezos do 2012, cheguei 

a Australia o 11 de 

xaneiro dese ano. 

 

Cal foi o motivo que te 

fixo  marchar tan lonxe? 

Despois de estudar 

periodismo en Madrid e 

ser explotada como 

becaria, facendo o 

traballo de varias persoas 

e aguantando xornadas 

maratonianas por unha 

cantidade de diñeiro 

irrisoria, díxenme a min 

mesma que tiña que 

haber algo máis ao que 

podía aspirar. 

Decidín entón aprender 

inglés pensando que me 

abriría algunha porta e a 

forma máis económica 

era sendo au pair -vivir 

cunha familia a cambio de 

aloxamento, comida e 

algo de cartos, ti coidas 

aos nenos- e a mellor 

oferta que atopei veu de 

Perth nese intre. 

 

En que cidade vives? 

Cóntanos un pouco como 

é e como transcorre a 

vida alí. 

Vivo en Perth, que se 

atopa no Estado de 

Westhern Australia ou 

Australia Occidental. 

A vida aquí é tranquila e 

cómoda o que non quere 

dicir que fose duro atopar 

o meu sitio. 

A xente é moi 

traballadora e -aínda que 

haxa quen o discuta- os 

traballos están ben 

remunerados. A xornada 

laboral comeza ás 8/9 am 

e remata ás 5 pm -este 

non é o meu caso xa que 

dou clase de 9 am a 2 pm 

e despois de 5:45pm a 

10pm-. E aquí a o traballo 

tómase moi en serio 

posibilitando xornadas 

partidas ou redución da 

xornada se é preciso. 

 

Que formación tiñas en 

España? Cando 

chegaches foiche doado 

atopar traballo? En que 

traballaches? E en que 

traballas actualmente?  

Eu son licenciada en 

Periodismo pola 

Universidade 

Complutense de Madrid. 

Comecei vivindo cunha 

familia, coidando os 

cativos; e cando renunciei 

porque estaba farta, 

traballei de limpiadora e 

albanel. Para moitos esto 

parecerá unha deshonra 

para a miña familia, pero 

a min non me pasou nada 

por buscarme a vida nun 

dos países con mellor 

nivel de vida do mundo. 

Despois traballei de 

produtora e reporteira 

para unha televisión local, 

e cando vin que eso non 

me ía conducir a nada, xa 

que non quería antepoñer 

o meu traballo á miña 

vida, decidín estudar de 

novo. Acadei o Certificate 

in Proficient English da 

Universidade de 

Cambridge (nivel bilingüe 

e título oficial de inglés 

máis alto existente) e con 

este título e a miña 

carreira puiden facer o 

curso CELTA -Certificate in 

Teaching English to A
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Speakers of other 

Languages- que me 

capacitou para ser 

profesora de inglés en 

calquer lugar do mundo. 

Actualmente son 

profesora de inglés en 

Australia, nunha das 

escolas das que eu 

mesma fun alumna. Dou 

clase polas mañás de 9am 

a 2pm de luns a venres e 

logo pola noite a xornada 

partida 5:45pm a 10pm 

de luns a mércores. A 

xornada normal dun 

profesor de inglés aquí 

son 20h, pero encántame 

o que fago e axudar os 

alumnos. Ao fin e ao cabo 

non hai moito eu era un 

deles. Cando rematei o 

curso CELTA hei de dicir 

que me advirtiron que 

probablemente me fora 

difícil atopar traballo ao 

non ser nativa… Catro 

días máis tarde firmaba o 

primeiro contrato digno e 

ben pagado da miña vida 

no outro lado do mundo. 

 

Como é o nivel de vida en 

Australia? 

O nivel de vida en 

Australia é moi alto, e a 

porcentaxe de desempleo 

é do 5.7%. 

Aquí podes vivir e 

desfrutar, cousa que eu 

nunca experimentei en 

España.  

 

Os traballos están mellor 

remunerados que en 

España? 

Indubidablemente sí. O 

que eu gaño nunha 

semana é máis do que 

moita xente gaña en 

España nun mes. 

 

Que cousas positivas e 

negativas destacarías 

deste país? Que che 

aportou Australia ata o 

momento?  

O positivo é que aquí, se 

traballas duro, tes a 

posibilidade de conseguir 

o que te propós. Eu non 

comecei desde cero, 

comecei desde menos 

cen; supoñíase que a 

miña carreira tiña que 

servir para algo, pero 

equivoqueime. Cheguei 

sen saber a lingua, 

traballei duro e conseguín 

un traballo marabilloso do 

que quizáis non podería 

vivir tan ben en España. 

Teño moito que 

agradecerlle a este país 

aínda que tamén vivira 

momentos moi amargos. 

O negativo son minucias 

comparado con todo o 

positivo, non hai ningún 

lugar perfecto. Pero se 

tivese que queixarme de 

algo sería que o 

transporte público deixa 

bastante que desexar 

aínda que vai mellorando. 

 

Que é o que máis 

estrañas a parte da túa 

familia? 

Efectivamente boto de 

menos á miña familia e 

amigos. Eu son parte da 

xeración “obrigada a 

marchar”, non nos fomos 

buscando aventuras como 

di a caterva de 

impresentables que nos 

gobernan. Aínda podo 

lembrar o sabor amargo 

da despedida na estación 

de autobuses de Lugo e a 

dor profunda da 

separación no aeroporto 

de Madrid: a miña parella 

de entón chorando, os 

meus amigos… ninguén 

entendía o que estaba a 

facer nin por que o facía, 

pero sabía que se non o 

intentaba entón nunca o 

faría. Non albergo no meu 

corazón ningún 

sentimento polo meu 

país, sinto que me 

obrigaron a irme. A día de 
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hoxe estou agradecida 

por isto, para min España 

é un país ingrato ao que, 

agás que cambien moito 

as cousas, nunca volverei 

a vivir. 

 

Tes contacto con outros 

xoves españois? 

Non. A maioría da xente 

que coñecín atopábase só 

de paso. 

 

Que lle dirías ás persoas 

que non aceptan ós 

inmigrantes? 

O desexo de mellorar é 

inherente ao ser humano. 

Entendo que as distintas 

crises humanitarias que 

están azoutando países 

son difíciles de xestionar, 

e que ten que haber leis 

para organizar a chegada 

daquelas vítimas de 

conflitos ou dunha 

economía afundida, que 

os sume na 

desesperación. Esta non é 

unha pregunta que se 

poida responder dunha 

forma sinxela, pero para 

aqueles que se opoñen 

aos inmigrantes, que por 

favor, lembren aos que se 

tiveron que ir a Alemaña, 

Francia ou Sudamérica, 

tanto a comezos do 

século XX como durante o 

Franquismo. Todos 

aqueles que marcharon 

cunha maleta chea de 

esperanza, de medo e de 

ilusión, deixando atrás o 

mundo que coñecían, na 

procura dun futuro 

mellor. 

 

Viaxaches polo país ? 

Que lugares che gustaron 

máis? 

Lugares en Australia 

Occidental como 

Margaret River, Rottness 

Island, Esperance ou 

Denmark son 

impresionantes. 

 

Como definirías aos 

australianos? 

Son traballadores, 

amables, ruidosos, 

amantes do bon beber e 

do bon comer. 

 

Que fas no teu tempo 

libre? 

Actualmente adico o meu 

tempo libre ao fitness, xa 

que compito no 

culturismo feminino. 

 

Que recordas do teu paso 

polo Xograr? 

Eses anos  fóronme de 

gran axuda, 

encantábanme as clases 

de filosofía e ética; tamén 

lembro as clases de 

bioloxía, e que o primeiro 

exame que fixen recibín a 

nota polos meus 

compañeiros, xa que lle 

miraron as cualificacións á 

profesora nun descoido. 

 

Verémoste pronto por 

España ? De vacacións ou 

para quedarte ? 

Para quedarme seguro 

que non, de vacacións 

pode ser, mais non teño 

ningunha data polo 

momento. 

 

 

 

 

 “Adiós, ríos; adiós, fontes; 

adiós, regatos pequenos; 

adiós, vista dos meus ollos: 

non sei cando nos veremos. 
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terra donde me eu criei, 

hortiña que quero tanto, 

figueiriñas que prantei, 

 

prados, ríos, arboredas, 

pinares que move o vento, 

paxariños piadores, 

casiña do meu contento, 

 

muíño dos castañares, 

noites craras de luar, 

campaniñas trimbadoras 

da igrexiña do lugar, 

amoriñas das silveiras 

que eu lle daba ó meu amor, 

caminiños antre o millo, 

¡adiós, para sempre adiós! 

 

¡Adiós groria! ¡Adiós contento, 

¡Deixo a casa onde nacín, 

deixo a aldea que conoso 

por un mundo que non vin! 

 

Deixo amigos por extraños, 

deixo a veiga polo mar, 

deixo, en fin, canto ben quero... 

¡quen pudera no o deixar...!” 

 

Australia: a illa máis grande pero o continente máis pequeno do planeta.  
 

                                                                                           

 Lucía Pombo 
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LABIRINTO   

 

 

 

 

 

 

Encontra todas as árbores e 

arbustos da seguinte sopa 

de letras: 

 BUXO 

 CAXIGO 

 ACIVRO 

 MIMOSA 

 FAIA 

 LOUREIRO 

 CERDEIRA 

 LIMOEIRO 

 NOGUEIRA 

 MIRTA 

 LADOEIRO 

 FREIXO 

PASATEMPOS 
SOPA DE LETRAS 

PASATEMPOS 
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CRUZADA 

    

       

      

        

  

         

    

   

          

    

           

           

 

OLA, CAZO, TAZA, VASO, COPA, PRATO, FORNO, TRAPO, ESPREMEDOR, 

DETERXENTE, TIRARROLLAS, ESCUMADEIRA   

 

 

 

 

 

SUDOKU 

David Vila Lemos 
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VIDEOXOGOS: ARK 

 

Ark Survival Evolved 

Quen dixo que a época primitiva non fose 
divertida? Aquí temos  Ark Survival 
Evolved, un xogo sobre o Xurásico que saíu 
en 2015 para PC, pero actualmente está 
dispoñíbel en PS4 e Xbox One. 
Ark é un xogo de acción-aventura en 
primeira persoa no que terás que domar ou 
cazar ás máis temibles bestas do pasado 
para sobrevivir. Nel aparecen máis de 100 
novas criaturas terrestres, mariñas e 
aéreas. Ademais de perigosos dinosauros e xogadores rivais, tes que evitar pasar fame ou 
sede, ademais de calor e frío. 
Se obtés 8 artefactos, poderás loitar contra dous xefes: unha araña xigante e un simio 
descomunal. 
O que máis chama a atención deste título é a opción de crear o teu propio mundo, é dicir, 
de poder proxectar e construír unha grande mansión deseñada por ti mesmo na que poidas 
ter os teus propios dinosauros. Tamén poderás arrasar os poboados inimigos con 
ferramentas construídas por ti. As posibilidades son  infinitas. E por se isto fose pouco, 
agora falamos dun pack de expansión que fará as cousas máis interesantes. 
  

Ark Scorched Earth 
Ark Scorched Earth é un DLC de pagamento de Ark Survival Evolved estreado o día 1 de 
setembro de 2016. O mapa de xogo é un deserto. Neste DLC engádense 11 novas criaturas 
(entre elas o dragón), ademais de aparecer as outras 24 de Ark Survival Evolved. 
A forma de xogo é similar ao anterior, pero tes que ter coidado coa calor e a escaseza de 
auga, que podes obter de cactus, distintas criaturas e pozos. 
Se consegues 3 artefactos gardados en covas, poderás loitar contra o xefe: unha mantícora. 
Hai tres factores temporais que dificultan a supervivencia: tormentas de area, tormentas 
eléctricas e ondas de calor. 
 
 
 
 
 
 

Héctor Corujo Muíña 
Tomás Cumbraos Díaz 

Daniel Fernández Villanueva 
 

VIDEOXOGOS 

A
Q

U
I

 E
 A

G
O

R
A

 

68 



ANIME E MANGA 

 

One piece é un anime (serie de debuxos xaponesa) creado por Eiichiro Oda en 1997. 

A serie trata dun mozo chamado Monkey D. Luffy que quere ser o rei dos piratas. O 

último rei dos piratas foi Gol D Roger que foi executado hai 22 anos pola Marina, que é 

a policía que persegue piratas. Luffy quere ser rei dos piratas porque un amigo seu 

chamado Shanks o impulsou. Luffy comeu por accidente Gomu Gomu non mi (unha 

froita do diaño que lle dá poderes extraordinarios cando é comida, e Luffy ao comela 

otorgóuselle o poder da goma : poderse estirar, inchar,  manipular o seu corpo coma 

unha goma, etc.)  

A TRIPULACIÓN 

Agora hai máis de 780 capítulos do anime, e neses capítulos a banda do Sombreiro de 

Palla (a tripulacion de Luffy) contén 9 tripulantes: Monkey D Luffy, Roronoa Zoro, 

Usoop, Sanji, Nami, Tony Tony Chopper, Nico Robin Franky (aínda que realmente se 

chama Cutty Flam) e Brook. 
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CURIOSIDADES  

● One Piece é o tesouro que deixou en Raftel, o último rei dos piratas, e que se o 

encotras te volverás o rei dos piratas.  

● Os desexos da tripulación son: 

➔ Luffy: Ser o rei dos piratas. 

➔ Zoro: Ser o mellor espadachín do mundo. 

➔ Usoop: Ser o mellor corsario do mundo. 

➔ Sanji: Ver o Gran Índigo (mar onde están todo tipo de peixes). 

➔ Nami: Facer un mapa do mundo. 

➔ Chopper: Que non haxa ningunha enfermidade no mundo.  

➔ Robin: Descubrir os 100 anos de vacío dos poneglyph (pedras que indican 

lugares e cousas dos 100 anos vacíos). 

➔ Franky: Recorrer todos os mares co Thousand Sunny (segundo barco da 

tripulación). 

➔ Brook: Volver atopar a Laboon (unha balea). 

● Hai yonkous, que son piratas moi fortes; Sishibukais, que son piratas que axudan á 

marina; almirantes da marina (os máis fortes da marina) e vice-almirantes, que son 

case almirantes. En total hai 4 yonkous, 7 sishibukais, 3 almirantes e moitísimos vice-

almirantes. 

 

 

 

 

Donato Cotardo Valcárcel 
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DESPEDIDA AOS ALUMNOS DE 2º DE BACHARELATO 
 

“Que por mayo era por mayo”..., 

-di o romance popular- 

e vai calor…, 

e cantan os paxaros ao albor, 

e andan os bachareles contentos  

porque o curso rematou... 

Senón eu que , de novo, 

ando atrapando verbas  

para dicirlles “adiós”. 

Adeuses que non son definitivos 

pero que sentidos son! 

 Pasaron  as horas dos cursos, 

as longas horas de clase nas que houbo tempo de soñar, 

con enfados, ...con bágoas nunca desexadas; 

pero tamén con risas e moito humor; 

e moita teoría , non vos vou dicir que non! 

Tamén tivemos festa:   Enciga, O  Libro,  Nadal..., 

proxectos  fermosos para hoxe 

pero sobre todo para mañá, 

cando o tempo poña todo no seu lugar. 

Marchades! 

“Ben idos” sexades!  

Nós aquí ficamos,  
se un día guías, faros atentos mañá,  

aplaudindo as vosas  singladuras, 

orgullosos dos vosos pasos andados, 

expectantes do que virá. 

Seremos  voces na néboa, intanxibles,  
pero claras no mensaxe de que sempre o tedes que intentar 

mágoa os tropezos, malia os fracasos; 

para acadar o  máis alto recoñecemento  o que podedes aspirar 

que non se chama fortuna nin vaidade  

senón dignidade  e estima persoal. 

Sei que, co tempo, os vellos versos vos  acompasarán: 

sei que,  por onde quer que fordes, o voso DNA tamaño DNI pegada deixará, 

sei  que, como  números primos que sodes, 

multiplicaredes  só os momentos de lecer ; 

e que ,aínda que disfrutedes coas cuestións enigmáticas das matemáticas,  

sabedes que haberá poesía  mentres haxa misterios que resolver… 

  

...E sei que vos despido con satisfacción e certa tristura, 

tristura que é  saudade do xa vivido, 

saudade que nos permitirá saudármonos como amigos 

cando , aínda sendo xa  outros, nos crucemos polo futuro.  
 

CARPE DIEM ! 

 

 

                                   Ana Belén Durán Pernas 

—Lo he dicho muchas veces 
y lo han repetido hasta la 
saciedad: uno es de 
donde hace el 
bachillerato, que es decir 
que uno es de donde nace 
conscientemente al mundo, 
a los sentidos, al amor... 

   MAX AUB 
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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 AS EDICIÓNS ANTERIORES) OU ENVIARNOS UN 

CORREO A revistaaquieaagora@gmail.com 

E PARA ENTERARTE DAS NOSAS ÚLTIMAS NOVIDADES, SÉGUENOS NO 

TWITTER @RevistaAeA OU DÁLLE GÚSTAME Á NOSA PÁXINA DE 

FACEBOOK Revista Aquí e Agora 
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A maquetación íntegra desta revista foi realizada por Laura López Pereiro e Manuel Corujo. 

 

 
QUERES FORMAR PARTE DO EQUIPO DE AQUÍ E AGORA ? QUERES 

DESCUBRIR O QUE SIGNIFICA SER UN AUTÉNTICO REPORTEIRO ? POIS 

É MOI SINXELO! SÓ TES QUE ESTAR ATENTO AOS CARTEIS QUE SE 

IRÁN COLGANDO AO LONGO DO VINDEIRO CURSO E ASISTIR ÁS 

REUNIÓNS QUE PUBLICITAN. 
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