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Un mestre sufí contaba decote

unha parábola ó finalizar a clase, pero

os alumnos non sempre entendían o

sentido da mesma...

-Mestre –encarouno un deles unha tarde.

Ti cóntasnos os contos pero non nos

explicas o seu significado...

-Pido perdón por iso- desculpouse o

mestre-. Permíteme que en sinal de

reparación te invite a un saboroso

melocotón.

-Grazas, mestre –respondeu o discípulo.-

Como agasallo, quixera pelar o teu

melocotón eu mesmo. ¿Déixasme?

-Si, moitas grazas –dixo o alumno.

-¿Gustaríache que, xa que teño o coitelo

na man, cho corte en anacos para que

che sea máis doado comelo?

-Encantaríame... Pero non quero abusar

da túa xenerosidade, mestre...

-Non é un abuso se eu cho ofrezo. Só

desexo compracerte... Permíteme que o

mastigue antes de cho dar...

-Non mestre. ¡Non me gustaría que

fixeses iso! –queixouse sorprendido o

discípulo.

O mestre fixo unha pausa.

-Se eu vos explicara o sentido de cada

conto, sería como darvos a comer unha

froita mastigada. A Terra está

cambiando: terremotos, erupcións

volcánicas, maremotos, sucesos creados

polo home... Estamos ante unha morea

de traxedias onde, non sempre, os miolos

atinan a darlle un bo por qué. Pero aquí

hai máis do que o ollo Humano poida

albiscar.

Milleiros de persoas fixeron a súa
transición a algures onde estarán
rodeados de caras felices polo traballo

que fixeron mentres estiveron vivos,
mentres, os que ficaron na Terra están a
soportar penas e mágoas.
Entre os saluocos pódese escoitar
calados gritos de... ¿que lle esperará á
Humanidade?
A verdade é que ninguén o sabe, pero
decátome  de que o libre albedrío marca
as nosas vidas a ferro e ás veces deixa
unha queimadura para toda a vida.
Debemos concienciarnos de que as nosas
eleccións cambiarán o rostro da
Humanidade o cal é unha res-
ponsabilidade moi  grande para todos nós
e invitámosvos a que escollades o que
queredes vivir, e se nalgún momento non
sodes felices coas decisións tomadas,
tede o valor de voltar a cambialas para
poder abrir as portas da ledicia e os
sorrisos.
Neste intre eu vou elixir crer que todos
estes «irmáns» que marcharon forman
parte do gran proceso de achegarnos os
uns aos outros, coa fin de ir paseniño no
longo e difícil proceso de traer a paz á
Terra; e ademais, se vos explicara o
sentido das miñas reflexións, sería como
darvos a comer unha froita mastigada.

Editorial

Damos a benvida a este novo número de
Viaducto, consolidada xa como un dos
mellores vieiros para dar a coñecer a
actividade que se desenvolve no IES
Pedro Floriani.
Unha vez máis queremos agradecer a
colaboración de toda a comunidade
educativa do noso centro na elaboración
da revista, o seu interese e entusiasmo, o
mesmo que demostra para levar a cabo
o noso proxecto educativo.Queremos
aproveitar a ocasión para saudar tamén
a aparición do ante-proxecto da Lei
Orgánica da Educación (LOE) que
esperamos sirva para  chegar a un acordo
sobre o ensino entre todos os grupos
parlamentarios e evitar os continuos
cambios que se están a producir no

sistema educativo segundo o partido
político que goberne. Cremos que é
imprescindible para a formación dos que
conformarán o futuro do país,  para unha
educación na libertade e na xustiza social,
nun ensino público de calidade para
todos. Por último desexamos éxito a
Viaducto para que anime sobre todo ós
nosos alumnos e alumnas a participar na
construcción dun mundo mellor
aportando os seus coñecementos e a súa
creatividade, os guíe pola senda marcada
por Einstein ou Julio Verne, Cunqueiro
ou Lorenzo Varela ou lles incite a
disfrutar con don Quixote ou  con Peter
Pan, co Señor dos aneis ou cos contos
de Andersen, todos eles celebrados neste
ano.

Saúda da Dirección
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Xesús Lorenzo Varela Vázquez (A
Habana, 1916 – Madrid, 1978),
coñecido literariamente como Lorenzo
Varela, xornalista e poeta imprescindible
do exilio galeguista, pode atopar ó fin a
xustiza que moitos críticos viñan
reclamando, ó se converter en
protagonista do Día das Letras de 2005.

BIOGRAFÍA

    Xesús Lorenzo Varela naceu o dez de
agosto de 1916 no barco «La Navarre»
que estaba entrando na baía da Habana.
Os seus pais eran emigrantes galegos
orixinarios de Monterroso (Lugo). En
1920  a familia Varela Vázquez trasládase
a Arxentina e na capital cursa estudos
primarios e algún ano de estudos
secundarios. Cando tiña ó redor de
catorce anos vén con súa nai para Galicia.
Na cidade de Lugo remata os estudos de
Bacharelato.

    No ano 34 Lorenzo marchou para
Madrid e comeza a súa actividade
intelectual. Axiña se integrou no
Movimento Antifascista e nas Misiones
Pedagógicas. Formou parte da redacción
da revista PAN  (Poetas, Andantes e
Navegantes) e colaborou como crítico no
Sol (xornal liberal republicano).

    O estoupido da guerra civil cólleo
adicado de cheo á súa tarefa xornalística
e decide enrolarse na fronte republicana.
Mentres combatía tiña tempo para escribir

17 de maio Día das letras Galegas

Xesús Lorenzo Varela
ou dirixir distin-
tos xornais desti-
nados ós comba-
tentes, entre eles
El Mono Azul e
Hora de España.

    Perdida a
guerra, comeza o
seu longo des-
terro, primeiro
emigrou a Fran-
cia e logo a Cuba.
Desde Cuba pa-
saría a México e
desde alí defini-
tivamente a Bos
Aires en 1941,
cidade na que
desenvolvería a
maior parte da
súa actividade
cultural e polí-
tica, ata o seu re-
greso definitivo a
España no ano
1976, forzado
polo  golpe de
Estado do Xe-
neral Videla.

    Durante a súa última etapa contará
con moi pouca axuda; as novas
xeracións non o coñecían. Só e sen
ningún tipo de  recoñecemento, Lorenzo
Varela morreu en Madrid o 25 de
novembro de 1978. O seu corpo foi
soterrado  posteriormente no  cemiterio

familiar de Monterroso, agardando que
algún día os seus amigos depositen no
seu nicho unha cesta de pombas e
mazás.

OBRA

    Alén da súa produción poética e
xornalística en español, a súa produción
poética en galego ábrese coa publi-
cación do libro Catro poemas pra catro
grabados, poemas que complementan
o álbum María Pita e tres retratos

medievales de Luis Seoane.
Lorenzo retoma neste libro o noso
pasado histórico, loubando catro
personaxes mítico-lendarios: Mª Pita,
Mª Balteira, Ruy Xordo e «o touro».
O fermoso soneto, «A Ruy Xordo»,
sitúase temporalmente nas revoltas
antiseñoriais do século XV.É unha
apoloxía da figura deste xefe irmandiño.
O poeta solidarízase cos que morreron
coa súa loita por Galicia.
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A RUY XORDO

Aramos sobre os mortos nesta terra
i o noso pan ten un sabor de hosos
familiares, irmáns. O monte berra

 baixo do arado, e chámannos os nosos

desde a morte con voces conocidas:
«Nin marqueses, nin cregos, nin doutores

fixeron as ribeiras verdecidas
 nin o guerreiro coiro dos tambores.

Os condados do polvo son dos mortos
e quen queira ser dono desta terra

que veña navegando aos nosos portos.
Os que pidan o fruto sen labores,

si non morren de seu, morran de guerra,
e desta terra, así, serán señores.

   O seguinte libro en galego, Lonxe, está composto por dez poemas
que xiran fundamentalmente arredor destes núcleos temáticos: a
dureza da guerra e da posguerra e a saúde da Terra.

COMPAÑEIROS  DA MIÑA XENERACIÓN
MORTOS OU ASESIÑADOS

¡Tan doce era a xuntanza miña e vosa,
de todos nós co mundo!

Facíamos un feixe de campos e de estrelas,
e ó pisar ise chao que latexaba

 sentíamos subir pola sangue o misterio.
 O noso corpo era o camiño da maxia,

a escada pola que viña a lúa,
o zume de todol-os segredos,

a canzón da herba que resucitóu.
E o mismo verme era unha folla leda,

un mensaxeiro do sagrado alén.

Morréchedes, matáronvos, deixáronme.
Quedei eiquí, lonxe das vosas sombras.

E gardo, coma un morto,
no centro do silenzo, da sede, da agonía,

o día que vos poida levar á sepultura
unha cesta de pombas e mazás.

¡Tan doce era a xuntanza miña e vosa,
de todos nós co mundo!

    Outros poemas non foron publicados en libros e serían recollidos
en recompilacións de distintos autores. A temática destes poemas
vai parella ós do libro Lonxe,ou sexa, a saudade, a emigración, a
dureza da guerra e da posguerra, a crítica social, ...

EMIGRANTES

Centos, miles de galegos
foron a buscar o pan,
fóra, lonxe de Galicia,
que perto xa nono hai;
que toda a fariña nosa

non se sabe pra quen vai.
Centos, miles de galegos

empuxados a emigrar
oxe viven coas galiñas

porque outra casa non hai
en París, Ginebra, Hamburgo,

en ningunha capital.
Nun galiñeiro d´Europa,

Galicia, tes o teu Lar.
[...]

      Outros dos poemas soltos do autor son semblanzas de distintos
pintores, escultores, escritores, ...; recollidos e publicados
postumamente no volume Homaxe

CASTELAO

Cando cheguen os tempos non chegados
cando canten as mans traballadoras

nas doídas manceiras dos arados
e nas salgadas redes pescadoras.

Galicia ceibe tallará o teu nome
nas outuras do Pórtico da Groria

pra que falen os anxos con un home
que leva a patria enteira na memoria.

Unha nova Galicia sen cadea,
que non esportará mais sangue humán

nin asoballará unha man allea:
Unha Galicia nova, a de mañán,
que xa ven alborando, xa clarea,
no peito arrolará teu soño irmán.
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O amor é un dos
sentimentos máis di-
fíciles de analizar. Os
seres humanos pasámo-
la vida intentando
encontrar o amor.
Precisamente o libro do
que vos vou falar trata
sobre iso, sobre o amor:
«A arte de amar» por
Erich Fromm.
Fromm defendía a idea
de que o ser humano
intenta durante toda a
súa vida recuperar a
proximidade que perde
ó nacer. Chamou «se-
paratidade» á situación
en que vive dende que se
separa da nai, e toda a
súa vida busca a maneira
de volver a unirse a
alguén do mesmo xeito.
El pensaba que o amor
era un arte e como en
tódalas artes hai que ter
paciencia, coidala e aprendela pouco a
pouco.
Sostiña que hai diferentes tipos de amor:
O amor materno é o amor incondicional
que ten a nai cara o seu fillo. Faga o que
faga o neno, a nai sempre o vai querer. E
o neno buscará toda a súa vida un amor
así, que o queira porque si, faga o que
faga.
A este opóñase o amor paterno, que é o
único tipo de amor que hai que gañar. O
neno aprende que ten que gañar o amor
do pai cumprindo os seus desexos (a súa
moral, as súas normas...). Pero isto tamén
lle dá preocupacións, porque se sente
como se tivese que comprar ese amor.
Este amor marcará unha liña que o
individuo segue para conseguir o amor
doutras persoas: facendo agasallos,
amosando o mellor de si mesmo nas
relacións con outras persoas...
O amor materno é moi satisfactorio, pero
non hai maneira de conseguilo se non se
nos ofrece, mentres que polo amor do
pai si que se pode loitar, facer algo para
merecelo. Estes dous amores dan a pauta
do que unha persoa entenderá como
amor toda a súa vida. O amor fraternal é
o amor que se ten con todas as persoas

A arte de amar

ás que queremos sen que ocupen
ningunha función. A nai e o pai son
especiais para cada persoa, e o neno é
especial para a nai. Pero os irmáns son
todos iguais, e amando ós irmáns
aprendemos a amar a tódalas persoas só
por seren seres humanos.
A física é a máxima interpretación do
amor entre dúas persoas. É a sensación
mais próxima a estar dentro do útero.
Fromm chamoulle amor erótico. A unión
que nos dá coa outra persoa é en certo
sentido a máis profunda, tanto física
como psiquicamente, pero o problema
que pode ter é que nos leve a
preocuparnos do noso propio pracer e a
descoidar á outra persoa. Aquí está a
diferencia entre o amor entendido como
«busca de obxectos de consumo», o sexo
sen sentimentos, e o amor entendido
como «arte», expresión máximo do amor
entre persoas, que se expresa á súa vez
no sexo: na capacidade de chegar á outra
persoa, de contribuír a construíla e de
aceptar a súa contribución a que nos
constrúa.
O amor que temos cara a nosa persoa
denominouno como o amor a si mesmo.
É unha condición indispensable para

amar a outra persoa: temos que
aceptarnos e amarnos a nós mesmos,
porque non podemos amar a outro se
primeiro non nos amamos a nós mesmos.
Segundo o autor, tamén temos amor cara
Deus, ó mundo e o que nos rodea, o cal
resume no «amor a Deus». Este amor é
o que nos permite vivir en boa relación
co mundo, coa natureza, coa totalidade
do mundo. É o que nos leva a inventar a
ecoloxía, a ciencia...

Na miña opinión creo que Fromm tiña
bastante razón en todo o que di no seu
libro aínda que non estou de acordo en
que para querer o mundo debese querer
tamén a Deus. Pódese ser ateo pero
querer igual as cousas que nos rodean.
O amor pola natureza non ten que
depender do amor a Deus.

Persoalmente o libro encantoume. Se
queredes saber un pouco máis sobre
como é o amor, como vivilo e como
mantelo, anímovos a que o leades.

                                  Alex, de 1ª  BAC

LIBROS
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«Hola», es todo lo que se me ocurre
para poder empezar esta..., aún no se como
llamarlo; después de intentarlo varias veces,
decidí empezar de esta manera que hay quien
tachará de simple, otros la etiquetarán como
tonta y habrá quien piense que en mi casa

no debe haber cosas para
entretenerse aparte de
bolígrafos y libretas, como no
tengo pensado abrir un foro
para que podáis decir vuestras
opiniones, voy a explicaros a
cuento de que viene esta...
¿redacción?, por llamarlo de
alguna manera.

Todo empezó cuando
antes de Semana Santa,
Carmen Penas, nuestra
profesora de Lengua, nos
sugirió, a la clase, escribir un
relato para la revista del
instituto, algo que tratase
sobre lo que nos imaginamos
que sucede al otro lado de una
o varias puertas cuando esta
o estas están cerradas,
podríamos llamarlo: «al otro
lado de la puerta», dicho así,
parece un filme de Manquiña,
ya me lo estoy imaginando en
Hollywood, ¡quien lo diría! ;
bueno, al grano, lo que iba
diciendo, ¿qué sucede al otro
lado de la puerta? Vamos, ni
flores, si alguien lo sabe, que
venga y me lo cuente,
obviamente se trata de que
desarrollemos nuestra ima-

ginación, creo que está claro, ¿no? prosigo
entonces, pensé en contar una historia sobre
alguien, que en un momento dado, acabase
pensando sabe dios qué, con solo mirar para
una puerta, pero reflexioné y me dije: «¿para
qué voy a hacer lo que hace todo el

mundo?», y decidí  empezar a escribir esto
para lo que aún no hay género literario
(aparte de chapuza) en el que pueda
encasillarlo, no importa, ya que lo empecé,
lo termino, no es bueno dejar las cosas a
medias y ya que comienzo de una manera
extraña, voy a terminarlo con algunos de los
peligros que acechan al mundo tras las
puertas cerradas, ¿o quien no recuerda las
entrañables historietas de Mortadelo y
Filemón en las que al abrir una puerta, los
famosos agentes de la T.I.A se precipitaban
desde la decimoctava planta de un edificio?
¿y quien nunca jugó a videojuegos en los que
al abrir una puerta salían 17 «malos»
armados hasta los sientes, acompañados de
perros con colmillos como los de Drácula? ;
pero volviendo al mundo real..., decidme,
¿dónde se abandonaban los bebés en  épocas
de hambre, hace ya algunos años?, pues
delante de una puerta cerrada, porque si se
intentaba  dejar el bebé delante de una puerta
abierta, lo mínimo sería un: «¡Señora, que
se le ha caído el niño!»; y ¿quien nunca salió
rápido de casa con la mala suerte de
encontrarse de frente a la abuelita del 3º y
como consecuencia del tropezón acabar con
un  diente roto, un ojo morado y la marca
del  bolso grabada en la cara?, y más peligros
que no cito porque puede haber niños
inocentes, de mente sana y mirada limpia
leyendo esta..., cada  uno que lo llame como
quiera. Ya sabéis, tened cuidado siempre que
os encontréis una puerta cerrada.

  Sinceramente. Un abrazo.

                  Pedro Alonso García 4º ESO

Al otro lado de la puerta

Abrí la puerta y  entró esperanza, siempre
vestía de verde  y él con un traje de DIFÍCIL
DEFINICIÓN, en cuanto al color, en mo-
mentos semeja uno y al instante semeja  otro.
Había invitado a cenar al amor que ya
llegaba tarde, pero la puerta si había abierto
en primer lugar para dar paso al miedo que
se había decidido esta vez por tirar a su
mascota , la INSEGURIDAD, patosa.  Abrí
la puerta. Llegó la ILUSIÓN poco DES-
PUÉS de la esperanza y como de costumbre
casi seguidos volví a abrir para dejar pasar
a la alegría.
El  amor casi  no llegaba , pero no importaba
pues la cena no se había enfriado TODAVÍA.
Abrí de nuevo la puerta y paso  la inquietud
que vestía de enfado y deseo con un pañuelo
de recelo.

Puerta 2
Por fin llegó : abri la puerta, entro saludó
cenó y casi sin despedirse se fue.
Entonces  al salir  rozó con el dolor que
venía a tomar café con sus tres amigas: las
lágrimas, el llanto y la DESESPERACIÓN.
Poco DESPUÉS , se abrió la puerta y salió
la alegría, la ilusión, la esperanza y llegó el
sufrimiento.
Más, con todo, este abrir y cerrar la puerta
no me había dado suerte que ya llegara la
vida, que estaba en la cocina y que portaba
una joya única, sin cierre en su cuello que
algunas veces brillaba y otras parecía no
estar. Con la vida y con su colgante acabé
pasando la noche «esa joya de la que vida
no dejaba de haber y había puesto de
nombre». FELICIDADES.
                              Katy Iglesias 4º ESO

CREACIÓN LITERARIA
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Mi hija era una adolescente, un poco loca,
pero a pesar de eso era muy responsable.
Acababa de cumplir los 18 años y se quería
ir de vacaciones con su novio a Valencia, ya
que él tenía coche y tenía alojamiento allá,
porque parte parte de su familia vivía allí.
Yo no estaba de acuerdo con ese viaje, pero
mi hija  Ana ya era mayor de edad y ¿que
mejor regalo que irse de viaje con su chico?
Le di mi permiso para que fuera, solo era un
fin de semana y sé que si no le diera permiso,
se marcharía igual, pero sé que se sentiría
mejor con mi autorización. Se marchaba el
viernes por la noche y regresaría el domingo.
Llegó el momento de la despedida y mis ojos
se llenaron de lágrimas porque era la primera
vez que iba a estar tanto tiempo sin ella.
Ya habían pasado cinco horas y aún no me
había llamado, ya me preocupaba esa
tardanza. Era sábado y mi hija seguía sin
llamar, pero bueno, quizás se había olvidado

ya que con la emoción de llegar allá y como
se olvidaba de todo, pues comprendía que
no me llamara; sin embargo seguía
preocupada porque algo me decía que algo
malo había pasado. Ese mismo día de
madrugada, llamaron al timbre y asustada
me levanté a abrir la puerta.
Un policía alto y con mucha barba me
preguntó si era la madre de Ana García.
Llorando le dije que sí y él con mucha pena
me dijo que mi hija había muerto en un
accidente de tráfico, que el conductor se
había dormido en el trayecto y chocaran
contra un árbol. Me moría de pena, dolor,
rabia...
 A la semana siguiente me marché de esa
casa, mi casa de toda la vida, porque cada
vez que me acercaba a la entrada recordaba
las palabras del policía tras la puerta.
                  Jéssica Rodriguez 4º ESO

Puerta 3

Me encuentro en uno de esos momentos en el
cual todo me está fallando, a lo mejor es mi
imaginación pero no encuentro nada para po-
der seguir adelante.
Me paso las noches tumbada en la cama sin
poder dormir,  mirando el techo, buscando sabe
Dios qué pero es allí donde me siento mejor.
Entonces me levanto y me fijo sin querer en la
puerta de mi habitación,  a la cual nunca le
había prestado atención alguna ya que es una
puerta normal y corriente, pero que esta no-

che tiene algo especial que capta mi atención.
Aunque parezca una tontería, a través de ella
puedo ver cosas que nunca podría imaginar.

Puerta 4
Me veo, reflejada en esa puerta opaca, senta-
da en la cama tal y comon estoy ahora, pero
hay algo distinto, ELLA, la chica que aparece
detrás de la puerta tiene un rostro de alegría
que me deslumbra y que a la vez me hace caer
en una tristeza que se desencadena en un llan-
to.
No sé por qué ocurre, pero ELLA se ríe de mí
con una gran carcajada. ELLA se encuentra
en una habitación con una cama en medio, ro-
deada por tres puertas. Se levanta y abre una

de ellas. De
repente, em-
piezan a salir
imágenes y
palabras que
para mí tiene
un valor muy
especial pero
parece que a
ELLA no le
importa ni lo
más mínimo,
ya que las es-
taba rompien-
do, pero al
llegar a una
PALABRA,
esta la empu-
ja contra la
cama con mu-
cha fuerza. Se
cuelga en ella

y se hace más grande y luminosa para que ella
la pueda observar. Cuando todo se calma, oye
que alguien está llamando a la segunda puer-

ta, ELLA la abre y se encuentra con una habi-
tación blanca, sin apariencia de que alla al-
guien, pero se fija en el suelo donde se hallan
unas figuras diminutas, una  de ellas le tiende
la mano para que se la coja, pero cuando ELLA
se la intenta agarrar otra PALABRA viene, tira
las figuras boca abajo y otra vez las empuja
contra la cama y se clava en la puerta. ELLA
con el pánico se mete debajo de las mantas.
Cuando todo pasa, se destapa y decide abrir la
última puerta, en la cual se encuentra con una
habitación oscura donde hay un pequeño es-
pejo que hace que haya un poco de luz en ese
cuarto.
Ella se acerca y noté que en medio de él hay
una pequeña mancha roja que se va transfor-
mando en un rostro que ella no conoce, pero
no es capaz de separarse de él, ya que siente
una atracción muy fuerte.
 Sin embargo, quiere volver a la cama, enton-
ces sale de la habitación, y cuando cierra la
puerta ve que otra PALABRA está colgada
sobre la puerta.
Ella ahora se siente mal al observar esas tres
palabras. Yo, al contrario, me siento bien por-
que todo lo que le pasó a ella son los proble-
mas que a mí me hacen estar en el estado en el
que estoy.
Las palabras que ELLA está observando son
las que para mí  son tan importantes, porque
son las que componen mi vida.
Las palabras que estaban en las puertas eran
los tres pilares de mi vida: FAMILIA, AMOR
Y AMISTAD.

                    Marta Lusquiños 4º ESO
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Unha vitoria inmortal

Oh, deuses que me escoitades. Con
xustiza concedestes a victoria ós nosos
compañeiros redondeláns, que foron
coroados co laurel, cortado dos cabelos
da mesma Dafne.
Ti, Zeus que revolves as nubes, Apolo

frechador, Hera a de prateado trono e
Atenea, a de ollos de curuxa, cu-
bríchedes de gloria as súas as.
A nosa terra de altas e umbrías árbores,
está chea de ledicia e honra, e con calor
e agarimo alabámosvos a vós, queridos
compañeiros, a quen os deuses que
posúen olímpicos pazos, non deixaron de
protexer.
Neste día inmortal, o pobo está ledo e
alporizado, pola merecida victoria que
conseguíchedes.
Igual  que Aquiles o dos pés lixeiros que
causou gran pavor no exército troiano,
ou coma Heracles que coa súa forza e
valor  logrou facer os doce traballos e
despois foi convertido nun deus olímpi-
co, de igual modo,  Apolo o frechador e
coroado de laurel, concedeuvos a victo-
ria, que nunca conseguiremos borrar dos
nosos corazóns.
Esta prosa poética está adicada os
compañeiros do IES Pedro Floriani de

Redondela que participarán na Carreira
das Letras que se celebrará na Guarda
con motivo das Letras Galegas.

Andrea Nantes Ferreira, 1º BAC.

Alí segue, en silencio, resignada,
durmida no tempo, na eternidade de
longa espera, soñando…A hedra,
inseparable amante, rube cinguindo
o seu corpo de pedra nun abrazo
perpetuo, celosa quizais do vello
castiñeiro que cos seus braxos a
acariña solícito. As fiestras bocexan
no seu abandono e os grises e raídos
visillos, mudas testemuñas do paso
dos días, semellan sentinelas
pantasmas, agardando a que alguén
penetre no seu interior. No balcón,
esquecida, unha maceta noutrora
florida, languidece, agora nostálxica
de tempos pasados. A cheminea,
lanzal vixía do inescrutable
horizonte, hai xa moito que non
envía ó ceo mensaxes en clave de
fume. Nas súas estancias, noutros
días lonxanos limpas e cheas de luz,
os mobles agardan o inexorable
transcorrer do tempo, cubertos polo pó
do  olvido e colonizados por infatigables
tecedeiras que tecen o seu lenzo de tul,
trampa mortal para pequenos e incautos
intrusos. O espello da cómoda conserva

na súa retina a lembranza de pasados
reflexos e, na gabeta do moble, nun
recanto olvidado, un vello libro de
poemas e, entre as súas páxinas, unha
rosa que ficou prisioneira dun poema de

O lar esquecido
amor decenas de veces
lido...Cuartos que senten morriña
dos seus moradores, que gardan
prendidas na alma das súas paredes
os momentos felices de palabras e
noites de amor esquecidas, de risas
e xogos de nenos, de contos á calor
da lareira, de despedidas, de
tristuras e bágoas de vellos...Só o
vento do Norte, fiel compañeiro,
vén de visita cada día, coase polas
regañas da porta, feridas abertas na
nobre madeira, e pasea as estancias
arriba e abaixo, e no seu zoar
semella laiarse de tanto deamparo.
Mais nas noites de luar, ata que
chega o amencer, a lúa, amiga
querida, e os pequenos luceiros,
senten mágoa do lar esquecido e
confírenlle unha luz divina que
alumea máxicamente, e semella que
o seu interior cobra vida e, de novo,

vóltanse a oír os sons do pasado...

María Isabel Pastoriza. Adultos

CREACIÓN LITERARIA
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Nos tempos que corren, a moda é un dos
aspectos que máis valoramos e ó que lle
damos máis importancia no día a día.
Cada vez, o número de persoas, xa sexan
mulleres e homes, que se preocupan polo
seu aspecto físico, a roupa que mercan,os
cosméticos que utilizan, o peiteado que
levan, os complementos, etc., vai en au-
mento.

Normalmente eran sempre as mulleres as
que se preocupaban de todo iso, pero
agora saíronlle uns fortes competidores:
os “METROSEXUAIS”, homes que se
preocupan pola súa aparencia física e que
dedican tempo e cartos en coidarse, xa
sexa en ximnasios ou en centros de beleza
especializados, e que pouco a pouco es-
tán revolucionando toda a industria e ne-
gocio da moda. Xa non aparecen só as
modelos nos anuncios televisivos. Ago-
ra contratan a deportistas, modelos ou
personaxes famosos para que os homes
merquen un tipo determinado de
pantalóns, colonia ou crema “after-
shave”.

A moda e a sociedade

Pero non todo son vantaxes. A moda trae
consigo unha serie de problemas. Un
deles é a influencia negativa dos anun-
cios sobre moda, nos que os modelos que
saen son extrema-
damente delgados
e perfectos, o que
pode ocasionar en-
fermidades tales
como a anorexia
ou a bulimia, tan
“de moda”, por
desgraza, entre a
xuventude.
Pero non os oca-
sionan só os mode-
los. As propias multinacionais que fabri-
can a roupa fano fabricando pantalóns
de talles como 32 e 34, que son as que
máis se atopan, e máis rara vez se atopa
unha 42 ou 44.  As rapazas, que normal-
mente son as que teñen ese tipo de
enfermidades, ó ver eses talles tan
pequenos, obsesiónanse e deixan de co-
mer para poder meterse nuns vaqueiros
deses talles.

 14

Outro problema que a moda nos oca-
siona atopámolo no noso peto.
Está comprobado que cada vez gasta-
mos máis cartos en roupa e cosméticos

e en coidarnos, e as
empresas aproveitan
e soben os prezos,
para gañar máis
cartos.

De tódalas maneiras,
a sociedade actual
valora demasiado a
forma de vestir de
alguén, xa que, ás ve-
ces, xulgamos a unha

persoa pola camiseta ou o pantalón que
leva, os seus zapatos ou o seu peiteado,
sen darnos conta de que podemos estar
ferindo os seus sentimentos, e isto se-
guirá así ata que decidamos cambiar de
mentalidade.

Ángela Mosquera Couñago

CREACIÓN LITERARIA
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Un científico andaba preocupado polos
problemas do mundo e tiña boa
disposición para melloralos un chisco.
Pasaba moitos días pechado no
laboratorio na busca de respostas para
todas as dúbidas que lle xurdían.
Certo día o seu fillo de sete anos decidiu
botarlle unha man. O pai, nervioso pola
interrupción, instou ó fillo a que fose a
outro sitio a xogar; en troques, o rapaz
estivo bule que bule ó seu redor. En vista
de que ao pai lle era imposible
concentrarse no traballo foi na percura
dalgún pasatempo para ter o fillo
entretido.
Estivo busca que busca nunha revista ata
que atopou un planisferio e cunha
tesoira  recortou o mapa do mundo en
moitos anaquiños e levoullos ao fillo
xunto cun pouco de cinta adhesiva.
- ¡Fillo!, como a ti che gusta moito facer
quebracabezas, vouche dar o mundo
esnaquizado e ti soíño tes que arranxalo
con esta cinta adhesiva, e cando remates
dismo.
O pai calculou que a un neno tan pequeno
lle levaría polo menos uns catro ou cinco
días  recompoñer o mundo mentres el
podería adicarse ao seu labor de
investigación.
En troques, os poucos minutos, o rapaz
berroulle ao seu pai:
- ¡Xa o fixen, conseguín rematalo todo
enteiriño!
O pai non daba creto ó que estaba oíndo,
era imposible que puidese rematalo tan
axiña un rapaz de tan só sete anos.

Arranxando o mundo

Achegouse ó rapaz e para a súa sorpresa
tódos os anaquiños estaban no lugar
axeitado. ¿Como era posible?
- Meu fillo, non o podo crer, ti non sabías
como era o mundo. ¿Como conseguiches
facelo?
 Tes razón, eu non o sabía, pero cando ti
estabas a recortar o papel na revista ollei
que polo revés había unha figura dun
home, e cando me deches o que-

¿Quen dixo que ó traveso da pantalla dun
ordenador non se poden expresar as
emocións que sentes nun intre
determinado? Ímosche ensinar algunhas
figuras coas que podes comezar a
expresarte cos teus amigos.

: -)   contento

; -)   chisco

: -/   indeciso

: -   enfadado

: -D   rindo a escachar

: -(   tristura

: - *   bico

- 0   bocexo

:’ – (  chorando

P -)   pirata

% - )   confundido

X – P   botando a lingua

fóra

: - 7   sorriso forzado

: = = (   disgustado

Emoticóns

bracabezas para arranxa-lo mundo non
era capaz de recompoñelo ata que
lembrei que pola outra folla había un
home. De seguida deille volta a todos os
papeliños e fun arranxando o home que
xa sabía cómo era... E CANDO
CONSEGUÍN ARRANXAR O HOME
DEILLE VOLTA Á FOLLA E ATOPEI
QUE  ARRANXARA O MUNDO.

15
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O día 5 e 6 de Abril no I.E.S. Pedro Floriani,
os rapaces e rapazas de 2º da ESO recibimos
unhas interesantes  clases de sexoloxía que
foron impartidas por Sonia   e a súa axudante
Bea.
O primeiro día do taller fixemos unha serie
de test, para informar ás  monitoras destas
clases sobre os nosos coñecementos.
Basándose nos nosos tests foron dirixindo a
clase.
Para explicarnos as partes dos aparatos
sexuais tanto masculinos como femininos,
utilizaron unhas diapositivas.
Tamén nos explicaron os cambios que
sufrimos durante a pubertade na
adolescencia. Debido á alteración hormonal
nas mulleres aparece a menstruación,
símbolo da maduración dos óvulos; nos
homes comeza a producirse o semen. Outros
símbolos da madurez sexual son: o

Taller  de sexoloxía

desenvolvemento  físico, o cambio da voz
(nos homes), cambios psicolóxicos e a
aparición de acné.  Informáronnos sobre
infinidade de métodos anticonceptivos como

a píldora (abortiva, postcoital,...), o diu, o
espermicida, a vasectomía, a ligadura de
trompas, aínda que o máis eficaz e
aconsellable de todos eles é o preservativo.
Falaronos sobre a gravidade da transmisión
do  sida  (sindrome de inmuno deficiencia
adquirida); pode contaxiarse: de nais a fillos/
as, polo sangue e mantendo relacións sexuais
sen  precaucións.
Cremos que estamos de acordo cos nosos
compañeiros en que o máis importante nunha
parella á hora de manter relacións sexuais é
o respecto e que sempre se deberia usar o
preservativo. Tamén cremos que están
dacordo connosco cando dicimos que o taller
foi moi interesante e informativo.

                          Carlina e Ana 2º ESO B

ACTIVIDADES DO CENTRO
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Leonor, unha rapaza
de dezaseis anos,
membro do Consello
Indíxena Popular
«Ricardo Flores Ma-
gón» de Oaxaca
(México), acompa-
ñada por dous mem-
bros da ONG Entre
pobos, veu falar ó
noso centro para os
alumnos de primeiro
de bacharelato e así
poder contar en que
consiste a súa orga-
nización social indí-
xena.
Formada por comuni-
dades que se orga-
nizan democratica-
mente, á marxe dos partidos políticos e das
organizacións e institucións do goberno
mexicano, contan con responsábeis,
comisionados, elixidos por consenso ou
ampla maioría para resolver os problemas
ou para atender algún cometido, como era o
seu propio caso.
Leonor veu «platicar» a Europa para con-
tarnos cal é a situación dos pobos indíxenas
en México e pedir a nosa colaboración e
apoio. Ela relatounos a súa experiencia,
similar a doutras moitas persoas  das súas
comunidades: tivo que deixar a escola de moi
nena, aínda que aspiraba a seguir

O sono magonista

aprendendo, e envexaba a sorte dos rapaces
de aquí. Colabora na loita pacífica pola
defensa dos dereitos da súa comunidade
indíxena, participando en varias actividades
de protesta que a  levaron ó cárcere e a sufrir
torturas.
Agora viaxa por algúns países informando
da loita magonista co fin de amosar ós seus
problemas (conflitos agrarios, plantacións de
transxénicos, ocupación das súas terras,
pobreza, falta de escolas e de asistencia
sanitaria adecuada, ...), e a súa forma
pacífica de facerlles fronte cunha
organización social que permita a

ACTIVIDADES DO CENTRO

participación de todos,
conseguir melloras nas
súas condicións de vida
e a realización de
proxectos ecolóxicos,
como as reforestacións;
económicos, como o do
transporte comunitario,
centros artesanais, etc.; e
culturais, como o da
preservación da súa
identidade cultural, das
súas linguas, etc.
Resultounos a todos
unha charla amena e
enriquecedora que nos
mostrou a unha indíxena
de Oaxaca que aínda
emprega a súa lingua
zapoteca, o que fixo

cando llo pedimos, e que sufrira experiencias
terríbeis a causa da súa loita pese a ter só a
idade dos alumnos de primeiro de
bacharelato.
Para rematar a súa intervención, antes de
abrir a quenda de preguntas, fixo unha lúcida
análise de como a sociedade de consumo vai
escravizando ás persoas, tamén ós indíxenas,
con métodos aparentemente inocuos.
Debemos destacar tamén o interese dos
alumnos e do profesorado que participou, o
que deu lugar a un diálogo aberto e amplo
que cremos foi moi formativo.
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O 10 de febreiro Xosé Couñago deunos
unha charla no instituto sobre os luga-
res máxicos da provincia, en especial
de Redondela e os seus arredores. A
maior parte das imaxes que nos ensinou
tiñan relación con ritos máxicos, lendas
e temas referidos coa fecundidade.
Un dos temas que abarcou foron os
miliarios. As mulleres embarazadas
apertaban as súas barrigas contra a
pedra para que os seus fillos tivesen
tanta fortaleza como as rochas. Isto
mesmo ocurría no "Carballo das cen
polas" (Reboreda) Antigamente nese
lugar íase comer os días de festa. Hoxe
en día é unha árbore moi significativa,
que está apodrecendo, e os nosos
ancians re-córdano como un momento
especial da súa infancia.
Outro tema tratado foi o da illa de "San
Simón"; foi un convento, logo un cár-
cere franquista e, por último un hotel.
Ten un valor emblemático porque alí
morreu moita xente. Tamén temos na
mesma Ría de Vigo a Praia de Cesan-
tes, onde cada noite do 24 ó 25 de

xuño (noite de San Xoán) moitas
mulleres baixan á praia e métense na
auga  para que as correntes de auga le-
ven os malos espíritus que teñen no
corpo. Isto chámase baño das nove on-
das.
Algo parecido ocorre con algunhas

Mitos e lendas do noso pobo

fontes na Coruña e en Cabeiro
(Redondela). Alí lévanse os meniños
enfermos, báñanse e déixase o roupa
que traían posta ó redor da fonte e
vísteselle unha nova.
Outro lugar deste tipo son os cruceiros,
cada un está dedicado a unha ánima que
non ten descanso eterno e que ten que
cumprila penitencia que se lle outorga.
A xente leva a este lugares patacas con
formas extrañas, como de animais, para

que estes si están enfer-
mos teñan salvación e
para que a ánima poida
pregar por eles. Non só le-
van patacas, tamén outras
moitas cousas como
pedras, velas e flores.
Cando estivo de visita en
San Esteban contáronlle
que no monte hai unha
encrucillada de camiños
que une este monte, o de
Cedeira e o de Cabeiro.
Ás veces, cando a Santa
Compaña saía porque ha-
bía alguén a punto de
morrer, xuntábanse varias
no monte.
Outra lenda que hai no

monte do Castro é que nel vive unha
moura que garda un tesouro. Pola noite
sae e se atopa alguén que quere conse-
guir o seu tesouro ten que pasar unha
proba que consiste en collerlle unha
rosa que traerá ela a seguinte noite na
súa boca. A noite seguinte o rapaz ou

rapaza vai e ponse no bordo do acan-
tilado, ela aparece en forma de serpe e
para collelle a rosa enróscaselle ó re-
dor e tanto o apreta que el non é capaz
de collerlle a flor e cae polo acantila-
do intentándose zafar da morte.Aínda
hoxe contan que a moura segue espe-
rando ó valente para darlle o tesouro.
E estas son as lendas e mitos máis
coñecidos da nosa terra

Miliario denominado "O Marco" (Vilar)

Illa de San Simón

A Peneda

Maria Otero e Andrea Pérez  2º ESO

ACTIVIDADES DO CENTRO
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Xa podedes visitar a páxina web
do IES Pedro Floriani.

O obxectivo da web é converté-la
nunha ferramenta útil, dinámica e
interesante que proporcione toda a
información relativa ao IES Pedro
Floriani e sirva como referencia
actualizada para o entorno de Redondela
de todas as actividades que se
desenvolven no noso Centro.

Para que este obxectivo se faga
unha realidade é imprescindible a
participación na web de todos os
membros que compomos a nosa
comunidade educativa: profesores,
alumnos e pais.

Contando coa vosa participación,
no deseño da web, todos tendes o voso
espazo reservado.

A web do IES Pedro Floriani
contén os seguintes apartados:

· INFORMACIÓN XERAL:
No que se pretende dar unha
información de carácter xeral
como é a oferta educativa que

existe no noso centro, o noso
Proxecto Educativo de Centro,
as instalacións coas que
contamos, e tamén: horario do
centro, situación e transporte,
calendario escolar, grupos, ...

· ORGANIZACIÓN: No que
se mostran os órganos de
goberno do centro e os seus
compoñentes.

· SECRETARÍA: Onde pode-
rás atopar información de
carácter administrativo: lis-
tados de libros de texto,
modelos de impresos para
imprimir, prazos de matricula,
etc.

· DEPARTAMENTOS: Este
será o sítio desde onde
poderedes enlazar coas webs de
cada departamento didáctico
para desde alí consultar os
recursos didácticos e in-
formacións que os profesores
de cada materia ofrezan. Tamén
é o sitio desde o que enlazar cos

departamentos comúns como
son Actividades Extraescolares,
Biblioteca, Coordinación FCT,
Equipo de Normalización
Lingüística e Orientación.

· ALUMNOS: Este será o
espazo reservado para os
alumnos desde o que se
exporán traballos dos alumnos
e tamén se poderán consultar,
no futuro, edicións pasadas da
revista Viaducto.

· LIGAZÓNS: Aquí ofrecere-
mos coleccións de enlaces a
outras webs clasificadas por
categorías.

· ANPA: Sitio reservado para a
Asociación de Nais e Pais dos
Alumnos do IES Pedro
Floriani.

Xa temos páxina web
http://centros.edu.xunta.es/iespedrofloriani
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Quen non ten ou tivo na aula un
compañeiro/a ou alumno/a que non para
na súa cadeira?, que cando lle mandas
quitar os libros esqueceunos na casa; que
cando consegue ter unha folla para
escribir fáltalle con que facelo; que cando
busca na mochila ese «algo» con que
escribir, arrasa con todo aquilo que ten
espallado pola mesa; que cando por fin
conseguiu escribir dúas liñas no papel,
este xa está impresentable, sucio e
dobrado, ...
Todo isto no mellor dos casos, porque
cantas veces, ademais, non se entende cos
compañeiros, non sabe participar nos
xogos con eles, non respecta as regras
de convivencia básicas, presenta
arrebatos con  movementos bruscos e
rápidos, etc.
Pero, que lles pasa a estes rapaces? A que
se debe este mal comportamento?
Gústalles chamar a atención? Pois, que
ningúen se culpe, pero... ollo! todos
podemos estar incentivando o seu mal.
Por iso...non nos durmamos e
averigüemos canto antes o que lles pasa.
O primeiro será tentar coñecelos un
pouco máis, e saber se estes rapaces se
caracterizan por:

Alumnado con Tdah: persoas diferentes

Ser moi INATENTOS: semellan
non escoitar cando se lles fala; teñen
dificultade para manter a atención;  non
seguen as instrucións e non rematan as
tarefas escolares; teñen dificultade para
se organizar; extravían os obxectos
necesarios; son moi descoidados.

Ademais presentan HIPER-
ACTIVIDADE: móvense en exceso; a
miúdo, abandonan o seu lugar na clase;
corren e saltan excesivamente en
situacións inapropiadas; falan en exceso.

A isto hai que lle engadir a
IMPULSIVIDADE que manifestan, por
exemplo, precipitándose en dar resposta
ás preguntas; tendo dificultade para
agardar a súa quenda; interrompendo
constantemente, etc.

As  nais destes rapaces relatan que
na casa son así xa dende ben
pequenos, ademais son así
tanto na casa, coma na
escola, no super, etc.

Se o rapaz ou rapaza
presenta moitas destas
características, será bo
momento para que un
especialista confirme real-
mente se nos atopamos
diante dun caso de Trastorno
de Déficit de Atención con
Hiperactividade.
Confirmado o diagnóstico,
debemos intervir de xeito
que lle deamos resposta ás
súas necesidades especiais.
Primeiro debemos concien-
ciarnos de que o rapaz/a é
diferente, non é un capricho
que se levante cen veces ou
que fale continuamente; non
o fan para chamar a atención,
senón porque non son
capaces de estar doutro
xeito. A súa falta de atención

lévaos a unha sobreestimulación corporal
que lles axuda a alcanzar ese nivel de
activación necesario para un correcto
mantemento da atención.
Moitas veces o especialista medica ao
alumno/a para mellorar eses niveis
atencionais. Ademais é importante que
lle ensine a controlar o seu com-
portamento; adquirir habilidades sociais;
aprender estratexias para o mantemento
da atención; aprender técnicas de
relaxación; etc.
Ademais o profesorado debe realizar os
axustes oportunos no currículo de aula:
debe pedirlle tarefas máis curtas;
permitirlle facer interrupcións nas
mesmas; permitirlle levantarse ou
moverse, sempre de xeito que non
moleste a ninguén; nomealo axudante
para que lle faga os recados dentro do
centro; desterrar a actitude negativa cara
el, evitar os adxectivos negativos e
pexorativos sobre a súa conducta e
logros académicos; etc.
Por parte da familia tamén debe haber
un control do  comportamento na casa;
aplicarlle reforzos positivos máis que
castigos; eloxiar os pequenos progresos
no seu comportamento; traballar conxun-
tamente co profesorado; etc.
Por último, os compañeiros deberían non
rexeitalo e axudalo a adaptarse ó grupo,
non provocalo nin incentivalo a portarse
mal, aprezar as calidades boas que tamén
ten.
En definitiva, coñecendo a súa
problemática e cunha intervención
especializada será moito mais doado
conseguir que este tipo de alumnado saia
adiante.

Maria José Méndez. Dpto. de Orien-
tación

ORIENTACIÓN
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Atracción de feira, Nube 2º ESO
Cociña moderna 3º ESO

Casa con automatismos 4º ESO Atracción de feira, Nora 2º ESO

Invernadoiro automático 4º ESO
Coches de carreiras 2º ESO

Aula de Tecnoloxía
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¿ Cómo escoller un ordenador ?
Como é sabido, a tecnoloxía en xeral, e
especialmente a tecnoloxía informática e
das telecomunicacións avanza sen
descansar. Por esta razón, cada día é mais
imprescindible un ordenador na casa.
Neste breve articulo, trataranse de
explicar as características básicas para a
elección dun PC de uso doméstico:

Para empezar, diremos que o uso máis
común do PC no fogar, é o de visitar
páxinas web para a recollida de
información e para facer traballos de clase
(No caso dos estudiantes). Neste caso,
os requirimentos dun PC son mínimos:

- Procesador Intel Pentium 4 ou
AMD Athlon (2 GigaHertzios
mínimo)

- Memoria RAM DDR 256
MegaBytes

- Disco duro de 80 GigaBytes ou
máis

- Tarxeta gráfica con 64 Megabytes
de memoria de vídeo (pode ser
incluída na placa base)

- Lector de DVD cunha velocidade
de lectura 16X

- Regrabadora de CDR/RW cunha
velocidade de gravación de 52X

- Placa base (ASUS ou
GIGABYTE) con ranuras de
expansión AGP e PCI, tarxeta de
son integrada, Portos USB e
slots de memoria DDR que sexa
compatible co procesador elixido

- Monitor CRT de tubo plano de
17"

- Impresora e escáner.
- Teclado, rato e altavoces ou

auriculares
- Un módem de 56 KiloBytes/

segundo

O prezo desta configuración oscila
arredor dos 600•

Outra configuración, usada para ocio e
entretemento  e tamén para uso
profesional de deseño.  Neste caso os
requirimentos dun PC son moito
maiores, e en consecuencia, o prezo
tamén. A continuación enumeramos as
características:
- Procesador Intel Pentium 4/ AMD
Athlon 64 (3GigaHertzios mínimo)

- Memoria RAM DDR 1024
MegaBytes

- Disco Duro SATA de 180
GigaBytes ou máis

- Tarxeta gráfica con chip
GeFORCE 4 ou ATI e 256
MegaBytes de memoria de vídeo

- Lector de DVD cunha velocidade
de lectura 16X

- Regrabadora DVD R/RW 16X
- Placa base ASUS ou GiGABYTE

compatible co microprocesador
escollido e con saída de audio 5.1
ou 7.1 (sonido envolvente)

- Monitor CRT Tubo plano de 17"
- Teclado, rato e altavoces ou

auriculares
- Conexión ADSL

O prezo desta configuración oscila
arredor dos 1200•
A diferencia de prezo, varia dependendo
do que desexemos; Pero se queremos
unha configuración máis adecuada ó que
necesitamos, o mellor sería acudir a unha
tenda de informática onde nos axudarán
a comprar o que necesitamos.

2º Ciclo Medio Electrónica
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Entroido 2005
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Magosto 2004
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Por fin chegou ás nosas pantallas
Troia, un espectacular filme que narra a
historia da guerra que leva este nome.
Está dirixida por Petersen, un gran di-
rector, e inclúe magníficas estrelas de
cine: o poderoso guerreiro Aquiles, está
interpretado por Brad Pitt, (poderíase di-
cir que é a viva imaxe do valentísimo
guerreiro grego), o capitán troiano Héc-
tor é Eric Bana, que tamén fai un papel
espectacular, e Orlando Bloom interpreta
ó xove príncipe Paris, o raptor da raíña
Helena. Estes tres guerreiros son os pro-
tagonistas da historia.
A pesares de que ó final da película se
pode ler «baseada na Ilíada de Homero»
isto non é totalmente certo, xa que o filme
se toma moitas liberdades, pero sen es-
traga-la historia por completo.
Por un lado, a Ilíada só narra os feitos
ocorridos no derradeiro ano da guerra,
comezando coa pelexa verbal entre
Agamenón e Aquiles, e a retirada deste
último da batalla, xa que se sente in-
sultado e desprezado. Ademais, os deuses
teñen un papel importante no poema
épico, xa que todo o que ocorre na batalla
está controlado por eles, e dá a impresión
de que os guerreiros só son títeres das
deidades.
Ademais, cada un está a favor dun bando:
Apolo, Afrodita e Ares están a favor dos
troianos, mentres que Hera, Atenea e
Poseidón apoian moi duramente ós
gregos. Zeus queda como árbitro destes.
Sen embargo, na película parece que todo
se estende moito máis, narrando os feitos
ocorridos antes da guerra, (só o rapto
de Helena, pero non o da mazá de ouro).
A película, ademais de tratar o tema da
Ilíada atende a outros temas que no
poema cáseque non se perciben; un deles
é o amoroso, no que participan cada un
dos protagonistas xa nomeados.
Igual que no poema, nárrase a es-
pectacular loita entre o incontrolable
Aquiles e Héctor, que se produce por un
feito terrible que afecta moitísimo a
Aquiles, e que, como se pode ver tanto
na película coma no libro, faralle volver
á loita cheo de furia.
Por otra parte, no filme nárrase o destino
de Aquiles, así como o episodio do cabalo
de Troia, non incluídos na Ilíada. Outra
diferenza da película é que non aparecen

os deuses, tan só se nomean, e ó que máis
a Apolo, deus protector de Troia. Seica
a única deidade que aparece é a nai de
Aquiles, a nereida Tetis, interpretada pola
magnífica Julie Christie.
Incluso, na película podemos ver ó gran
Peter O’Toole interpretando a Príamo,
o pai de Héctor e Paris, e rei de Troia,
ademais de Sean Bean, que interpreta a
Ulises.
Pese a estar adaptada, a película é
espectacular, e moi ben ambientada. Eu,
que persoalmente non me canso de vela,
invito a todo o mundo a que a vaia  ver,
porque é inesquecible todo o que ocorre

TROIA: a guerra chega ó cine

nela. Ademais, o que a min sempre me
impresionou foi a forma que ten o
magnífico Aquiles de pelexar nela, e pen-
so que Brad Pitt o fai estupendamente.
Despois de trinta séculos a guerra volve.
Unha guerra, que para moitos existiu,
aínda que por motivos comerciais, e non
polo rapto de Helena. Persoalmente,
penso que si existiu, xa que as ruínas de
Troia atopadas no século XIX o proban.
¡Animádevos, e disfrutade desta
marabilla cinematográfica! ¡Non a
perdades!

CINE
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¿Coñecedes o libro de Raymond Smullyan “¿Como se chama
este libro? O enigma de Drácula e outros pasatempos lóxicos”
Ten un montón de adiviñas lóxicas, historietas, bromas...  En
moitas delas fai referencias a persoaxes como Alicia (a do país
das marabillas), sitúanos en illas misteriosas poboadas por
cabaleiros (que sempre din a verdade) e escudeiros (que sempre
din a mentira) e dános consellos para sobrevivirmos ós zombis
e ós lobishomes.
Temos esta obra na biblioteca do Instituto, e outros máis do
mesmo autor: «Alicia no país das adiviñas». Un conto ó estilo
de Lewis Carrol para nenos de menos de oitenta anos, “5.000
a.de C. e outras fantasías filosóficas” e un libro máis serio:
“Silencioso Tao. Reflexións dun científico ó outro lado do
espello”
O presente artigo é unha selección de adiviñas que recolleu
para vós Alex Rivas, de 1º de Tecnolóxico. ¡Que as disfrutedes!

1- UN PROBLEMA DE TEMPO
Un tren  sae de Pontevedra para Ferrol. Unha hora despois
outro tren sae de Ferrol para  Pontevedra. Os dous trens van
exactamente a mesma velocidade.
¿Cal dos dous estará máis cerca de Pontevedra cando se
encontren?

2- ESTE  DE  INDIOS
Dous  galegos de Redondela, un neno  e outro  adulto, están
sentados nun banco, o neno e fillo do adulto, pero  o adulto
non  e  pai  do neno. ¿Cómo é posible?

3- UNHA  AVENTURA  PERSOAL
Velaquí  unha  adiviñanza  pouco  frecuente, ademais está  to-
mada  da  vida  real. Unha vez, cando  visitei a illa dos  cabaleiros
e escudeiros, encontreime con dous  habitantes descansando
baixo unha  árbore, e pregunteille a un  déles: «¿É algún de vos
cabaleiro» El  respondeume, e coa  súa  resposta  puiden  sabe-
la  solución da miña pregunta.
  ¿Que é  a  persoa  a  que  me dirixín coa  pregunta, cabaleiro
ou escudeiro? e, ¿que é o outro? Podo asegurar  que vos  su-

ministrei  a suficiente  información  para  resolve-lo enigma.
4- ESTE  VAI  DE  LEIS
Estase  a  ver  o  proceso  de  dous  homes acusados de asasinato.
O xurado  declara  culpable  a un  e  inocente  ó outro. O  xuíz
diríxese  o culpable  e dille: «¡Este  e  o  caso  máis  estraño
que  vin  na miña  vida!  Aínda que  a  súa  culpabilidade estea
probada e  máis que probada, a lei  obriga  a poñelo en
liberdade»
¿Como explicas iso?

5- CUESTIÓN RELIXIOSA
Aqueles  de  vos  que  saibades  algo  de  catolicismo. ¿Sabedes
se a igrexia  católica  permite  a  un  home  que  case  coa  irmá
da  súa  viuda?

(Solucións na páxina 30)
                       Manuel Alexandre Rivas  Solla 1º BAC

Para pensar

28
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¿Cales son as verdadeiras patas deste elefante?.

Este cura, que está rezando, non é Lence,
pero, ¿qué pasaría si lle das a volta?

Por un lado ves a unha princesa e
polo outro....

 Os dous homes ¿nun
escalón  diferente?

 Cando miras fixamente este debujo, ¿non
ves puntos negros parpadeantes nos

espacios en blanco?

Estas líñas horizontais non parecen en absoluto
paralelas, pero si que o son

Le detidamente esta frase e comproba si
está escrita correctamente.

¿Cal  destas rapazas é máis alta?

29

¡ Fixate ben !
PASATEMPOS
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SOLUCIÓN 1
 -Claramente os dous  trens  estarán  a  mesma distancia de Pontevedra  cando se   encontren.
SOLUCIÓN 2
  -O adulto era a nai do neno  pequeño.
SOLUCIÓN 3
Vamos a chamar  “A” o habitante que nos  contesta, e “B”  o que  está  sentado  ó  seu  carón.  E imos ver as combinacións das posibles
respostas para saber cal é  a correcta:
 - A   cabaleiro   ,   B   cabaleiro  :  “SI”
 - A   cabaleiro   ,   B   escudeiro :  “SI”
 - A   escudeiro  ,   B   cabaleiro  :  “NON”
 - A   escudeiro  ,   B   escudeiro :  “SI”
   Polo tanto,  o terceiro caso é  o único  que  me permite  estar  seguro,  xa  que se  contestase  “SI” non sabería  de  que  caso  se  trata, e
xa vos dixen que coa súa resposta si que puiden sabe-la solución da miña pregunta.
SOLUCIÓN 4
-Os dous  acusados  eran  siameses.
SOLUCIÓN 5
 ¿Cómo  é  posible  que  se  case  un  morto?
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B I E B I A N G U I A A F F

A A B O H C E N D I A F A B

C E C P E S C A D A E N H D

E R G A H C M A L I E M L A

G P N A L Q Ñ D O C P U N D

L M A P E L L I A O A U O A

I A E E Q I A O A E R O Q P

N L O U Ñ S I O M E F A Z S

G M T U O N A V I O X A B E

U N I N L B N Z E X L U I E

A P O O E A M I O B O L U X

D R R A R C E U I G O U O I

O E F U U A B E I I L N V E

M T X I X A R D A B H N S P

Once nomes de peixes

F F N G M U H X I T Z L R B

A S A U O E S T R E B S O U

E O Z P U G N O P I S L D C

B U V Q T P C U X X B Z R S

D I Ñ X S R V O B O X R Z A

N O M X O O U D R F A L A C

B A N P D l N F F Q G I I S

C V T O B A T U R S T R U B

D A M S N A R C F P X A X A

E C l S N L S U A E T B B H

B A L A B C R D O O S A O N

C L B A U O R S H L Z X L E

R U R S N I Ñ B E Z A I O N

A M A N B C O E L L O C D I

F E G N F G A H R E S T A B

A M E G O R U O T Z V I E V

Doce nomes de animais

Busca as seis difencias

PASATEMPOS
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