
 Novas publicacións Novas publicacións
Despois de manter durante anos os seus escritos agochados nalgún 
lugar secreto do seu Arcos natal, por fin o noso secretario decidiuse a 
deixarnos ler as súas marabillosas, incribles e impresionantes historias.
Nas súas dúas últimas publicacións mergullámonos de cheo na idade 
media nunha terra que arrecende a améndoas e flores silvestres, e 
nos recordos da emigración e dos horrores da guerra que aboian á luz 
do solpor na solaina fronte ao mar de Orzán.
Deixámovos coas reseñas editoriais destes dous libros, 
recomendacións do noso Cheff literario para estas datas do Nadal.

Avanzaba o século XI cara ao seu remate nunha 
época de xenreira, de escravitude, de pandemias, de 

liortas e de guerras... Roi nace nunha pequena aldea asentada no val onde 
remata o reino de Galicia.
É o fillo do ferreiro, un servo máis de don Guzmán, o conde que o domina todo 
desde a súa fortaleza amurallada. Desde moi pequeno, o mozo soña con ser, 
un día, un home libre para poder ser armado cabaleiro. Coñece polo seu avó, 
o mago, o druída, as historias do rei Arturo e a existencia do Santo Graal, o 
que o vai levar por inhóspitas e estrañas paraxes coa soa compaña de Alba, 
decidida, tamén, a romper co pasado, coas ataduras das tradicións e do 
destino que para ela marcou o seu pai, o conde. Xuntos van descubrir onde se 
agocha a verdadeira liberdade...

Alguén explicou, unha vez, que envellecer viña sendo o mesmo que escalar unha gran montaña 
durante toda unha vida. A medida que se ascende faise máis lento e traballoso o camiño, pero, 
en troques, a mirada vólvese libre e a vista que ante nós se ofrece resulta dunha amplitude 
totalmente descoñecida, serena... máis reconfortante.
Ana é unha de tantas mulleres que naceran na segunda década do século XX e que viu rota a 
súa vida pola marcha do seu ser máis querido á outra beira do océano na 
procura duns pesos... e por unha guerra que nunca tiña que ter comezado... 
pola soidade, pola xenreira. Séntese, cando era moza, case unha nena, na 
obriga de abandonar a súa casa, a súa familia, coa soa idea de afastarse de 
todo para sempre, tentando ao mesmo tempo fuxir dos recordos que 
ameazaban con relala por dentro.
A cidade da Coruña acolleuna cos brazos abertos e alí permanece durante 
corenta anos. Consegue co tempo o seu propósito de borrar o pasado.
As circunstancias lévana de novo á súa terra. Un fortuíto accidente condúcea a 
un fogar da terceira idade que construíron preto da aldea que a viu nacer. 
Desde alí pode contemplar a diario todos os recantos nos que reverdecen outra 
vez, as lembranzas que cría durmidas...
Ana ten algo máis de sesenta anos... 



Nova Biblioteca

Despois de anos atesourando libros, 
títulos e lectores por fin dispoñemos 
dunha nova biblioteca na que 
podemos estar comodamente, e  que 
vos invitamos a visitar a todos e todas 
, a participar nas actividades que 
realizamos nela, e mesmo a facervos 
socios/as (se é que aínda non o 
sodes) e levar algún dos nosos libros 
de paseo.
Dispoñemos dun espazo amplo e 

aberto para todos, luminoso como as historias que contan os nosos libros. 
Tamén dispoñemos dun espazo virtual, o noso blog, que está esperando 
tamén a vosa participación. Recordade que o enderezo do noso BLOG, a 
biBLOGteca, é http://condesa.blogaliza.org .
Tamén estamos comezando cos 
Clubes de Lectura, que están tendo 
un gran éxito entre o alumnado. 
Estamos incluso pensando en facer 
un clube de lectura para adultos, 
para que os pais e nais poidan 
tamén participar das actividades da 
biblioteca e disfrutar compartindo as 
aventuras dos persoaxes favoritos.
Tamén, co programa de  lectura 
silenciosa, que convirte durante un 
cuarto de hora pola mañán a todo o 
colexio nunha grande biblioteca, estamos a devorar libros como verdadeiros 
leóns/leonas (GRRRRRRRR!!!!!!), e que ricos que nos saben.
Tamén estamos comezando a traballar por proxectos: a primeira proposta 
este ano estivo no terceiro ciclo, cun traballo sobre electricidade que fixo 
que o alumnado investigase sobre esta enerxía e que traballase realizando 
circuítos eléctricos do máis interesante. Tamén os pequeniños de infantil 
descubriron os distintos tipos de enerxía e a súa orixe.
En fin, que levamos un ano de moito traballo e moitas novidades. Así que 
cando menos merecémonos todos pasar unhas moi boas vacacións do 
Nadal, e que os Reis Magos nos traian moitos regalos, e entre eles, algúns 
libros. Feliz ano a todos e a todas.

http://condesa.blogaliza.org/


Tradicións do Nadal

Recollemos na páxina da Xunta  (http://centros.edu.xunta.es/contidos/portal/nadal/nadal.htm) 
estas interesantes tradicións do Nadal. A máis de tradicións nesta páxina atoparedes obras de 
teatro para o nadal, cantigas, as celebracións distintas do nadal no mundo, e outras 
celebracións. Un lugar interesante para visitar e coñecer.
Nadal na lareira: O Tizón de Nadal
Di Ramón Otero Pedraio: "é un cañoto grande dun árbore , 
que nas montañas do leste da provincia de Lugo, en moitos 
sitios de Pontevedra, e noutras terras, botan ó lume na noite 
do 24 de Nadal, e deixan queimar deica a metade, e o que 
queda gárdano para cando hai treboada; entón, bótano de 
novo a arder na lareira, para arredar o pedrazo e os raios. 
Nalgúns lados, semella que aproveitan a borralla para botaren 
nos eidos, o cal si que é un verdadeiro rito fertilizante de maxia 
agraria. Mais tamén ten relación coa presenza das ánimas da 
familia na noite de Nadal, arredor do lume. O tizón de Nadal é 
rito coñecido e usado en toda Europa, e faise tamén en moitas 
partes de España. En Cataluña vén ser o que chaman tió, no 
que baten os nenos da casa para que lles boten doces, que os 
pais meten dentro. A súa orixe recúa con seguranza deica os 
tempos mais vellos.". É o Tizón de Nadal, tamén coñecido 
como cepo ou cachopo: unha rama grande de boa madeira, 
polo xeral de carballo, que se botaba á lareira na noite de 
Nadal mentres a familia cantaba panxoliñas e contaba contos. 
A tradición di que as cinzas tiñan propiedades máxicas, polo 
que decidían gardalas nun recanto da casa para reutilizalas en 
caso de tormentas, xa que se consideraba que tiñan 
propiedades para espantar ós tronos. 
O acivro 
Trátase dun arbusto de entre dous e cinco metros de altura, de longa vida (sábese de acivros de 
ata 300 anos), con follas de beiras onduladas e espiñentas e o seu froito –non comestible- é 
unha boliña vermella que madura en outono e mantense varios meses durante os que se 
emprega como elemento ornamental. Ademais de empregarse como substituto do ébano, o 
acivro ten outros usos relacionados coas crenzas. Xunto á relacionada co amor (falan as 
tradicións dun ritual que consiste en cortar una pola de acivro ás doce da noite de San Xoán 
para, logo de pasala trece veces baixo as ondas do mar mentres se reza un credo de cada vez, 
tocar con ela á moza elixida), o acivro está intimamente relacionado co Nadal. Un costume que 
ven de vello cando na entrada do inverno as tribos xermánicas colocaban pólas de acivro nos 
seus cuartos, ou cando en tempos dos romanos se asociaba ás festas de finais de decembro 
que se celebraban na honra de Saturno, o deus da sementeira. 
A Misa do Galo 
Os católicos optaron por celebrar unha misa no momento do canto do galo o día que empezaba 
a alongarse a claridade diúrna. A primeira Misa do Galo foi celebrada en Roma no século V polo 
Papa Sixto III. Na actualidade celébrase ás doce da noite do 24 de decembro (00:00 do 25 de 
Nadal) relacionada coa Natividade de Xesús.
Os Santos Inocentes 
Cada 28 de decembro recórrese a esta celebración que na súas orixes está unida á lenda de 
Herodes: segundo a Biblia, Herodes entérase de que nace un neno que, segundo as profecías, 
sería o Rei de Reis. O medo a perder o trono, e sabendo que os Magos de Oriente viaxaban 
para adorar ó Neno, pídelles que lle comuniquen onde se atopa para así poder ir tamén adoralo. 
Cando os Magos saben que Herodes o que verdadeiramente pretendía era matalo, regresan ó 
seu país sen dicirlle nada o que provoca a ira de Herodes que da orden de matar a todos os 
primoxénitos nados por aquel entón; unha matanza que segundo esta lenda coñécese como os 
Santos Inocentes. Na actualidade é tradicional "contar mentiras" con fins lúdicos.

http://usuarios.lycos.es/angelweb2/cagatio.htm
http://centros.edu.xunta.es/contidos/portal/nadal/nadal.htm


As impresións de Bea: de alumna a profesora

Despois de moitos anos voltei  a o colexio, para facer as miñas prácticas de 
maxisterio. 
Agora contémploo e  todo me parece diferente. 
É verdade que se fixeron cambios dende que eu estiven estudiando nel: 
Cambiaron as aulas,  fixeron unha nova  biblioteca moito máis espazosa e 
un pavillón, e tamén hai novos profesores. 
Pero non é isto o que  fai que sexa diferente, senón a diferente maneira de 
ollar para el. 

Nos meus recordos teño a vívida imaxe do colexio dende a  miña ollada de 
meniña. Todo parecía  máis grande, o patio, as aulas, o comedor, o 
escenario, ata  as escaleiras parecían moito  máis longas.
Pero o que sigue igual son as tradicións do colexio, o magosto, o samaín, o 
certame e o  concurso da postal de nadal...
Sobre todo, o que non cambiou nadiña,  é o bo ambiente que se vive no 
colexio e as grandes persoas  que nel traballan: profesores, coidadoras, 
conserxe, limpiadoras, cociñeiras.
Grazas a todos por esta oportunidade e felices festas a todos.


