
 AS LETRAS NA CARBALLEIRA  
DOS SONOROSOS BOSQUES AO ROCK URBANO 

 
 Neste curso o instituto de Brión quixo celebrar o ano dos bosques con actividades ao 
redor da importancia das árbores para a humanidade. Chama a atención o entusiasmo con que todo 
o alumnado e todo o profesorado se comprometeu para esta tarefa colectiva:  traballouse nas aulas 
os nomes das árbores nas distintas linguas, a importancia da variedade de especies para os 
ecosistemas naturais.   
 Vimos poesías e textos literarios en francés, inglés, castelán e galego, así descubrimos como 
a vexetación é especialmente sentida polos artistas de todas as culturas e de todas as épocas. 
Fixéronnos  coñecemos a importancia dos ecosistemas dos bosques que seguen vivos despois de 
milleiros de anos en diferentes partes do planeta. A evolución do bosque o seu uso ao longo da 
historia, como é o sistema de propiedade. As diferentes especies que se foron prantando ao longo do 
século XX e a situación actual onde os incendios e os monocultivos son unha ameaza para a 
pervivencia do monte como fonte de riqueza e de diversidade ecolóxica...  
 Ao longo do curso fóronse  expoñendo os traballos dos diferentes grupos e materias, mesmo 
foi moi enriquecedor o feito de termos colaborado co colexio de infantil e primaria: exposición de 
fotos das diversas árbores prestadas polo  profesor Delio García do instituto de Ponteareas. 
Traballos do alumnado de primaria e secundaria entre outras moitas actividades dos diferentes 
departamentos. Destacan pola súa fermosura os traballos feitos polo alumnado de plástica e que 
podemos ver aínda no vestíbulo e na aula de entrada do instituto.... 
 
 E aquí estamos nesta fermosa carballeira, símbolo de Brión e que grazas ao bo facer do 
concello  foi preservado e que souberon acompañar cun proxecto urbanístico que en Europa 
premiaron pola súa beleza e harmonía...  
 
 Como os carballos centenarios nacidos da terra temos aquí aínda viva unha lingua tamén 
moitas veces centenaria e nacida tamén na terra e que o vento da historia levou ao sur co nome de 
portugués e os nosos veciños lusitanos a fixeron navegar alén dos mares: a Brasil, a Angola, a 
Mozambique, á Guiné, ao Cabo Verde, a Goa, a Timor Leste... e que aquí seguiu e segue viva, a 
pesar do pouco valorada que estivo pola clase alta por considerala “dialecto” rural e aldeá. Hai quen 
segue pensando que é unha ruína, un estorbo para a modernidade. Nós pensamos que hai que 
valorala porque axuda á riqueza da diversidade  cultural e a ser nós mesmos. Como dicía Castelao 
fonte de riqueza para a creatividade,a poesía e a ciencia... 
 
 
 Unha mostra disto é... 
 Lois Pereiro, a quen se lle adicou o Día das Letras Galegas deste ano 2011, poeta urbano 
e cosmopolita e que dominaba varias linguas non quixo renunciar á propia, a pesar de que el fora 
educado na lingua de Castela polos seus pais e a escola da súa época. Levou o galego a mundos que 
aquí se descoñecían e que xa eran normais na Europa industrial e urbana: á contracultura do rock e 
o asfalto. De estudante en Madrid fixeran el e outros mozos hoxe consagrados na cultura galega 
(Manuel Rivas, Antón Patiño...) a revista LOIA. Xa era o poeta  contracultural e roqueiro que 
aparecerá na poesía máis madura.  
 
 Para pechar o ano dos bosques e de Lois Pereiro nada mellor que esta homenaxe na 
carballeira de Santa Minia coas nosas creacións e música de rock... 
 
 


