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A REVISTA 
 

 

¡Por fin estou aquí!  
 
Sei que levades un tempo pensando en min. Oín rumores. Hoxe, setembro de 
2004, asómome por primeira vez á vida. Son afortunada. Estou rodeada de 
compañeiros e compañeiras que me animan a saír. Vós creástesme e estou 
aquí por vós. Non sei aínda que nome me poredes.  Non me importa.  Só sei 
que a partir de agora formarei parte das vosas vidas, o instituto e vós sodes 
todo o que teño. Non me fallades, non quero estar soa. 
 
 
Hoxe vai frío pero eu non  o sinto. Acabo de nacer pero aquí, no centro, estou 
a gusto. É un privilixio abrir os ollos neste edificio. Vervos corricar e sentir as 
vosas voces , porque si, esa cadencia é a miña , esas palabras son as miñas 
aínda que non poida a penas falar polo cansanzo do parto.  Escoito dicir  “ é a 
nova revista en galego” , daquela xa me lembro,  esas son as palabras máxicas, 
a miña razón de ser , a razón de estar aquí, EU SON A REVISTA DO EQUIPO 
DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA DO INSTITUTO OTERO PEDRAYO. 
Retrocedo no tempo e lémbrome dos rapaces de 3ªA facéndose cargo de min e 
despois vós, ¡tantos desexando que eu nacese para coidarme e mimarme¡ 
 
 
Velaquí me tendes . A miña vida son as palabras, palabras pronunciadas na 
lingua do meu pobo, na lingua dos meus antergos, na lingua da vida. Escoitei 
rumores de que cada vez se oían menos, de que as utilizabades  moi pouco, 
non quero crelo, resístome a pensar que sexa así, se estou aquí é porque 
credes en min, porque estamos vivos, ela, a lingua , eu  e máis vós.   
 
                   
Porque hoxe ,setembro 2004, estamos todos de festa, ti, eu , o instituto e  O 
GALEGO. 
 
 
PD.¡ Acaban de bautizarme! Gústame o nome, gústame o porqué do nome, 
seica é unha homenaxe a un gran home, o maís grande que tivo Galicia, eu 
quixera ser para vós a metade da súa sombra, eu lembrareino cada vez que 
pronunciedes o nome da súa criatura, eu quero que sexamos unha estela no 
mar da súa lembranza, el, vós e eu. 
        
 
Hoxe nace RAÑOLAS , renace Castelao e RENACEMOS TODOS 
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 A COORDENADORA 
 
 
 
 
            
Como ben di RAÑOLAS, hoxe é un día especial. Non hai acontecemento máis 
feliz que o nacemento dun ser, sobre todo se, como ocorre neste caso, é 
desexado. 
 
 
Pero previo nacemento hai un embarazo e neste caso non podía ser doutro 
xeito. A semente chegou a finais do curso 2004 e pousouse na aula de 3º A, 
eles dixeron estar dispostos a asumir a paternidade da criatura, despois foron 
engadídonse outros, compañeiros, profesores ... todos nun exercicio de 
enorme madurez decidiron ser pais cando tan difÍcil resulta selo nos tempos 
que corren. Hoxe somos familia numerosa e a criatura precisa dos nosos 
coidados. Darémosllos. Debemos alimentala, ela comerá de todo porque todo 
lle gusta e a todo está aberta: cine, deportes, literatura, ecoloxía, actualidade, 
sociedade, etnografía, fotografía, teatro, música...Só así medrará sa e 
vigorosa . Ela precísanos, somos a savia da que se nutre.  
 
 
RAÑOLAS aliméntase das nosas inquedanzas, das nosas ilusións e do noso 
traballo. Ama a liberdade por encima de todo e fainos un chisco máis libres. É 
tolerante e cre en nós.É universal sendo galega. É nosa e é de todos. É o 
espello no que podernos mirar e atoparnos. Respira con nós e sente con nós. 
             
                           
 
RAÑOLAS somos nós en galego porque como dixo Castelao: 
                      

“A nosa tradición revélase no idioma, no esprito, na cultura, na 
arte, no xeito de vivir e de pensar, no sentido trascendental da 
vida e da  morte, no afán de universalidade e de 
particularidade...” 

                        A TRADICIÓN É TODO AQUELO QUE ENDEXAMAIS NOS 
                       TRAICIONARÁ.  

 
 
 
 

                                                                                 Conchita Fernández Vázquez 
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 A REVOLUCIÓN NO CEREBRO 
 
¡NÓS!  ( OS ADOLESCENTES ) 
 
¿ Como somos en realidade? 
 
Somos: idealistas, rebeldes, 
nugalláns...pero, ¿ por que somos 
estraños? 
 
As respostas que buscamos atópanse no 
noso cerebro. 
Estamos nunha etapa difícil, de 
indecisión, e sentímonos 
incomprendidos. 
Gústanos o risco porque precisamos 
experimentar, saltamos por todo porque 
somos rebeldes... 
O problema non se atopa aí senón na 
nosa personalidade, nas nosas ideas, 
todo depende de como sexamos. 
É moi fácil falar mal de nós, que se nos 
consinten, que se temos todo o que 
queremos, ¡mentira!; o verdadeiramente 
difícil é pórse no noso lugar, regresar 
atrás no tempo e recordar. 
Xa sei que non somos perfectos , 
ninguén o é, pero nós somos o futuro e 
atopámonos un pouco perdidos.Vivimos 
nunha sociedade aparentemente boa. 
Nunha sociedade chea de conflictos e 
problemas. Moitos bótanlle a culpa a que 
non temos cousas polas que loitar 
centrándose , por exemplo, en épocas 
coma a dictadura. 
Pois eu penso que non, só temos que 
mirar ó noso redor e comparar a xente da 
nosa idade coa doutros lugares do 
mundo, ¿ acaso é iso fermoso, ou son 
fermosas as guerras, a explotación no 
traballo ...? ben, iso é en verdade o noso 
futuro, unha loita para a que moitos non 
estamos preparados. 
Precisamos a axuda de pais, mestres e , 
sobre todo, amigos. O noso cerebro 
controla a aprendizaxe desde que nos 
atopamos no útero da nosa nai e nesta 
etapa onde se debería converter nunha 
máquina eficaz. 

A esta idade é difícil expresar as 
emocións e tendemos a pensar que 
todos nos teñen manía, ó mellor non é de 
todo mentira. Non somos  “robots 
informatizados” para estudar, axudar na 
casa, sacar boas notas, ter actividades 
extraescolares... ¡ piden de máis! 
Como estudante que son, penso que 
parte dos nosos problemas atópanse no 
centro , entre os profesores ( deberes, 
exames, avaliacións, expulsións, 
apercebimentos...). 
Ás veces isto dá pé a pensar: 
- ¿ Realmente valemos para algo ? 

Porque por todo o que facemos 
nos xulgan. 

 
 
PROBLEMAS MÁIS SERIOS 
 
Por outra banda están problemas coma 
as drogas, o tabaco, o alcohol... 
Cientificamente tomamos drogas xa que 
xeneran máis dopamina , unha 
substancia química relacionada co 
cerebro e que incide no noso 
comportamento. Eu non sei a resposta, 
aínda que é verdade que a 
experimentación, a rebeldía e os 
impulsos posiblemente axuden. 
 
 
AS NOSAS ACTIVIDADES E AFECCIÓNS 
 
Temos a virtude de ser polifacéticos en 
gustos. Saímos cos amigos, imos ó cine, 
vemos a televisión ( se algo merece a 
pena), escoitamos música... mais unha 
actividade moi de noso é viaxar  pero coa 
mente. Cando menos o imaxinan os 
demais, desconectamos de todo e 
adentrámonos no noso mundo illado de 
todo : a nosa imaxinación. 
 
¿ A onde imos?, ¿ en que ou quen 
pensamos? Iso é o noso segredo. 

                                           
 

Victoria Álvarez Buján 
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ABANDONO DE ANIMAIS 
 
Chega o verán e con el as festas,a praia, 
en definitiva ;as vacacións.É a epoca de 
divertirse e polo tanto os animais que 
tanto desexabamos no nadal e cos que 
vivimos numerosas aventuras durante 
todo o ano, comezan a ser , 
aparentemente, un incordio para nós.Nas 
vacacións só pensamos en pasalo 
ben,divertirnos e olvidarnos de todo ... e 
non nos damos conta de que as nosas 
mascotas son os nosos amigos e que 
farían o que fose por nós, pola contra 
nós, ó mínimo contratempo 
abandonámolos.  
¿De verdade cres que debemos ser 
chamados persoas? Eu mais ben creo 
que non.E non me digades que non tedes 
tempo ou lugar onde deixalos...non son 
escusas ¿ Pensastes neso antes de 
mercalos? Seguro que non, foi un 
capricho e como tal aburrístesvos del 
¿Credes que os vosos caprichos 
merecen unha vida? Eu creo que non e o 
que opine o contrario non merece ser 
chamado persoa.Un animal non é un 
xoguete que poidamos deixar tirado 
cando nos cansamos del, é un ser vivo, 
con sentimentos, que debemos coidar 
sempre. Respecto ó de non ter onde 
deixalos... buscade outra escusa mellor 
pois existen numerosas residencias 
caninas,hoteis etc nos cales poder deixar 
á túa mascota e estar seguro de que  a 

coidarán coma ti ou incluso mellor.Aínda 
así seguen aparecendo casos que son 
cada vez máis comúns  nas grandes 
cidades ,segundo as fontes do colexio de 
veterinarios da provincia de Madrid ,uns 
5.000 animais foron abandonados no 
pasado verán. 
 
ESTRADAS E RESIDENCIAS  son,unha 
vez tomada a decisión polos seus donos, 
os lugares elixidos para cometer o seu 
crime xa que non hai outro modo de 
chamarlle a esta atrocidade.Estes 
escenarios soen ser dous: 
1)Estradas ou gasolineiras onde morren 
atropelados. 
2)Residencias onde nunca volven a 
recollelos. 
 
PERREIRAS MUNICIPAIS unha pésima 
solución.Esta é unha dependencia oficial 
que se encarga de recoller animais 
abandonados e na que as condicións 
hixiénicas non son as mellores.¿para que 
mimar a  un animal que estará vivo como  
 máximo uns días?Exactamente dez se o 
animal non ten dono identificado e 
dezanove se o ten.Eses son os prazos 
 para que alguén se presente,o adopte e 
salve a súa vida, 
se esto non sucede,o animal morrerá 
sacrificado. 

 
 

  Jesica Rodríguez Núñez  
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O MALTRATO DE ANIMAIS 
 
 
Moitas e moi crueis son as torturas que sofren os 
animais.PERO... ¿onde?  ¿como?  ¿por que? 
En España,a fin de temporada,os podencos 
e galgos utilizados na caza son con 
frecuencia sacrificados e,como se pode 
ver, nalgunha ocasión  de xeito 
“verdadeiramente sádico” 
 
"Gamberradas" 
As malleiras que sofren algúns animais, 
"por diversión",son moito máis frecuentes 
do que parece.A variedade de castigos por 
desgracia é infinita e vai desde as "típicas" 
queimaduras,uñas arrincadas ou rabos 
cortados,ata o caso, por exemplo, dun 
pastor alemán femia que se atopou en 
Cádiz cunha bandeiriña de 7cm espetada 
no lombo. 
 
"Aforcamentos"  
Esta é a forma que teñen os covardes de 
matar.Estes asasinos utilizan novas formas 
de matar estudiadas sixilosamente para 
que os animais sufran máis e morran 
lentamente.Deixan ó animal atado dunha 
árbore (polo pescozo) e abandónano sen 
comida nin bebida.O animaliño debe 
aguantar a catro patas (ás veces cóganos 
máis alto para que só poidan suxetarse 
polas patas traseiras) e no momento no 
que xa non aguanta máis,o lazo que o 
suxeita (a miúdo de metal) provócalle a 
morte por asfixia.Soen estar agonizando 
durante días ata que,loitando por non 
morrer aforcados,falecen esgotados. 
    Pero non só os galgos son víctimas 
desta terrible barbarie, hai moitísimos 
exemplos de malos tratos publicados en 
diferentes medios , velaquí algúns 
deles:unha historia de aforcamento de 
cans,como xa comentei 
anteriormente,denunciada en Alicante;un 
asalto popular dos veciños ó instituto 
Pasteur de Buenos Aires,onde, segundo os 
veciños,os cans berran como tolos, 
sospeitándose que os matan para 

comercializar co seu sangue, coiro e  
carne; a escalofriante denuncia dun can 
queimado vivo en Leganés,  son tan só 
pinceladas dunha longa mostra. 
    Moitos deles, a maioría femias, teñen a 
dentadura destrozada pola glucosa que  
lles suministran para que sexan máis 
rápidos, ademais de vivir metidos en 
gaiolas metálicas dun metro cadrado toda a 
súa vida "laboral"; tamén sufren 
desnutrición e a miúdo teñen o corpo 
cuberto de chagas; pero non pensedes que 
isto  só é culpa  das persoas que levan a 
cabo estes delitos senón tamén das 
persoas que coma ti e coma min  non 
facemos nada para denuncialos, tamén de 
todos aqueles que apostan  por un distes 
cans,e sobre todo; das autoridades que 
sabendo todo o que está a ocorrer non fan 
nada para evitalo. 
    As persoas que fan isto, por non 
chamalas doutro xeito,non sei como poden 
andar pola rúa sen que lles dea vergoña, o 
seu comportamento non é digno dunha 
persoa normal e sa. Deberían pedir axuda 
pois son persoas enfermas,  diría que ata 
sen sentimentos, persoas que dubido  
xamais logren querer a  alguén. 
    Aínda así,hai que ter en conta que  
teoricamente en todos os países 
desenvolvidos existe a preocupación 
xeralizada de que o maltrato inxustificado 
ós animais é un delito que debe ser 
perseguido e xulgado con severidade. Hai 
unha declaración universal dos dereitos 
dos animais e multitude de lexislacións 
nacionais que supostamente respaldan 
esta idea.Pero a realidade é que  o maltrato 
animal non está incluído no código penal,e 
que a lei condena esto como 
falta,sancionando ó culpable soamente con 
multas. 
    Estamos nun mundo no que o que máis 
importa é a popularidade,quen é mellor ca 
quen,quen gaña máis diñeiro,quen ten 
mellor coche... e  non  nos  damos conta do  
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que en realidade importa. Esta falta de 
sensibilidade por parte de moitas persoas 
ven en moitos casos dada pola 
televisión,os videoxogos etc que non 

mostran nin un mínimo de sensibilidade 
polo que nos rodea. 
 

Jesica Rodríguez Núñez
                                           

 
 

                           
 
 
 
                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                       ¿ TI  TAMÉN SERÍAS CAPAZ?   
 
Quizais non o fagas 
 pero tal vez o consintas 
que é facer algo 
que non debes facer 
así que non es mellor ca eles  
es igual ca eles 
tan culpable coma eles, coma todos 
                          
                                                     ¡ REACCIONA!        
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“A perda de falantes na mocidade ameaza a hexemonía  do galego” 

 
 
 
Este foi o titular publicado por un xornal o pasado ano no que se reflexa a 

alarmante perda de falantes na mocidade. 
 
O estudo tamén mostra que os mozos perciben máis negativamente o uso do 

idioma nas mulleres que nos homes. 
 
Aínda persisten os prexuízos que identifican a lingua co atraso e os estereotipos 

rurais. Estes levan ós mozos a falar por primeira vez na historia máis castelán ca galego. 
 
Estes artículos chamáronnos a atención e decidimos comprobalo realizando 

enquisas como a que aparece abaixo ós nosos compañeiros de 2º de E.S.O e 1º de 
Bacharelato. Así cegamos á conclusión de que entre eles non existen grandes diferencias 
pero interesantes. 

 
A maioría dos máis pequenos non valoran o galego como a súa lingua senón como 

algo secundario que está despois do castelán. 
 
Sen embargo non teñen o prexuízo do galego como unha lingua “pouco fina” ou 

vulgar. 
 
Nas enquisas din que non lles importa ler libros ou ver películas en galego. Por iso, 

deducimos que o feito de que non o falen habitualmente é debido a que en moitos casos 
os pais aínda que falen en galego entre eles, despois fano en castelán cos seus fillos, 
polo que estes acostúmanse a expresarse en castelán. 

 
En cambio, os de 1º de Bacharelato valoran máis o galego e téñeno como a súa 

lingua e da que se sinten orgullosos. 
 
En resumo, observamos que na maioría das preguntas da enquisa os dous cursos 

responderon de forma semellante. 
 
Co noso traballo comprobamos que como os artículos mostran, o galego está 

perdendo o seu peso como lingua materna e cada vez se considera máis como unha 
segunda lingua. 
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1. ¿Gústache falar galego? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ¿Falan os teus pais galego contigo? 
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8. ¿Sénteste cómodo falando galego? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ¿Pensas que o galego é unha lengua “pouco fina” ou vulgar? 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

María González, Andrea Carnero, Aldara Pérez 
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SOBRE NUTRICIÓN INFANTIL 
 
Segundo un estudo recente, a 
importancia da alimentación na primeira 
etapa da vida é crucial. Problemas na 
alimentación durante o embarazo xa  
traen consecuencias graves para o 
desenvolvemento do neno. A 
sobreprotección dos pais e a comodidade 
ante os “doces industriais” xa elaborados, 
provoca en moitos casos problemas de 
obesidade e desnutrición. A maioría dos 
nenos e adolescentes almorzan pouco, 
rápido e mal, aparecendo novamente 
problemas de desnutrición. 
 
 
Por culpa da sociedade que crea 
demasiados estereotipos, xorden 
trastornos como a bulimia ou a anorexia ; 
mesmo os pais malnutren aos fillos 
crendo que coidan a súa alimentación. 
Dependendo da zona en que nos 
atopemos,  podemos falar ou non de 
diversos tipos de malnutrición. O 
consumo de tantos productos 
elaborados, a comida  rápida e a 
escaseza na inxesta de alimentos 
“naturais” é causa primordial en tódalas 
sociedades,nun maior ou menor grao,de 
problemas relacionados cos hábitos 
alimenticios que cadaquén aprende 
dende a nenez. Para rematar, cabe 
mencionar que non tanto na madurez 
coma na adolescencia e na vellez, 
pódense volver a presentar os problemas 
de nutrición que se puideron desenrolar 
nos primeiros anos de vida. 
                                                         
 

Comida rápida e 
excesiva presencia 
de alimentos 
elaborados e 
hipercalòricos 

  
 
 
 
 

 
 
Os problemas de alimentación xa se 
xestan durante o embarazo 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Os estereotipos sociais provocan unha 
obsesión pola liña que conduce a 
trastornos como a anorexia ou a bulimia.       
Abundan as dietas desequilibradas con 
ausencia de alimentos naturais 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Carla Feijoo 
Lucía Sampayo  
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2ª  SEMANA  DA  "CIENCIA  PARA  TODOS"

CONFERENCIAS EXPOSICIÓNS DEMOSTRACIÓNS
(do 15 de marzo ó 24 de abril) EXPERIMENTAIS

LUNS, 4 DE ABRIL - 9 H
Apertura oficial A outra metade da Ciencia (do 4 ó 15 de abril)
Dona Elena Espinosa M angana Ciencia Viva. Zaragoza
Ministra de Agricultura, Pesca e Alimentación  Dalí-Arte-Dalí-Ciencia-Dalí-Soño Móvense as paredes
 e antiga alumna do Centro Dalí-Realidade-Dalí

LUNS, 4 DE ABRIL - 12:30 H I.E.S. Castro da Uz. As Pontes. A Coruña A escaleira de Penrose
Tsunami en Asia Imáxenes para a prevención 
Por Gonzalo Castro Vila (1º Bach. Nocturno) do VIH/SIDA A enerxía da luz

Consejo de la Juventud de España

XOVES, 7 DE ABRIL-12:30 H Manda "huevos"
Segunda Fase do Proxecto Xenom a Humano

Por  Don Angel Carracedo Álvarez ¿Maxia?...non, CIENCIA
(Catedrático de Medicina Legal da Univ. Santiago)

Presenta: Dona Mª Antonia Rilo Veiga Os Bordini
Concelleira Promoción da Igualdade da Muller e Sanidade CINE E CIENCIA

VENRES, 8 DE ABRIL - 12:30 H MARTES, 5 DE ABRIL, 10:30  H
Mesa redonda: Ciencia e Sociedade. O fío da dúbida 
 Participan: (SIDA e Ciencia) 

Dona Mª José Pérez Álvarez (antiga alum na) MARTES, 5 DE ABRIL 12:30 a 13:20 H

 (Profesora da Área de Microbioloxía da Univ. Vigo)  Catedrais da Ciencia: O CERN (Laboratorio 

Don José Luis Jiménez Martínez Europeo para a Investigación Nuclear)
(Médico de Medicina Interna CHOU) MÉRCORES, 6 DE ABRIL 10:30 H
Don Jesús Méndez Batan Os últimos día do Edén
(Director Depart. de Nutrición e Investigación. Coren ) (Medio Ambiente, Saúde e Ciencia)
Presenta: Dona Belén Girón Vélez MÉRCORES, 6 DE ABRIL - 12:30  
Concelleira de Educación O día de mañá

(Cambio Climático e Ciencia)
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4-8 de abril de 2005
Comprender e poñer en práctica a interrelación

que hai entre as distintas disciplinas científicas:

Bioloxía, Debuxo, Física, Informática,

Matemáticas, Química, Tecnoloxía, Xeoloxía, ...

Comprender que a Ciencia tamén é cultura.

Organiza :
I.E.S. Otero Pedrayo de Ourense

Teléfono: 988 22 02 47

Coñecer en profundidade o traballo das Fax: 988 22 02 52

persoas relacionadas coa ciencia, facendo e-mail: ies.otero.pedraio.ourense@edu.xunta.es

especial fincapé naquelas avencelladas
con Galicia.

Colaboran :
Concellería de Educación do Concello de Ourense.

Concellería de Sanidade do Concello de Ourense.

Delegación Provincial da Consellería de Educación e

Ordenación Universitaria.

ANPA

Caixanova

 2ª  SEMANA  DA                       

"CIENCIA  PARA  TODOS" 

 2ª  SEMANA  DA                       

"CIENCIA  PARA  TODOS" 
Obxectivos

1
5
 



3-   CURRUNCHO DA CIENCIA 
  

                                                                                 

 Rañolas  nº 1                                                                    

II SEMANA DA CIENCIA  
 
 
A II Semana da ciencia, que organiza o Instituto  Otero Pedrayo de Ourense, é un  intento 
por acercar algunhas das áreas de coñecemento máis áridas (para a maioría) da ciencia, 
a través de conferencias, proxeccións cinematográficas, exposicións e incluso 
demostracións experimentais, que amosan que a ciencia está en todo o que nos rodea. A 
semana da ciencia inclúe exposicións como a de “ Dalí-Arte-Ciencia y sueño ”e imaxes 
para previr a SIDA , “ Móvense as  paredes ”, mostra a resposta do cerebro tras mirar 
fixamente unha espiral. “A enerxía da luz ” descobre os fotóns e “Manda Huevos ”, 
demostra como a determinada presión atmosférica , unha lata de refresco esmágase sen 
tocala, e os trucos das cartas basados nas matemáticas non son  maxia.  
 
A carón deste variado elenco de actividades, recibimos a visita de destacadas 
personalidades do mundo da ciencia. A primeira delas foi a ministra de Agricultura, ex 
alumna do instituto, e despois a do eminente investigador Angel Carracedo, toda unha 
autoridade no estudo do xenoma humano. Imos coa primeira , a visita de Elena Espinoso . 

 

                                                                                                  Foto : Adrián González Estévez  
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Dona Elena naceu en Ourense o 21 de marzo de 1960. Estudou Bacharelato no Instituto 
Otero Pedrayo é dicir, no noso instituto.  É licenciada en Ciencias Económicas e 
Empresariais na Universidade de Santiago de Compostela. De 1985 a 1988 foi 
Responsable da zona Urxente Reindustrialización de Vigo. De  1988 a 1996 ocupou o 
cargo de Presidencia da Autoridade Portuaria de Vigo. Tras permanecer dous anos no 
Instituto Galego de Medicina Técnica, incorporouse á empresa Rodman Polyships como 
Directora Financeira Administrativa. Dende maio de 2002 ata o seu  nomeamento como 
Ministra de Agricultura, Pesca e Alimentación, exerceu como Adxunta á Presidencia do 
grupo Rodman. Está afiliada ó Partido Socialista Obreiro Español (PSOE) dende 1985. 

 
O pasado 4 de abril de 2005 tivemos o honor de ter connosco á Excelentísima  Señora  
Dona Elena Espinosa Mangana, Ministra de Agricultura, Pesca e Alimentación quen  nos 
dedicou o seu valioso tempo para conmemorar a apertura da  II semana da Ciencia no 
Otero Pedrayo, instituto no cal ela fora alumna dende 1970 ata 1976. Elena  Espinosa 
Mangana, unha nena de 10 años, tímida e miúda,  inicia o seu primeiro curso no Otero 
Pedrayo  de Ourense, centro que abandonou sete anos despois, cun expediente 
académico brillante baixo o brazo. O pasado 4 de abril o instituto rendiu homenaxe a 
aquela nena, hoxe unha muller case igual de tímida e miúda, pero que co tempo pasou a 
ter o tratamento de “ilustrísima” e é ministra de Agricultura. 
 
Alí estaban todos para celebralo. Os pais de Elena Espinosa, Felisindo y Bernarda  “ 
Estábamos máis tranquilos antes”, sentenciou a nai. Seu irmán Demetrio, que acudiu  con 
Eva, a pequena sobriña da ministra que dixo varios “¡cálate!”, na conferencia ,  
completamente allea á relevancia social que cobrou a súa tía. O mundo da política estaba 
tamén representado. 
 
Elena Espinosa descubriu unha placa no vestíbulo do instituto que lembra o seu paso polo 
centro. “Chegamos aquí con dez anos e saímos xa para ir á universidade”, dixo 
emocionada. Ela optou por estudar Económicas en Santiago, porque “me gustaban 
mucho las matemáticas”. 
 
Agustín Madarnás foi o seu profesor de Relixión “Durante os sete anos que lle din clase 
levou matrícula de honor”, sinalou o docente, que entregou a Espinosa de recordo, unha 
copia do seu expediente escolar. 
Os profesores que organizaron o acto querían que a ministra fora para os alumnos  que 
estaban no paraninfo de instituto, o exemplo de que o esforzo académico ten 
recompensa. A ministra faloulles dos tres poderes, do papel do goberno, da UE e do labor 
do seu ministerio, en ton pedagóxico e sinxelo. Ó remate, os rapaces adicaron unha 
cerrada ovación, asubíos e algún berro “¡bravo!”. 
 
É certamente admirable ver como unha persoa tan importante non se opón a  visitar un 
instituto cando  persoas que non o son tanto se negan porque pensan que sería 
rebaixarse  
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Entrevista á Ministra  

 
A continuación  imos  transcribir algunhas das preguntas que lles puideron facer as 
alumnas Julia e Raquel:  

Julia:¿ Que consello lle dá ós alumnos que queren seguir os seus pasos ou 
chegar tan lonxe coma vostede? 

Dona Elena: Estudar o que che gusta e tamén condiciona moito a sorte. Ter 
moita ilusión en todo o que se querer e ter unhas ideoloxías as que tes que ser fiel. 

Raquel:¿ Utilizaremos algún día os alimentos transxénicos?  
Dona Elena : Primeiro temos que ter seguridade medioambiental e ningún 

problema de contaminación . 
Segundo ter tamén seguridade para o consumo humano e animal por encima de calquera 
outra cousa e tamén tendo en conta por suposto os estudos científicos. 
Entón destacamos dúas ideas importantes: seguridade medioambiental e seguridade no 
consumo humano e animal. 
 
Esta entrevista foi posible gracias á xentileza da ministra, que, a pesar de ter o tempo 
milimetrado, adicounos uns intres do seu valioso tempo. Gracias Elena polo túa 
amabilidade, tamén a un señor moi amable ¿ o xefe do teu gabinete de prensa?, non 
sabemos quen era pero si que non se esqueceu de cando el hai moitos anos, igual ca ti, 
tamén erades adolescentes coma nós e tiñades a mesma ilusión que hoxe temos. Ogallá 
esa ilusión siga tirando de nós para construír un mundo  cada vez mellor. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Foto: Adrián González Estévez 
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II SEMANA DA CIENCIA 
                                                                                                                       

          Foto: Adrián González Estévez  
 
Outra das intervencións de gran  importancia nesta semana foi a exposición sobre o 
xenoma humano de  Don Angel Carracedo, catedrático de medicina legal da Universidade 
de Santiago. Faremos a continuación un breve resumo da súa exposición pero queremos 
destacar sobre todo o seu talante humano,  a súa calidez e humildade, parece mentira 
que unha personalidade do seu calibre  sexa tan cercana, tan sinxela, con persoas así  a 
ciencia humanízase e ponse ao alcance de todos, de feito, son xa moitos os compañeiros 
que queren ser científicos. 
 
¿Que é exactamente o xenoma humano? O  xenoma humano é o  conxunto de xenes dun 
organismo, onde se garda toda a información xenética. 

 
¿Que obxectivos busca o proxecto xenoma?  

 
• Identificar tódolos xenes. 
• Determinar a secuencia de 3000 millóns de bases de ADN 
• Almacenar toda a información de bases de datos 

 
¿Que coñecemos? 
 

• Temos un 99.9% de homoloxía 
• Só o 2% do xenoma codifica para proteínas 
• A maioría do ADN é non codificante 
• Sobre un 50% do ADN son frases que se repiten 
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¿Que no sabemos? 
 

• O número exacto de xenes 
• A función da maioría 
• A maneira en como interaccionan 

 
¿Que beneficios nos aporta? Mellora no diagnóstico da enfermidade xenética  e non 
xenética. 
 
¿Que é a Farmacoxenética? Tratamento para cada paciente co fármaco máis adecuado á  
dose necesaria para obter a máxima eficacia terapeútica co mínimo risco e custo. 
 
¿En que consiste a xenética forense? 
 

• Análise criminalística 
• Problemas de investigación 
• Bases de datos ADN con fins de investigación criminal 

 
¿Que é a  segunda fase do proxecto xenoma? É un estudo para conseguir una solución 
ás enfermidades de tipo xenético. 
 
Datos de Interese: 

 
• O ADN mitocondrial hérdase por vía materna 
• sangue 
• Watson foi o primeiro director do xenoma humano 

 
Clausura 
 
E  para rematar, o venres houbo unha mesa redonda na que se falou de ciencia e 
sociedade e na que participaron María José Pérez Álvarez, profesora de Microbioloxía, 
José Luis Jiménes, médico de Medicina Interna, e Jesús Méndez Batán ,do departamento 
de nutrición de Coren. 
 
Antes de pecharmos este 
artículo, queremos agradecer en 
nome de todos os nosos 
compañeiros,fundamentalmente,
os de Bacharelato, ao Seminario 
de Ciencia polo esforzo e o 
traballo realizado  para organizar 
esta semana que permite que 
nós, os adolescentes, nos 
acheguemos á ciencia con 
menos temor e moita máis 
ilusión.                              
Gracias   
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O galego recoñecido nas novas tecnoloxías 
 
Por fin o monstro das tecnoloxías Microsoft   súmase ao novo proxecto deseñado pola 
Xunta de Galicia para a normalización do galego na comunidade.  Xa temos dispoñible a 
actualización na que traduciremos a maior parte do sistema operativo ao galego, neste 
sentido  gánanlle outras distribucións de sistemas operativos tales como Linux Mandrake, 
Linux Red Hat e Debian, todos eles traducidos integramente ao galego e sen necesidade 
de descargar da rede ningún tipo de arquivo. 
 Pola contra Microsoft  só sacou unha actualización de traducción ao galego para o 
sistema operativo Windows XP, abofé  que recoñecer o traballo levado por unha empresa 
na traducción dun sistema operativo é de mérito, pero tería aínda máis mérito se non fose 
porque lle quedan aspectos por mellorar tales como a existencia de apartados da 
configuración do Windows que non se amosan integramente en galego. 
            No recadro vermello podemos  
 observar que está en galego; pero 
 no recadro azul observamos que  
 está en castelán. 
 
 
 
 
 
En contra tamén podemos atopar ,como comentei antes, sistemas operativos libres, é 
dicir; que non é necesario pagar nin sequera un euro para telos instalados e con licencia 
de uso. 

Acó amosamos un anaco do escritorio do sistema 
operativo Linux Red Hat , unha das distribucións usada 
pola Xunta de Galicia para implantar nos centros 
educativos as novas tecnoloxías,xunto co novo sistema 
de administración de alumnos denominado SIEGA. 
 
          Agora xa son eu o que decide que é o mellor 
para fomentar o galego, cal é máis fácil de usar, pero 
do que si estou eu seguro é de que non vou ter un 
sistema operativo en castelán podendo telo en galego. 
 
          Como novidade, antes de rematar este artigo, 
indagando pola rede atopei un comunicado de 
Microsoft que dicía o seguinte: 
 

“ Próximamente en el servidor de Microsoft Office Update todos los usuario podrán 
acceder a una atualización de idioma al gallego, euskera y catalán para toda la suite 
Microsoft office 2003”  atopado en: 
www.microsoft.com/spain/link_id=877854434$77564446 
Actualización Windows en Galego :  www.edu.xunta.es 
Actualización  Microsoft Office 2003 : http://microsof.officeupdate.com 

 
José Manuel Rodríguez Nogueiras 
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ENTREVISTA A MARINA MAYORAL. 
 
 
Marina Mayoral veu visitarnos un bo día do mes de decembro. Estabamos un tanto 
nerviosas pola entrevista pero decididamente preparadas a todo. Cando apareceu, 
custounos casala coa imaxe que tiñamos dela. Alta e xovial,  enfundada nuns pantalóns 
de coiro e nunha botas altas e elegantes, distaba moito da imaxe de escritora que a 
maioría temos, parecía moito máis nova , cercana e agradable. A súa intervención non 
nos defraudou aínda que é xusto dicir que, quizás polos nervios ou por non estar 
acostumada ao trato con tan xóvenes ( ela é profesora universitaria), decepcionounos un 
tanto a súa actitude  ao final, un pouco impaciente e desagradable, que empañou a boa 
impresión do principio.  Pero como non estamos aquí para xulgar á persoa senón ao 
artista e neste aspecto non podemos máis ca louvala, ofrecémosche aquí un resumo do 
que dixo e invitámoste a que leas algún dos seus libros. 
 
Recoñecida en diversos ámbitos, actualmente exerce de profesora de literatura na 
Complutense de Madrid e fixo traballos de investigación de escritoras como Rosalía de 
Castro e Emilia Pardo Bazán, ademais de escribir máis de vinte novelas. Foi criada nun 
entorno en castelán ( seu pai é castelán pero nunca chegou ou quixo aprender  galego) 
mais ela considérase unha escritora bilingüe.  
 
As súas novelas foron traducidas ao castelán ,galego ,catalán e portugués. 
 
Entre as súas novelas destacamos Unha árbore  ,un adeus ; Chamábase Luís  e Tristes 
armas  . 
 
Chamábase Luís  está baseada nun feito real e trata dun tema tan duro e actual como é a 
droga. 
 
Doutro tema tamén duro escribe en Tristes Armas . Para escribir esta obra, baseouse 
nunha historia aparecida hai doce anos no periódico sobre dúas irmás que, ó voltar de 
novo a España, contaron os recordos que tiñan  de cando se foron para Rusia (país que 
acollía aos nenos republicanos durante a guerra civil)  non chegando mesmo a  
despedírense da súa nai. 
 
Esta obra é especial para Marina porque lla adica ao seu pai ( un dos moitos xóvenes que 
se alistaron  na división Azul sen saber moi ben o que esta defendía) ) . Ao comezo da 
mesma, cita un poema de Miguel Hernández que este  escribiu no cárcere .A finalidade 
do libro é amosar que a guerra é sempre algo malo , que se deben evitar os conflictos e 
tentar solucionalos con palabras. A Marina non lle gusta falar máis que da realidade nos 
seus libros. 
 
Sen embargo conta cun gran apoio na súa familia, que a aconsella nos seus libros ,aínda 
que non lle gusta comentalos ata que están rematados.Por iso dende a revista 
animávosvos a ler os libros de Marina e para os que xa lestes os libros de Marina unha 
nova,  Marina adiantounos que está a escribir un novo libro. 
 
 

                                              Raquel González Bermejo 
                                                          Julia Bolaño Timeo  
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Fotografía: Manuel Alonso 
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DÍA DO LIBRO 
 
Distintas foron as actividades celebradas para tal día, velaquí tendes algúns dos lemas  
realizados polos alumnos de primeiro ciclo da ESO,  gustaríanos que trascendensen as 
páxinas desta revista e que como pombas asomadas ao beiril dun tellado, así quedasen, 
abaneándose primeiro nas gallas dos vosos cabelos para precipitarse despois nos banzos 
da vosa imaxinación. 
 
 
Se a pesar diso non logrades dar o salto, lede os textos seleccionados polo SEMINARIO 
DE LINGUA E LITERATURA ESPAÑOLA. 
 
 
 
 
JOSÉ HIERRO, ROSALÍA DE CASTRO ou MARIO BENEDETTI a través dos seus 
poemas faranche descubrir a maxia e o poder da palabra , capaz de encher a túa VIDA 
amolecendo o teu CORAZÓN CORAZA porque se anega de melancólica saudade ao 
despedirse cun ADIÓS, RÍOS, ADIÓS FONTES disposto a emprender novas aventuras no 
país chamado POESÍA.  
 
                   
 
 
                   ¡ VEN, SALTA E VIVE CON NÓS  A A VENTURA DA LECTURA! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sabela Mouro Vázquez 
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        Evelyn Nieves Redes 
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SEMINARIO DE LINGUA E LITERATURA ESPAÑOLA 

 
 

                                                 ¡NIN UN DÍA SEN POESÍA! 
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LISTA DE LIBROS 
 

Velaquí unha lista dos libros de lectura máis solicitados tanto en castelán coma en galego. 
Nós ímosvos facer un resumo e unha valoración dos mesmos, agardamos vos sexa de 
interese, aínda que non o esquenzades: para gustos  fixéronse cores e esta lista tan só é 
orientativa. 

TÍTULOS                                                    AUTORES 
 Cando petan na porta pola noite                                             Xabier P. Docampo 

Rapazas                                                                          Agustín Fernández Paz 

O misterio dos fillos de Lúa                                                  Fina Casalderrey 

A sombra cazadora                                                               Suso de Toro 

Leonel                                                                                   Antón cortizas 

Trece anos de Branca                                                          Agustín Fernández Paz 

Tristes armas                                                Marina Mayoral 

Amor dos 15 anos Marilyn                                                     Agustín Fernández Paz 

O ponche dos desexos                                                           Michael Ende 

A banda sen futuro                                         Marilar Alexandre 

Tres pegadas                                                                       Fina Casalderrey 

Cartas de inverno                                                                 Agustín Fernández Paz 

Maldito D.N.I.                                                                      –Pepe Carballude 

O centro do laberinto                                                          Agustín Fernández Paz 

Asústate Merche                                                                 Fina Casalderrey 

Resalgario                                                                          Antonio Reigosa 

Dúas bágoas por máquina                                    Roald Dahl 

Movida na biblioteca                                                           Josep Gregorio 

Matilda                                                                                Roald Dahl 

 Chamábase Luis                                                                   Marina Mayoral 

Un berro no silencio da noite                                              Xose Antón Pet Possé 

Ionqui  Melvin Burgues 

A esmorga                                                                            E. Blanco 

Campos de fresas                                           Jordi Sierra i Fabra 

Los espejos venecianos                                      Joan Manuel Gisbert 

Irmán do vento                                                                  M. Lourenzo González 

Una luz en la marisma                                                          Javier Alfaya 

No pidas sardinas fuera de temporada                                A. Martín/J. Ribera 

Resalgario  Antonio Reigosa 

Memoria para Xoana   Marica Campo 

Guárdate de los idus  Lola Gándara 

La muerte del decano                            Torrente Ballester 
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TRECE ANOS DE BRANCA: 

 
Branca púxose enferma pouco antes do seu cumpreanos e non podía saír da casa .Un 
dos regalos que lle fixeron os seus amigos foi un álbum de fotos. Ela decidiu pasar o 
tempo buscando fotos súas e facer un puzle da súa vida con elas. Cada foto traíalle un 
recordo: dende unha planta á que a súa nai lle tiña moito cariño ata a última foto que 
fixo dúas horas antes de se pór boa; pasando por fotos dos seus amig@s, fotos dun 
rapaz que lle gusta... Eso fíxolle pensar e saber cousas acerca dese rapaz ó que se uniu 
moito máis. Igual que aprendeu a considerar máis o traballo do seu pai e confiar máis 
na súa nai.  
 
Opinión persoal: 
A nós, ó principio pareceunos interesante, pero a medida que iamos avanzando non lle 
atopabamos moito sentido, sen embargo é un libro que gusta moito no primeiro ciclo da 
ESO.  

 

TRISTES ARMAS: 

 
É a historia dunha carta que nunca chegou ó seu destino. Dúas nenas exiliadas a Rusia, 
dous amigos que se atopan en bandos opostos, unha muller loitadora, un carteiro 
namorado, un rapaz empeñado en borrar a tristeza dos ollos dunha rapaza. É unha 
historia de fillos separados dos seus pais, de parellas desfeitas, de homes e mulleres 
zarandeados e maltratados polo odio que provoca a guerra. 
 
Opinión persoal: 
Volvede ao Curruncho do lector, alí atoparedes unha entrevista a Marina Mayoral, a 
súa autora, e algúns comentarios sobre o libro.Unha curiosidade: é unha novela que 
gusta moitísimo máis ás rapazas cós rapaces, ¿ por que será? Lédea e despois  
explicádeme a razón. 
 
 
A BANDA SEN FUTURO: 

 
Carlota tense que mudar de cidade por culpa do traballo do pai. Ela ten unha enfermidade e segue 
un tratamento que a deixa calva. Os seus pais obrígana a ir ó instituto , alí ninguén a acepta e todos 
se meten con ela por ter a cabeza rapada. Ó final acaba por facer amigos e namórase dun rapaz,  
pero descobre que está saíndo coa súa amiga. Teñen que preparar unha obra para representar e 
danlle un bo papel. Un amigo seu (que está coladiño por ela) convéncea para que na obra amose a 
súa cabeza.  
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Ó principio négase, pero como o tratamento remata antes da función, acepta. Ó final 
rematan saíndo xuntos. 
 
Opinión persoal: 
É un libro bastante entretido, un dos meus favoritos e o favorito de moitos rapaces 
coma nós. ¿ Por que se chamará así? Averíguao. 
 
 
MOVIDA NA BIBLIOTECA: 

 
A Joan non lle gusta ler, pero un día que estaba na biblioteca cun amigo enganchouse a 
un libro. Era hora de pechar e aínda non rematara así que a  bibliotecaria, Agnés ,como 
non tiña carné, non llo deixou levar. 
El enfadouse e ó día seguinte foille dar un susto; nese intre descubriu que se puña uns 
lentes, podía soñar esperto.  Joan puxo os lentes e apareceu na illa de Robinson 
Crusoe; alí tivo unha pequena aventura. Durmiu na illa e apareceu noutra. Cando 
espertou, atopouse na biblioteca con Agnés. Levouno á súa casa co libro ó que se  
 
Opinión persoal: 
Gustounos, sen máis. É entretido e con bastante acción. Os libros enganchan, diso 
damos fe. 
 

RESALGARIO 

 
Resalgario é un dos fillos máis novos do Demo Maior. Este imponlle de castigo marchar 
de peregrino a Compostela durante un ano xa que fuxiu do inferno sen dicir nada.  
Disfrazado de humano, Resalgario terá que utilizar todo o seu enxeño para saír con 
ben das diversas situacións que vai atopando ó longo do camiño. 

 
Opinión persoal: 
É un libro divertidísimo e moi sinxelo de ler, canto máis avanzas máis che  gusta 
porque con Resalgario e a súas trasnadas, as gargalladas están aseguradas. Para os 
alumnos da ESO foi un dos mellores libros.  
       
MEMORIA PARA XOANA 

A nai de Xoana, que aínda non naceu, escríbelle as historias que lle aconteceron a 
todas as mulleres da súa familia. Case todas elas foron nais solteiras que tiveron que 
saír adiante nun mundo machista e hostil.  Quere que Xoana non olvide as súas raíces 
porque todo o que é  débelllelo a elas, as súas antergas. Sen memoria  a vida do ser 
humano é inhumana, se olvidamos, estamos condenados a seguir sendo o que sempre 
odiamos ser. 
Opinión persoal: 
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E un auténtico pracer para os sentidos, unha pequena xoia na que as auténticas 
protagonistas son as mulleres, marabillosamente retratadas a través da palabra dunha 
nai a súa filla non nada. Imprescindible ( que llo pregunten aos de bacharelato) 
  

EN CASTELÁN 
 
GUÁRDATE DE LOS IDUS 

 

Roma, derradeiros días da República. Druso e Porcia viven na casa do seu tío, o 
senador Mario Dimitio. Pero unha noticia cambia o rumbo da súa existencia: César 
morreu víctima dunha conspiración; esta foi abortada e Mario Dimitio figura entre os 
responsables da mesma. Antes  que perder a súa dignidade, prefire morrer e os dous 
sobriños téñeno que asistir no suicidio e fuxir de casa  para escapar da persecución. 
Ademais, Druso é depositario dun documento polo que alguén está disposto a matar. A 
partir de aí, os dous irmáns necesitarán toda a súa astucia e  súa coraxe para 
sobrevivir nunha atmosfera  de covardías, crímenes e traicións. 
 
Opinión persoal: 
A quen lle guste a novela histórica é xusto o que busca pero se non, resultará moi 
aburrido. 
 
LA MUERTE DEL DECANO 
 

O Decano dunha Facultad de Letras da universidade galega morreu en circunstancias 
pouco claras. Todos os indicios que rodean o suceso fan pensar que se trata dun 
asasinato e o principal sospeitoso é un discípulo e amigo do profesor. A causa do crime 
sería paixonal. O Decano estaba namorado da esposa do seu discípulo e este, víctima 
dos ciúmes, acabaría coa vida do profesor. Pero as probas non se sosteñen e 
coménzase a barallar a idea do suicidio. Sen embargo, o carácter forte e a 
personalidade do Decano non concordan coa dun home desesperado ata ese límite.  
 
Opinión persoal: 
É un libro bastante entretido pero anque a nós  non nos enganchou moito, cómpre dicir 
que para os amantes da novela policíaca , a intriga e o misterio, é unha novela feita á 
súa medida 
 

 
Alba Álvarez Carrera. 

Cristina Fernández Carballo. 
Leticia Varela Claro. 
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A AMIZADE DOS NÚMEROS 
 
"Calquera ciencia, se quere rigor, hase de basear nas matemáticas. Nós non só 
traballamos nas matemáticas e outros aplícanas, senón que tamén colaboramos na súa 
aplicación, anque non o suficiente", apuntaba o pasado febreiro Juan Ignacio Montijano, 
presidente da Sociedade Española de Matemática Aplicada (SEMA), na xornada 
inaugural dun encontro que reuníu en Valencia por primeira vez ás catro sociedades 
matemáticas máis importantes de España: a Real Sociedade Matemática Española, a 
Sociedade Catalana de Matemáticas, a Sociedade de Estadística e Investigación 
Operativa e a SEMA, onde asistiron máis de 600 investigadores coa finalidade de 
presentar a situación das matemáticas en España, coa vista posta no congreso mundial 
que se vai a celebrar en Medrid en agosto do ano 2006. 
 
Lembremos aquel coñecido pensamento de Galileo Galilei, a comezos do século XVII: "A 
filosofía está escrita nese grande libro do universo, que está continuamente aberto ante 
nós para que o vexamos. Pero o libro non pode comprenderse sen que antes aprendamos 
a linguaxe e o alfabeto en que está composto. Está escrito na linguaxe das matemáticas e 
os seus caracteres son triángulos, círculos e demais figuras xeométricas, sen as que é 
humanamente imposible entender unha soa das súas palabras. Sen esa  Linguaxe, 
navegamos nun escuro labirinto". 
 
Calquera está acostumado a escoitar na linguaxe ordinaria palabras como perfecto, 
abundante, amigo, primo, sociable, natural, enteiro, trascendente, racional, irracional, 
complexo, periódico, composto, real, ..., e seguro que calquera sería quen de construir 
unha frase o poñer un exemplo onde se utilice cada un deses vocablos na vida ordinaria, 
pero moi poucos serían capaces de recoñecer en todas esas palabras apelidos que se 
poden poñer ó nome "número". Ese descoñecemento dos números en particular e das 
matemáticas en xeral é o que fai que a xente mire de reollo a esa ciencia coa que está 
escrita a linguaxe do universo, ou que traten ós números como inimigos. Pois non, os 
números non son os nosos inimigos, só hai que coñecelos. 
 
E tampouco podemos dicir que son amigos, así en xeral, porque o termo "amigo" aplicado 
a un número ten un significado especial, e é o que agora imos desenvolver un pouquiño 
máis. Un par de números naturais, M e N, defínense como amigos se cada un deles é 
igual á suma dos divisores propios (esto é, tódolos divisores dun número, incluíndo o 1, 
pero non a si mesmo) do outro. O par de números amigos máis  
pequenos son 220 e 284. Os divisores propios de 220 son: 1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 44, 
55, 110, que suman 284. Da mesma maneira, os divisores propios de 284 son 1, 2, 4, 71, 
142, que suman 220. 
 
Xa no século IX o árabe Thabit ibn-Qurra dera unha fórmula para deducir pares de 
números amigos, anque só conseguíu o primeiro par de números amigos coa súa fórmula. 
Uns seiscentos anos despois Fermat, e pouco despois Descartes, redescubriron a regra e 
calcularon uns poucos pares máis de números amigos. Euler, máis adiante, atopou máis 
de 60 pares, utilizando métodos desenvolvidos por el mesmo, métodos que aínda hoxe 
forman a base para as técnicas actuais da procura de números amigos. Na actualidade  
coñécense varios miles de pares de números amigos. Curiosamente, o segundo par máis 
pequeno, 1184 e 1210, foi pasado por alto por tódolos cazadores de números amigos 
famosos (de feito foi descuberto por un colexial italiano en 1866). 
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Así, os primeiros pares de números amigos son 220 e 284, 1184 e 1210, 2620 e 2924, 
5020 e 5564, 6232 e 6368, 10744 e 10856, 12285 e 14595, 17296 e 18416, 63020 e 
76084, 66928 e 66992, 67095 e 71145, 69615 e 87633, 79750 e 88730, que completan os 
números amigos de cinco díxitos ou menos. 
 
Se alguén quere coñecer cales son seguintes números amigos, pode consultar a seguinte 
dirección web: http://xraysgi.ims.uconn.edu:8080/amicable.txt, que contén máis de catro 
mil pares de números amigos. 
 
Agora que xa sabemos o que son os números amigos, animádevos a investigar sobre 
outros tipos de números; por exemplo: os números perfectos, os números abundantes, os 
números primos, os números primos xemelgos, os números primos de Mersenne, os 
números primos de Sophie Germain, os números primos de Fermat, os números de 
Fibonacci, os números pitagóricos, os números sociables, os números defectivos, ... 
 

José Ramón Doval Garrido 
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CERTAME LITERARIO OTERO PEDRAYO 
                                        
GAÑADORES  ANO 2004 
 
 
 
 
 
Como ben sabedes, o noso instituto organiza dende hai xa máis de 10 anos un certame 
literario aberto a todos os rapaces do centro. As tres modalidades ( relato, poesía e teatro) 
e os tres niveis ( primeiro ciclo de ESO, segundo ciclo e BACHARELATO) permiten a 
participación de todos aqueles que o desexen na categoría que máis lles interese e 
axustándose sempre ás peculiaridades determinadas pola franxa de idade. Os traballos 
son posteriormente calificados por un xurado constituído por profesores de distintos 
seminarios.Os traballos gañadores son premiados segundo o nivel e as modalidades. 
Este ano a participación do alumnado foi impresionante, uns corenta traballos frente aos 
vinte poucos dos últimos anos ,¡coma nos mellores tempos! Ademais cabe salientar a 
extraordinaria calidade da inmensa maioría , ¡nunca calificamos con tanto pracer! Aquí 
tendes os traballos gañadores nas distintas modalidades seguidos dunha entrevista 
realizada polos nosos colaboradores aos distintos gañadores,  xulgade vós, veredes como 
non esaxeramos nin chisco. 
PD 
¡Ah! gracias a todos os que participastes  e tamén a vós, queridos membros do xurado: 
Conchita(as dúas, ciencias e galego), Delmiro, José Manuel , Belén ,e a ti , 
Modesto , que  seguiches estando connosco coma nos últimos 10 anos, a ti van adicados 
estes relatos:  
 
 
                                           RELATOS GAÑADORES 
 
 
 
O NACEMENTO DO GALEGO ( NIVEL I) AUTOR: José Manuel Rodríguez Rodríguez 
MALTRATO (  NIVEL II)    AUTORA: María Sotelo Pérez 
UN VELLO RECORDO  ( NIVEL III) AUTOR: Diego Quintas González 
O INFERNO AMARELO  ( ACCÉSIT NIVEL III) AUTORA: Noelia Conde Rodríguez 
OS AGARIMOS DUN  FILÓSOFO ( ACCÉSIT NIVEL III) AUTORA: Tamara Prado 
Álvarez 
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Relato gañador  Nivel  I  
 

O NACEMENTO DO GALEGO 
 
 
Narrador .- Había unha vez nun bosque máxico ( que era máxico porque os animais 
podían falar), cinco animais extraordinarios. Eses animais eran: un lobo (Rex), un  merlo  
(Rocky), un coello (Xacobe), un esquío ( Obelix) e un xabarín ( Simba). Estaban Rex e 
Xacobe esperando por Rocky. 
Rex.- Non sei onde estará Rocky, sempre chega tarde. 
Xacobe .- Si, a próxima vez  que chegue tarde expulsámolo do clube. 
Narrador .- Nesto escóitase o agradable canto dun paxariño. 
Rex.- ¡Escoita!, creo que xa ven por aí. 
Rocky .- ¡ Rex, Xacobe!Aquí arriba. 
Narrador .- Rocky aterriza no chan e póñense a falar. 
Rex.- ¿ Que horas son estas de chegar? 
Xacobe.-  Eso, eso. A próxima vez espulsámoste do clube. 
Rocky .- Non, non por favor. 
Rex.- Pois entón dinos o que estiveches facendo. 
Rocky .- É que fun á “plumería” para que me tinguiran as plumas. 
Xacobe .- E logo, ¿non podías ir despois?, pero marchemos xa, que Obelix e Simba aínda 
nos van expulsar do clube. 
Narrador .- Dirixíndose ó clube que formaran eles e que se chamaba: “ os animais do 
bosque”, encontráronse con Obelix saltando de árbore en árbore. 
Obelix .- Por fin ,como non chegabades vinvos buscar. 
Rex.- Foi Rocky o que se retrasou. 
Obelix.-  Bueno, vamos, que Simba estanos a esperar. 
Narrado r.- E despois de camiñar un pouco chegaron ó clube. E ó entrar, encontran a 
Simba comento landras. 
Obelix .- ¡Ah, Simba!, para cinco minutos que te deixo só e xa estás comento landras. 
Simb a.- Que lle queres, son un xabarín e téñome que alimentar moi ben. 
Rex.- Vale, pero acaba axiña que imos empezar a reunión de hoxe, e xa sabedes todos 
que nas reunións non se pode comer. 
Narrador.-  Cando Simba acabou de comer, fóronse a unha sala para empezar a reunión. 
Rex.- Agora que estamos todos, vou anunciar o tema de hoxe: “ O idioma dos animais 
bípedos”. 
Xacobe .- Si, este tema gústame. Os bípedos falan nun idioma chamado castelán. 
Simba .- E, ¿ por que non poden falar coma nós , en galego, e de paso comer landras? 
Obelix.-  O de falar en galego aínda bueno, pero, o de comer landras creo que non lles vai 
apetecer nada. 
Rex.- ¡ Boa idea! A nosa misión deste mes vai ser ensinarlles a falar galego ós animais 
“bípedos”. 
Rocky .- Pero, ¿ como imos facer eso? 
Rex.- Pois ,  haberá que pensalo. 
Narrado r.- Despois de moito pensar, a Obelix ocorréuselle unha idea. 
Obelix .- Xa sei, ¿ por que non lle ensinamos a falar galego a un pequeno bípedo  do 
xardín? 
Rocky .- E eso, ¿ de que serviría? 
Obelix .- Pois el ó saber galego ensinaríallo a outros “bípedos”. 
Simba .- Pois a que esperamos, ¡ vamos alá! 
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Rex.- Collamos algo de comida e vaiámonos xa. 
Narrador.- Despois de dous días andando chegaron á cidade, alí encontraron a un neno ( 
un pequeño bípedo). 
Rex.- Mirade, alí hai un “ bípedo pequeño”, vamos. 
Narrador.- Chegaron onda el e falaron con el. 
Rocky.- ¡Ola!, somos os animais do bosque máxico e queremos que lles ensines ese 
idioma a todos os da túa especie. 
Narrador.- Estiveron un día ensinándolle o galego. O neno marchou e ensinoulle o galego 
a tódalas persoas que puido. 
Rex.- Bueno, creo que a nosa misión rematou. 
Todos.- ¡Siiii! 
Narrador.- E así foi como naceu o galego no mundo, pero só se conservou nun lugar ó 
que lle puxeron GALICIA. 
 

                                               José Manuel Rodríguez Rodríguez 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

  

Foto realizada por DANIEL GARCÍA  
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Gañador do concurso literario do Nivel I 

 

A finais de cada curso, no noso instituto celébrase un concurso literario no que 

participan alumnos de tódolos cursos.  

O gañador do primeiro nivel (1ºe 2ºde ESO), un rapaz que actualmente está  en 

2º-C, chámase José Manuel Rodríguez Rodríguez. A súa historia titúlase  “O 

nacemento do galego 

Persoalmente paréceme unha historia divertida e moi imaxinativa. Ten certos 

toques cómicos que a fan moi entretida. Penso que o seu autor ten este premio ben 

merecido. 

 

Entrevista ó autor 

 

REVISTA :  Preséntate 

J. Manuel:  Ola, chámome José Manuel Rodríguez Rodríguez e vou na clase de 2º 

ESO-C. 

 

R:       ¿Cales son os teus gustos e afeccións? 

J.M.:   Gústame xogar ó futbol, ó baloncesto e, por suposto, gústame ler. 

 

R:        ¿Gústache  escribir? 

J.M.:    A verdade é que non moito. Cansa moito intelectualmente, aínda que non o 

pareza. Ademais, ás veces fáltame imaxinación e desespérome un pouco. 

 

R:       ¿Nun futuro, gustaríache adicarte a escribir? 

J.M.:  Non, non creo. Penso que para adicarte a escribir necesitas moita paciencia e, 

c8omo xa dixen, imaxinación, e polo momento fállanme ámbalas dúas cousas. 

 

R:     Agora que xa te coñecemos un pouco pasemos a falar do teu relato. ¿Como se 

che ocorreu a idea de escribir un relato coma este? 

J.M.:  Despois de moito pensar, ocorréuseme que unha historia coma a miña sería 

moi creativa. 

 

R:   Cando che propuxeron participar no concurso, ¿aceptaches á primeira ou 

dubidaches? 

J.M.:  Aceptei á primeira, sen pensalo nin un minuto. Gústame  participar neste tipo 

de concursos. 

 

R:      ¿Cales foron as razóns que te impulsaron a concursar? 

J.M.:  Realmente foron moitas razóns, pero eu penso que a máis importante foi a 

ansia de conseguir o premio. 

 

R:   A túa historia é unha fábula, ¿cal é a ensinanza que querías transmitir?  
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J.M.:  Quería ensinar dunha forma sinxela como naceu o galego, como a partir duns 

poucos que comezaron a falalo foise extendendo.  

 

R:      ¿Esperabas gañar o premio ou pilloute de sorpresa? 

J.M:  Pilloume de sorpresa, nunca pensei que eu podería ser o gañador. 

 

R:      ¿Cres que merecías gañar o concurso? 
J.M.:  A verdade é que non. Penso que había historias moito mellores que a miña, 

pero tiven sorte. 

 

R:      ¿Cal foi o premio que che deron? 
J.M.:  Un lote de dez libros en galego, por suposto. O título que se me vén agora á 

cabeza é o de “A pantasma telefónica”. 

 

R:    Á parte do premio material, ¿pensas que recibiches algún outro premio? 
J.M.:  Si, estimulación para seguir escribindo. 

 

R:     ¿Tiveches ocasión de ler as historias dos teus dous compañeir@s que tamén 
gañaron? Se non é así, ¿tes pensado facelo? 
J.M.:  Non, aínda non tiven esa ocasión, pero si que teño pensado facelo. 

 

R:     ¿Animarías a outros compañeir@s  a participar neste concurso en vindeiras 
edicións? 
J.M.:  Si, por suposto, xa que ademais de ser moi interesantes,poden gañar premios e 

estimulan a súa  imaxinación.  

 

R:      Algunha cousa que queiras engadir. 
J.M.:  Quería darlle as gracias ós profesores que elixiron a miña historia. 

 

Estas son as breves preguntas que lle fixemos ó autor e que el estivo encantado de 

responder. 

 
                                               Entrevista de Lorena Fernández Gil 
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 Relato gañador Nivel II  
 

MALTRATO 
 
 
 Uxía volvía estar no seu recuncho, chorando; coma sempre que o seu pai lle pegaba á 
súa nai. 
 Xa non podía máis; tiña que conseguir cartos de abondo para poder marchar coa súa nai 
o máis lonxe de alí posible. Tiña que atopar un sito onde seu pai non lles fixera dano nin á 
súa naiciña querida nin a ela. 
 Uxía tiña 12 anos. Era alta e delgada. Tiña o cabelo curto e louro. Os seus grandes ollos 
eran dun azul intenso, pero dende que o seu pai as facía sufrir... xa non brillaban tanto 
coma antes. Tiña un pequeno problema de nacemento, o que lle obrigaba a tomar tres 
pastillas á semana, pero aínda así, era unha nena sa e alegre, ata que seu pai comezou a 
beber, a tomar drogas...e a pegarlles. 
  Todo comezou cando seu pai, mariñeiro de profesión, foi á ruína debido a uns verquidos 
dun gran petroleiro na costa. A partir dese momento, non atopou outro traballo e caeu 
nunha gran depresión. Unha depresión que o levou a beber todos os días, a mercar 
drogas e a xogar; o que supuxo unha pérdida de todo o diñeiro familiar. Cando non tiña 
bebida ou droga por falta de diñeiro, enfadábase e pegaba á súa muller e á súa filla. 
   Cada día se puña máis violento como consecuencia da droga que metía áo corpo, o que 
o levou, unha vez, a ter que hospitalizar á súa muller. 
   Uxía e a súa nai  non aguantaban máis, pero por falta de diñerio non podían escapar, e 
menos, denunciar, xa que lles faltaba o valor necesario. 
    Uxía rendía cada vez menos na escola, ela, que sempre fora de boas notas, agora 
estaba entre o suspenso e o aprobado na maioría das asignaturas. Menos na súa 
preferida: galego. Gustáballe moito, eso de ter unha lingua propia atraíaa moito, ademais 
tamén lle gustaba como ensinaba a profesora, a cal impulsábaa  a que escribira, xa que 
tiña moitas facultades. 
    Uxía xa se presentara a algúns concursos literarios dentro da provincia e gañáraos 
case todos. O problema era, que sempre tiña que ir coa súa profesora de galego como 
tutora pois seu pai non quería ir e tampouco deixaba ir á súa nai. 
    A profesora de galego, consciente dos problemas da súa alumna, intentáraa axudar 
pero non  podía. 
    Uxía estaba no seu recuncho chorando e pensando que , se non atopaba diñeiro 
pronto, deixaría de estudiar e poríase a traballar, Mirou o seu reloxo e decatouse de que 
ía chegar tarde ó instituto se non se daba présa. Secou as bágoas e saiu do recuncho 
decidida a plantarlle cara ó seu pai. Pero, por sorte, xa se fora, e tampouco atopou á súa 
nai. Así que saiu á rúa e botou a correr. 
    Ó chegar ó instituto, viu no taboleiro de anuncios dous carteis novos; quizais 9eses 
foran a súa salvación. 
    O primeiro falaba dun traballlo como coidadora de nenos pequenos durante algunhas 
tardes e algún sábado; anotou o número disposta a chamar. ¿Que podía perder?, ela xa 
coidara dos seus curmáns e tamén dos fillos da veciña cando esta ía ó casino. 
    O segundo anuncio falaba acerca dun concurso literario a nivel nacional para todas as 
idades. O premio era unha elevada cantidade de diñeiro ademais dunha viaxe para catro 
persoas á India, Con esto tampouco perdía nada, por probar... 
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     O problema era que non había nivel, é dicir; podían participar todas aquelas persoas 
comprendidas ente os once e os vintecinco anos e xulgaríase o mesmo a un de catorce 
que a un de vinte. Sería moi dificil poder gañar. 
    Comezaba a desilusionarse pero nisto chegou a súa mellor amiga, Clara. Ela apoiouna 
na súa decision. 
    Esa mesma mañá tiñan galego a segunda hora,Uxía comentoullo á profesora. Púxose 
moi contenta e tamén a apoiou, prestándolle todos os seus coñecementos. 
    Uxía chegou a casa moi leda e animada, decidida a comezar a súa gran historia, pero ó 
entrar pola porta, todo cambiou. Atopou á súa nai tendida no chan, con sangue pola cara 
e o resto do corpo. De inmediato chamou a unha ambulancia que chegou pronto. Levaron 
á súa nai ó hospital, moi grave. Ela non puido ir na ambulancia por ser menor de idade, 
pero foi unha veciña amiga da nai. 
    Uxía estaba moi furiosa, ardíanlle os ollos e tiña toda a cara de cor vermella. Só unha 
bágoa logrou facela reaccionaar: tiña que atopar ó seu pai e facerlle pagar por todo o que 
fixera. Pero non sabía por onde empezar a buscar. 
    Comezou a percorrer toda a cidade en busca del. Era xa moi tarde cando tivo noticias: 
despois de pegarlle á súa nai porque non lle dera diñeiro para a droga, escapara e 
ninguén soubo máis del. 
    Uxía toda anoxada foi ó hospital. Alí atopou á súa nai que, por desgracia, entrara en 
coma a causa de tódolos golpes que recibira a mans do seu pai. 
    O médico informouna  de que a súa nai estaba moi grave, se pasaba a noite tería 
moitas posibilidades de vivir, pero de non ser así, faría falla un milagre para que 
sobrevivive. Teríase que quedar alí ata que despertase. Uxía decidiu quedar con ela e 
non ir ó instituto, así tamén tería  tempo para escribir o relato. 
    Chamou a Clara paara pedirlle que lle collera os apuntamentos e os deberes e tamén 
de paso para desafogarse xa que neses momentos non tiña a ninguén máis no mundo, 
Cando rematou, volveu á habitación onde tiñan a súa nai víctima da violencia doméstica. 
    Pasou toda a noite en vela, sen poder pegar ollo, sempre atenta ás múltiples máquinas 
ás que tiñan conectada á súa nai.O tempo pasóuselle moi lento. Tanto que ata pensou 
que esa noite nunca pasaría, que sempre sería de noite... 
        Pero por sorte, cando os ollos xa lle doían de mirar fixamente á súa nai, apareceu 
unha enfermeira acompañada de dous médicos, que comezaron a examinar á enferma. 
    Uxía tivo que abandonar a habitación e, despois de discutir acaloradamente cun 
enfermeiro sobre se debía ir ou non ó instituto, quedou na sala de espera para os 
familiares das persoas ingresadas. 
    Alí decidiu comezar a historia para o concurso. O problema era que non estaba 
inspirada, ó contrario, estaba moi nerviosa pola súa nai, sentíase impotente, non podía 
facer nada. Se súa nai morría, ela non podería facer nada e quedaría soa no mundo, sen 
ninguén pois non tiña nin avós, nin tíos...nin  pai. Volvíanselle saltar as bágoas, pero 
decidiu apartar estes pensamentos da súa mente e escribir, escribir e escribir para poder 
gañar o concurso e axudar á súa nai; agora máis que nunca. 
    Empezou a pensar un tema. Era moi difícil, Era o que menos lle gustaba. Podía falar de 
tantas cousas... e sen embargo non lle saían as palabras...Entón , decidiu falar dos seus 
problemas, facer unha historia sobre os malostratos, agora que estaban bombardeando 
tanto na televisión ou na radio sobre o tema, agora que tiña información de primeira man, 
a súa información, os seus sentimentos, a súa dor, os seus pensamentos, a súa vivenza... 
        Comezou a escribir. Comezou a encher follas e follas da súa historia. 
    Levaba tempo escribindo, pero Uxía non se decatara do paso das horas, mais o 
estómago estáballe a facer uns ruídos xa moi esaxerados, Tiña que comer algo. 
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    Primeiro foi ver á súa nai: seguía igual. Baixou ó bar toda triste pero alí atopou ós seus 
amigos e amigas do instituto. Todos viñeran ver como estaba ela e a súa nai. Aledouse 
moito. 
 Comeron todos xuntos, no bar do hospital. Durante o tempo que estiveron alí, fixeron que 
olvidara todos os seus problemas. Pero á hora de marchar...Uxía regresou ó seu 
pesadelo. Todos voltarían ás súas casas, cos seus pais, avós, irmáns e ela voltaba estar 
soa. 
    Volveu á habitación disposta a durmir. Estaba tan cansa que case caeu ó chan antes 
de chegar ó sillón. 
    Pasaron así os días. Uxía recibía máis visitas: da súa profesora de galego, das veciñas, 
dos seus amigos...pero a nai seguía igual. E ela seguía a escribir e escribir na súa historia 
,a perfeccionala e a cambiar cousas... 
    Xa levaba unha semana e media no hospital cando rematou a historiaae a súa nai 
comezou a mostrar melloría. Era pouco, pero o médico dixo que sairía do coma pronto e 
poderían marchar para casa. 
    Uxía, nunha das veces que a profe de galego foi visitala e mostrarlle o seu apoio, 
entregoulle a  historia para que a presentara ó concurso, Ela ofreceuse a corrixila, pero ó 
rematar, foille imposible, as bágoas caíanlle polas meixelas, Era a mellor historia que 
endexamais lera nunha rapaza de doce anoss e incluso máis,.Non tiña faltas de ortografía 
nin de expresión... Era unha historia que transmitía moi ben a dor, os sentimentos das 
persoas...Uxía púxose moi leda ó oír aquilo. 
   Ó cabo de dúas semanas máis, xusto cando súa nai e ela saían do hospital para a súa 
casa, nos periódicos aparecía unha noticia triste, pero ó mesmo tempo tranquilizadora. O 
seu pai aparecera morto nun barranco cerca da vila e todo apuntaba a que fora un 
suicidio. 
    Era mellor así xa que desa maneira, non terían que mudarse a outra cidade ou vila, 
escapando do maltratador. 
    Enterrárono no cemiterio da vila. Uxía chorou, pero non tanto coma se fora súa nai á 
que estivera no nicho. Chorou, aínda que non sabía moi ben por que. Pode que porque 
aínda así, era seu pai. Un pai que coidara dela, un pai que se preocupara de todo o que 
ela precisara o primeiro día de colexio, un pai que por ir vela ás súas actuacións de baile 
deixara o seu traballo colgado, un pai que a quería, un pai que a acompañaba a todos os 
sitios, un pai que cando súa filla estivera enferma pola picadura dunha cobra percorrera 
máis de dez quilómetros a pé para conseguir o antídoto...un pai que comezou a cambiar 
por culpa do paro e do maldito verquido que o levou ó paro...Si, seu pai fora unha boa 
persoa, ata que se comezou a transformar por culpa da bebida, do alcohol, do 
xogo...Transformouse nun ogro. No ogro que facía dano á familia que tanto quixera 
2antes. 
    Os primeiros días de chegar a casa, Uxía aínda non foi a clase para coidar mellor da 
súa nai. Pero cando comezou, deuse conta de que faltara demasiado tempo e perdía o fío 
das cousas. Sorte que os seus compañeiros a axudaran en todo o que podían. Mesmo 
quedaba tres tardes á semana con Clara para que lle dera clases particulares. 
    Chegaron os exames de fin de curso, e Uxía logrounos sacar adiante todos con boa 
nota. 
    Unha semana antes de rematar as clases, cando súa nai xa estaba completamente 
recuperada, chamaron por teléfono á súa casa. Era da organización que convocara o 
concurso literario no que participara. Queríanlle comunicar que...¡gañara o primeiro 
premio! Tería que ir recollelo á semana seguinte a Madrid. 
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    Pagábanlle a viaxe e a estancia de catro días, con todo incluído, a ela e a dous 
acompañantes 8máis, con dereito a tres entradas no Museo do Prado, no Museo de cera, 
no Escorial e unha visita guiada polo Madrid dos Austrias. 
    Na entrega de premios daríanselle os billetes para a viaxe e o diñeiro ingresaríase na 
súa conta. A entrega sería no Palacio Real con presencia do rei Don Xoán Carlos, da 
raiña Dona Sofía e dos futuros reis Don Felipe e Dona Letizia. 
    Uxía comezou a saltar por toda a habitación, comezou a berrar, a chorar, a rir...non 
sabía moi ben o que facer. Na vida saíra da súa comunidade, e agora ía ir a Madrid ¡A 
capital! Unha fermosa cidade da que sempre oíra falar e vira na tele, pero na que nunca 
estivera. 
    Súa nai mirábaa con cara de susto, ¿que lle pasaba á súa filla? 
   Uxía decatouse de que con todo o trafego do hospital olvidárase de contarlle o do 
concurso...pero no estado no que estaba agora , resultáballe imposible. 
    Cando se tranquilizou un pouco, contoulle algo, xa que non lle dixo no que consistía o 
premio, así levaría máis sorpresa ese día. A súa nai comezou a chorar de alegría e Uxía 
comezou a saltar outra vez. 
Como acompañante, decidiron levar a Clara. 
Cando chegou ó instituto ó día seguinte, todo o mundo soubera do seu triunfo. Todos a 
felicitaron. 
    Chegou o día de ir a Madrid. 
    Na entrega de premios á súa  nai case lle dá un mareo ó escoitar a cantidade de 
diñeiro que ía recibir súa filla. 
    Uxía tivo que facer unha pequena exposición sobre o seu relato: 
                          “...E tamén quero que saiban que era unha autobiografía.Toda a dor que 
aparece na historia é a miña e a da miña nai. Sufrimos moito e espero que esta historia 
sirva para outras persoas como reflexión...Dende aquí quero recordarlle á xente qu está a 
sufrir o mesmo que sufrín eu e a miña nai, que non cometan a mesma estupidez ca nós. 
Que denuncien, eso, ás veces é o mellor que pode facer un e non quedar calado, 
chorando nos recunchos coma facía eu. Penso, que se nos xuntamos todos, poderemos 
vencer a violencia doméstica e evitar que outros nenos ou nenas sufran tanto coma min. 
Tamèn quero recordar ó meu pai,  a pesar do moito dano que nos fixo eu quéroo moito, 
xa que non penso nos últimos anos senón no que fixo dende antes de caer na 
depresión...Quero dar as gracias a toda a xente que me apoiou, a toda a xente que desde 
sempre esttvo ó meu lado. Quérote mamá...Tamén quero dar as gracias á organización 
polo premio e e pola estancia en Marid...Graciñas e ata sempre.” 
    Uxía rematou a exposición con bágoas. Bágoas polo recordo dos últimos 
acontecementos que pasaran na súa vida. Unha vida de apenas doce anos, unha vida 
que a pesar da súa brevidade xa vivira o seu. Unha vida que poder ser a mesma que a de 
calquera de nós. 
    Lonxe destes pensamentos, Uxía , súa nai, Clara e a nai desta ,que se divorciara había 
pouco, foron á India cos billetes do concurso. Pasárono moi ben e agora cada verán van 
todas xuntas de viaxe polo mundo enteiro axudando á xente  que máis o necesita. 
   Ó voltar da viaxe, Uxía, cando ten un momento, sempre colabora cunha asociación de 
mulleres maltratadas porque quere que NUNCA MÁIS, NINGUÉN VOLVA SUFRIR o que 
ela sufriu. Porque pensa que se cada un pomos un grao de area, entre todos poderemos 
vencer a violencia ou o terrorismo , a pobreza...NON Á VIOLENCIA DOMÉSTICA !NON Ó 
TERRORISMO... 
                                 

¿FIN?                                                    María Sotelo Pérez  
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ENTREVISTA Á AUTORA  

  

Maltrato, o relato de María Sotelo Pérez,gañadora do concurso no segundo nivel de 

relatos curtos, é unha historia, que cun delicado ton inxenuo e ata poético, narra un 

anaco da vida dunha rapaza de 14 anos víctima dos malos tratos. Cando súa nai cae no 

coma a causa da malleira do marido, Uxía, que así se chama a rapaza, refúxiase 

escribindo a súa propia historia coa que gaña un concurso a nivel nacional.  

Nela apréciase unha clara denuncia á violencia doméstica e tamén (aínda que non 

directamente) ó derramamento de verquidos nas nosas costas e que tantos problemas 

acarrean. 

 

Velaquí a entrevista con María, a autora: 

 
O teu relato narra a historia de Uxía, unha rapaza de 12 anos.          
¿ Poderíase dicir que ti e ela tendes algo en común ou é unha personaxe 
completamente inventada? 
Non era a miña intención que se asemellase en nada a min, polo que se teñen algo en 
común ,só podo dicir que é pura coincidencia e nada máis. 
 

¿ Tiñas en mente facer unha obra de denuncia social cando comezaches a escribir 
o relato? 
Si, dende o comezo decidín escribir sobre este tema que está tan de moda porque 
penso que é importante denuncialo e que entre todos poidamos cambiar a actual 
situación de moitas mulleres. 
 

Ó estar a falar dun tema tan delicado como o da violencia doméstica,  ¿ que cres 
que é o máis difícil á hora de plasmalo sobre o papel ? 
Quizais sexa a forma en que hai 
que tratalo, de xeito suave, 
procurando non facer dano nin 
faltarlle ó respecto a ninguén. 
 

¿ Gustaríache engadir algo?  
Que hai que acabar coa violencia 
de xénero posto que están a 
morrer moitas mulleres (e non só 
mulleres) e penso que entre todos 
é posible cambiar as cousas. 
 
 
                                                                 María Sotelo (Autora)           Olall a Conde (Entrevistadora ) 
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Relato gañador Nivel III  
 

UN VELLO RECORDO 
 

O taxi, un vello  Mercedes do oitenta e seis, circulaba coas ventás  dianteiras 
baixadas, os cristais traseiros empolvados, e o parabrisas cheo de diminutos corpos de 
mosquito pola solitaria  e areosa estrada que conducía a un pequeno pobo situado na 
cima do monte. Non levaba moita velocidade,  pero os pasos lentos dos  neumáticos 
gastados levantaban densas nubes de pó ó seu paso.  

A paisaxe mostrábase coma unha pintura feita por mans divinas  nun tempo  e  nun 
lugar indeterminado para os homes. O coche parecía unha pincelada de cor branca 
circulando polo lenzo da estrada. O sol era un marelo círculo solitario que mandaba na 
parte superior do papel, pintada de azul, e que  miraba orgulloso ós ocupantes do 
vehículo regalándolles raios de sofocante calor. O silencio, un monstro para homes en 
recunchos escuros, inundaría o lugar de non ser polo cortante tusir do peito do auto e polo 
sonido melodioso dunha vella e case olvidada canción de Rocío Dúrcal posta polo 
conductor do turismo minutos antes.  

 
Na traseira, un vello chamado Manuel, de pouco pelo e da cor da cinsa, de ollos 

pequerrechos, nos cales dúas negras meniñas  xoguetonas nadaban en cristalino océano, 
de nariz chato, perfecto no seu xuvenil afeitado e vestido cun largo pantalón  negro dos de 
“pinzas”, cunha camiseta con colo en pico e mangas curtas, e uns zapatos non moi novos 
gastados na punta e  de pouca sola que gardaban a pés dun trinta e seis.  

Permanecía cos sobrazos suorosos sentado na parte esquerda do asento, a súa 
espalda estaba lixeiramente somerxida no coiro do asento moído por millares e 
descoñecidos cadrís, o seu subconsciente  tentaba unha e outra vez recoñecer a paisaxe 
da, durante anos, tan estrañada terra.  Quería percorrer e saudar coa mirada a cada 
castiñeiro, carballo, salgueiro ou freixo que un día ocuparan as terras que agora 
lentamente atravesaban, pero non, non podía, xa nunca máis podería porque aquelas 
árbores foran un día ocultadas á súa vista por aceiro e lume, por monstros de ferro e 
homes famentos de poder que non conseguían saciar nunca esa enfermidade de máis e 
máis. Pechou os ollos e saboreou unha vez máis os poucos recordos que aínda 
permanecían quentes na cunca da súa cabeza, abriunos, pero a imaxe esvaeceuse entre 
a area do deserto de cinsas que as súas árbores deixaran como recordo. Púxose máis 
triste do que estaba, non chorou, pero a pena inundou coma o sangue cada recuncho do 
corpo. Calquera diría, non é para tanto, só es un parvo sentimental, pero eles ó mellor non 
sabían o que era, non sabían o que era deixa- la terra verde e atopala negra, non sabían 
que os recordos se tinguían vida cando a imaxe da terra viña á súa cabeza, e agora isto, 
todo era pena, todo era pó, todo. Moito pasará ata que todo volva a ser coma antes, tanto 
que a súa vida non alcanzaría a velo. Xa nada quedaba do salto inquedo dos esquíos, 
vago recordo eran raposas e lobos, fume e pó eran tamén os mouchos, señores da noite, 
e polo día  xa non soaban no silencio os cantos dos paxaros vestidos con túnicas de vivas 
cores que pintaban e adornaban o vento no seu elegante voo; a fragancia das flores 
acabaría sendo olvidada por aqueles que aínda hoxe a recordaban. A súa mente 
preguntou o porqué daquelo pero a resposta non chegou. Manuel nunca chegaría a 
coñecer o que pasara, nunca chegaría a saber que os esquíos, rápidos pés medoñentos, 
eran agora silenciosos corpos decorativos en madeira de castiñeiro vernizado, que os 
raposos e lobos deixaran olvidadas as súas peles no parqué dun luxoso despacho de 
cidade, nin que as cabezas dos xabarís ocupaban agora un lugar privilexiado na branca 
parede ó lado da porta.  
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O taxista acendeu un pito e o fume debuxou imaxes na sucia tapicería do teito.  O 
vello centrou os ollos nela e pouco a pouco os debuxos mostráronse como esceas dunha 
coñecida película na que Manuel levaba o peso do papel protagonista: 

 
A noite era xove aínda, toda a casa estaba sumida nunha nube de silencio e calma. 

Manuel respiraba soños que se mezclaban co osíxeno do aire e as brancas paredes de 
cal eran, polo de agora, a única testemuña do sonido acompasado da súa respiración. As 
sabas, refuxios impenetrables, protexíano de mostros e serpes. Na mesilla repousaba 
unha postal escrita por mans femininas. De pronto algo ocorre, un portazo, sonido de 
pasos polo corredor, achéganse acompañados dunha respiración nerviosa.  Abren a 
porta, o sonido do portazo retumba nas paredes, o silencio rómpese, diríxese á cama do 
neno, cólleo, zarandéao, os soños asústanse e escóndense, sigue zarandeándoo, os ollos 
como ventás entornadas deixan ver un pouco as pupilas. Manuel esperta. 

- Mamá déixame un pouco máis, aínda é cedo – responde mecanicamente o 
rapaz. 

- Levántate e vístete , rápido. 
- Veña, só un pouco máis 
- ¡Queres levantarte dunha vez! –responde a nai nerviosa 
Manuel asustado obedece ante a face seria de María. 
- ¿Que pasa, aínda é noite?  
- ... 
- ¿ que pasa mamá, que tes?- repetiu 
 
María non contestou, limitouse a percorrer a habitación  coa vista, parecía coma se 

se despedira, coma se nunca máis volvería a vela. Un sonido estraño escóitase ó lonxe. 
O corazón de Manuel comeza a latexar máis e máis forte, a mente do neno repite unha e 
outra vez a mesma secuencia de letras, estaba asustado; nervioso colleu un xersei de la, 
púxoo, volveu quitalo, non puxera nada por baixo, colleu unha camiseta, púxoa, despois o 
xersei, un  pantalón esperaba no chan, meteu unha perna, a outra, uns zapatos, intentou 
atalos pero as súas mans temblorosas non atinaban cos cordóns, meteunos por dentro. 
Saíron da habitación, baixaron, atravesaron o corredor, abriron o portón e deixándoo de 
par en par saíron. As súas carnes notaron o frío, comezaron a andar, o ruído de fondo 
fíxoos correr, non pararon ata que a penumbra construiu  un muro opaco e o bosque lles 
cerrou o paso coa brétema e os tragou aínda máis a escuridade. María sacou unha vela, 
acendeuna, seguiron. Sonido de fondo. Apertou a man do seu fillo e seguiron correndo. 
Pararon, o medo apodérase dos corpos, un ruído estraño soa no aire, un lobo, está preto, 
continuaron correndo pero as pernas notaron o cansanzo e nai e fillo pararon. Manuel 
está moi asustado, na súa imaxinación de neno aparecen terribles destinos, buscou 
inimigos imaxinarios e descifrou siluetas invisibles na branca escuridade que o envolvía, 
tremaba Por un momento creu que non era certo, que  todo era un soño, acercou a súa 
man á chama da vela, queimouse, a luz deixou de existir e nai e fillo desapareceron. 

- ¡Plash! - Soou un bofetón na súa cara- ¿Es parvo? 
Manuel quixo chorar pero non atopou por ningures as lágrimas, sentía dor na súa 

meixela e tamén no estómago. Non soñaba, todo era real. 
María sacou un misto e intentou prender a cera, rozou a cabeza do misto contra a 

caixa, demasiada forza. Rompeu. Tentou de novo, esta vez a caixiña esvarou das 
nerviosas e frías mans da muller. Caeu. Manuel inmóbil, a súa imaxinación ocupou por 
completo o tempo e o espacio, pensou en lobishomes, na santa compaña e noutros 
moitos contos e lendas escoitados ós vellos ó carón do lar. 

- Manuel , Manuel – chamou súa nai 
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Acordou, algo tiraba dos seus pantalóns, berrou. 
- ¿Que fas?, axúdame  a busca-los mistos 
Axeonllouse, palpou a terra, a palma humedeceuse pero tocou algo 
- Encontreina, boh, só era unha pedra –siseou  
- Levántate, está aquí. 
María abriu outra vez o cartón, sacou unha, ¡por fin!  
Cada vez estaban máis asustados, o ruído de fondo continuaba, un momento, 

cesou. Silencio. O medo seguiu nos corpos pero a calma converteuse agora no inimigo 
número un, era, quizais un monstro escondido tralas silveiras e toxos que custodiaban o 
camiño. ¡uf! Chegaron. Alí estaba  a igrexa co seu xardín de sepulturas ó redor. 

 Non pararon, atravesaron una pequena cancela de ferruxe oxidada que saudou cun 
chío, foron cara á capela e cruzaron o portalón de carballo, acudiran tódolos veciños pero 
ninguén articulou palabra, todos estaban demasiado ocupados. O avó  con semblante 
serio ocupaba o lugar de don Amador, o cura. Falaba. Tras del a virxe escoitaba dende o 
atril cuberto de multicolores flores silvestres. Parecía triste.  O seu manto era fina neve e 
os bordes prata pura, o hábito auga cristalina, acibeche era a cruz que colgaba do 
pescozo, tamén o  rosario  que penduraba das mans unidas á altura do queixo era negro.  

Recordaba perfectamente cada milímetro da  cara de porcelana da imaxe, era como 
se un espello posto no tempo lla mostrara agora. Podía ver os rosadas meixelas e aquela 
lágrima estática e incolora esvarando por unha delas, os verdes ollos e os beizos, o seu 
pelo.  

Manuel e súa nai cruzaron o corredor  custodiado por aburridos bancos ata chegar 
ós asentos máis cercanos ó altar, sentaron mentres se oían ó fondo o eco das palabras 
do avó. Manuel non escoitaba. 

- Están preto, se seguen a esta velocidade, mañá posiblemente... 
O neno  buscou a Pedro, non estaba.  
- Non vou obrigar a que se... 
Apareceu entón pola porta un individuo máis alto que ancho e cuberto cunha túnica 

que o tinguía de escuro. As faces volvéronse e saudaron sen mover os labios ó novo, Don 
Amador, tamén a súa faciana se pintaba seria e os seus ollos chorosos advertían que 
algo ía mal. A súa mirada percorreu intranquila a todos os fregueses e pousouse no avó. 
Levantou a sotana e asomaron uns vellos pantalóns, as súas mans dirixíronse cara ó peto 
esquerdo e, pouco a pouco, as caras expectantes puideron ver o vello artefacto do diaño, 
axeonllouse e entón todos souberon o que ía facer, calaron as verbas do avó e os corpos 
transformáronse en pedra, ouvíronse os corazóns máis e máis alto. Un berro fixo que 
todos espertaran, xa era tarde, o cura siseou palabras inaudibles, apuntou e apertou o 
gatillo. Un sonido enxordecedor saíu pola boca do canón case ó mesmo tempo que un 
corpo rodaba polo chan tinguíndoo de vermello. Manuel pasmou mirando para o avó no 
chan. 

- Esta morto- dixo o avó tocando o pescozo do cura 
Unha voz solitaria alzouse nun xemido, pouco despois un coro improvisado uniuse. 
- ¿que fan aínda os nenos aquí? 
Ninguén escoitou, os veciños aínda tiñan o disparo nas orellas. Alguén volve entrar 

pola porta, levan armas. As balas silban e Manuel cae ó chan. Esperta. Toca a perna 
esquerda, dóelle, a bala debe seguir aínda alí, non, non. Serénase. 

  
Sentíase mal, o fume facía revolverlle o estómago e por veces sentía un agre zume 

percorrendo o seu esófago ata chegar á boca.O asento era unha merda, lastimábaa  algo 
punzante, como unha agulla á altura do ril esquerdo, e a calor; a calor era o peor, facíalle 
doer a cabeza e suar.  
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¿Prefires que chova? – soou a voz da bruxa na cabeza. 
 Non, eso si que non. Bueno, ó mellor tiña sorte e tiñan outro, total que máis daba, 

seguro que se salvaba, e, polo menos soñaría outra cousa e rompería a maldita  
monotonía de cada noite, cravaría dunha vez ese cravo que a mortificaba ó envolverse 
nas sabas brancas da cama.  Ti que cres bruxa ,ó mellor consigo queimarte na fogueira 
cos recordos e, ¿gustaríache? 

Xa sabes que non me quitarás do medio nunca-  soou outra vez 
¿Que te apostas?- contestou con voz intercerebral 
Xa sabes que só hai unha forma, e non  os tes postos para facelo. 
 
-¿ Falta moito?- preguntou, agora si, con voz real 
- ... 
- Avó - dixo 
 
Non responde, durme. 
Estouche falando, aínda non acabei - soou enfadada 
- Señor,¿ falta moito?- Eli non quere escoitar á bruxa 
- Non, estamos a piques de chegar, uns dez ou doce minutos – o taxista responde 

co pito na boca 
- Ah..., Señor,¿ pode por esta...? – non remata a pregunta. A voz soa:  
Eli, eso está moi mal, creo que queres que che recorde... 
- Non, iso non.. – 
- ¿Que dis, que pasa?- pregunta o taxista ante o temor das palabras da nena 
- Non por favor, iso non - chora 
¿Que dis?, non oio ¿Queres que cho recorde? 
- Nena , nena ¿que tes? –o conductor asústase tamén, o pitillo consúmese na man 

esquerda. 
- Por favor, non o volverei facer, non me recordes, non me... 
Carallo, unha mosca ¿que dicías? Ah, que queres que cho recorde, non hai 
problema, pero logo non digas que non te avisei... 
- Nena, nena – o taxista está asustado. 
 

 O auto fai eses pola mal asfaltada e pedregosa estrada, Eli está fóra de si, o taxista toca 
a perna da nena, móvea, pero o corpo que ve non ten alma, el non o sabe, pero o celme 
da loura nena de dezaseis anos non está, viaxa. O corpo colle fortemente a man do 
conductor, belíscaa, o cigarro segue consumíndose, quéimase, frea, pero a rapaza  segue 
viaxando.  

    
O medo percorre con rodas e carrocería vermella a cidade nun día invernal pero de 

principios de outono, conduce unha muller duns corenta anos, na traseira dúas rapazas 
enchoupadas tremen ¿de frío?, a estrada está perigosa hoxe, o prognóstico do tempo 
nunca se equivoca, deu  nubes e, as nubes píntanse no ceo, deu chuvia e a choiva 
debúxase no aire, deu treboada e a pelexa aparece no ceo, deu raios e os raios ilumínano 
todo, e, tamén deu vento, e o vento, o vento aínda non se levantou da cama pero 
aparecerá seguro, porque os prognósticos da primeira cadea nunca se equivocan. 

A roupa da maior; unha loura de ollos verdes, beizos, ¡mm! que beizos, o nariz, máis 
ben pequeno coma as orellas nas que adornan aburridos, un pendentes de ouro branco, a 
pel lisa e clara, a cintura de avespa, ¿e os peitos?, os peitos redondos e pequenos, que 
como os vexo, porque o seu nique branco transparenta. As pernas, longas pernas sen fin.  
Está tan mollada que Eli cre que a auga atravesará a súa pel e mesmo chegará ós ósos.  
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Tuse, o olor a wisqui inunda o ambiente, entra polo seu nariz e percorre o seu 
pescozo deixando un picor na gorxa.  

 
- Mamá non corras . 
- ¿Que dis?- contesta a muller sen a penas mover a lingua  
- Mamá non corras, por favor – Eli case suplica 
- Tranquila, non pasa nada. 
- Mamá, Raquel está chorando. 
- Non chora, ten algo no ollo ¿ Verdade Raquel  que non choras? – berra 
- Non – a voceciña case non se escoita 
- ¿Raquel non choras verdade?  
- Non-  
- ¿Eh? 
- Non – berra a nena entre gotas de auga nas meixelas 
- Así me gusta 
- Mamá, si que chora 
- Non chora, porque non ten motivo. ¿Non choras verdade? 
- Non, 
- ¿Eh? 
- Non-  berra 
- Ves como non, e se chora teremos que darlle unha labazada, así chorará por 

algo 
- Bruta – di Eli 
- ¿Que dis? 
- Nada. 

 
O auto segue movéndose a unha velocidade vertixinosa, os rodas esvaran polo río 

de asfalto, a visibilidade é mala , os  educados coches que veñen de fronte e van a 
destinos incertos saúdan con raios curtos de sol. Á muller empezan a chorarlle os ollos, 
abre a ventá e o frío aire chega destapando frescor, a man colle unha botella do asento 
do lado, JB reza a pegatina amarela do casco. Dálle un grolo, pon un aceno  raro coa 
boca, bota a cabeza fóra e vomita algo amarelo; case todo é líquido, dálle outro grolo, 
tapa e tíraa pola ventá. Acabouse. Colle un cigarro, méteo na boca e despois, un 
chisqueiro deses baratos de plástico, é verde, intenta acendelo pero cae, mantén unha 
man no volante pero a cabeza xa non mira para diante, está tralo chisqueiro. 

- ¡Mamá mira para diante! 
- Cala 
- ¡Mamá coidado, estás no carril contrario! 
- Dígoche que cales... 
 
En efecto, está no carril contrario, aínda que por pouco tempo. Un camión aperta a 

bocina, o poooooo inúndao todo. Segundos despois un choque, un pouco máis tarde Eli 
mira para súa irmá, está, está, está... Escuridade roxa, un raio ilumínao todo outra vez e 
pouco despois os cantos das sirenas aparecen  avisadas por un móbil cercano. É tarde, a 
sorte está botada.  

 
O coche seguía parado, Manuel e o conductor permanecían ó lado da nena, 

tentaban, en van, espertala  aínda que, os ollos da rapaza permanecían fixados nalgún 
punto do cénit. Abaneábana sen conseguir con éxito que a nena volvera en si. 
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- ¿Que ten? - Preguntou tenso o taxista 
- Non o sei, nin os médicos tampouco, pásalle a miúdo, seguramente son as 

secuelas do accidente. Eli, Eli, esperta, esperta... 
- ¿Que accidente? 
- Eli, a súa irmá e a nai tiveron un fai tres meses, xa non é a mesma dende entón, 

non dorme polas noites, a penas come e non ten ganas de  facer nada. Espero 
que mellore no pobo. 

Reaccionou. Os ollos volveron a parpadear, a respiración moderouse e a cara tornou 
a ter a cor normal. 
- Eli, non pasa nada. 
- ¿Onde estou? 
- No taxi, ¿non recordas?, imos camiño do pobo. 
- ¡Que susto nos deches condenada!, estabas como morta- dixo o taxista 
Eli baixa a cabeza. 
- ¿ Estás ben nena? – preguntou o taxista 
- Si, si. 
- Ben, entón poñémonos en camiño. 
Os viaxeiros ocuparon as posicións e o taxista xirou a chave no contacto, non 
acendeu, tentou  de novo, o motor tusiu e apagouse. 
- Vaia home, non se preocupen, agora o acendo – dixo o conductor mentres 

baixaba do auto e se dirixía ó capo. 
- ¿Quere que lle axude? – preguntou Manuel dende dentro 
- Non, non fai falla, só é un momento. 
O taxista, levantou o capó, baixouno e pegou co seu puño o metal. Entrou e xirou a 

chave. Non arrancou. Saiu e repetiu a delicada operación, agora cun golpe aínda máis 
forte. Entrou, xirou  e o vello Mercedes  acendeu. Continuaron.  

Eli e Manuel fixáronse na paisaxe, tan triste, tan apagada, tan monótona, parecía 
que non conseguían afastarse nunca, parecía que estiveran camiñando en círculo, coma 
se os seus ollos non puideran ver outra cousa que unha nube de cinzas. ¡por fin, algo 
distinto!, unha árbore levantábase á esquerda co leño e as pólas abrasadas nun xa 
lonxano incendio de verán; no gran incendio que abrasara quilómetros e quilómetros de 
monte. O lume non se cebara moito entón con ela  e xa empezaban a brotar os primeiros 
suspiros de vida. Detrás, un vello poste partido pola metade saudaba a viaxeiros e 
curiosos, un pouco máis adiante unha torre Eiffel pintaba o ceo con estreitas e distantes 
liñas negras, no medio un corazón amarelo rezaba en letras maiúsculas e vermellas: 
PERIGO ALTA TENSIÓN.  

 O vello Mercedes do oitenta e seis de cor branca seguiu e seguiu percorrendo 
paraxes descoñecidas. Despois, ó cabo duns dez minutos, un pequeno treito onde a 
estrada seguramente asfaltada na época dos romanos, zigzagueaba pola falda do monte, 
estaban a piques de chegar, ó lado esquerdo apareceron un grupo de árbores en reunión, 
as súas voces estiveron apagadas ata que unha pequena brisa se levantou, entón 
saudaron e Manuel sentiu coma o aire traía ó seu corpo unha paz estraña. O aire limpo 
acariciou garimoso a súa pel e secou poco a poco tódalas marcas de calor. 

 
- Eu tamén me alegro de vervos –dixo con palabras case inaudibles. 
Seguían subindo, o motor do coche afogaba coma un vello obrigado a realizar un 

gran esforzo, diminuía pouco a pouco a velocidade, a pendente era cada vez máis 
pronunciada, tanto, que Eli pensou que o vello taxi non o conseguiría e que os deixaría 
tirados. Mirou pola ventanilla, xa estaban a unha altura considerable, as pedras núas 
debuxaban unha  ladeira escarpada, con afiados dentes. Un pensamento salientouse no  
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papel da cabeza, pensou en abrir a porta e deixarse caer, desistiu, e a bruxa mofouse. Un 
estraño animal apareceu coas entrañas desparramadas no medio da calzada. 

- Que sorte- susurrou a rapaza 
- ¿Que dis cariño? 
- Non, nada, dicía que morro de ganas de chegar a casa. – mentiu 
Por fin, viron un derramado e oxidado letreiro situado a uns cantos metros, non 

distinguían a escritura que había nel, aproximáronse, agora si leron: Esperanza. 
O volante xirou para que as rodas dirixiran o auto cara á dirección indicada pola 

frecha. Chegaron. O taxi parou diante da primeira casa, unha casa antiga, os seus muros 
de pedra foran castigados por vento e chuvia durante anos; o tellado conseguía sosterse 
sobre vigas de madeira carcomida e a porta e as ventás perderan por completo a cor 
branca que un día tiveran, certo era que mostraba por fóra un aire triste e pobre. 

Baixaron, bueno, Manuel baixou porque Eli estivo un pouco tentando abrir a maldita 
porta  

- Merda; avó, non abre - dixo 
- Un momento, que saco as maletas e... – respondeu o taxista 
Sacounas, dirixiuse á porta atrancada e meteulle unha patada. 
- Ala, xa estás libre 
Eli forzou un sorriso, logo Manuel pagou ante a mirada atenta de dous homes 

rodeados de risadas e palabras non audibles .Tirou do peto a  gran chave e despois de 
botar unha ollada ó seu arredor dirixiu, decidido, a man ó pecho. 

- ¿Comprou vostede a casa ?– preguntou un dos homes. Vestía pantalón caqui, 
xersei de la  negro (tecido na casa) e sombreiro de palla. 

Manuel xirou a cabeza 
- ¿Como di?  
- Digo, se comprou vostede a casa. 
- Non 
- E dígame, se non a comprou ¿que dereito ten a entrar nela? 
- Oia, esta casa é miña 
- Non me veña vostede con contos, os propietarios morreron fai moito tempo así 

que, ou me ensina os papeis da compra ou chamo á policía. 
- Pois xa a pode ir chamando porque eu non penso ensinarlle nada, esta casa é 

miña e acabouse. – Manuel empeza a molestarse, dirixe a chave ó cerrollo pero o 
home do sombreiro cólleo do brazo. – ¡Quere deixarme en paz! 

A conversa afervóase, Manuel cada vez está máis tenso. Outro home achégase. 
- Tranquilícese, ¿quere dicirme como se chama? 
- Manuel – contesta enfadado 
- ¿Non me diga que vostede é Manuel?,¿Manuel Fernández? 
A cara de Manuel cambia do enfado á admiración. 
- Si, ¿como o sabe?, vostede non será... 
- Manueliño, dáme un abrazo, canto tempo, ¿E ti por aquí?, que alegría.  
- Paco, Pedro. –di.   
- Manuel non cre o que os seus ollos perciben. 
O do sombreiro é Pedro, dálle unha aperta, o sorriso asoma outra vez nas caras dos 
vellos amigos. 
- Aínda non mo creo – 
- E non vas crer, veña, imos pra casa, dareiche un vaso de viño, aínda tes moito 

que contar – convida o do sombreiro 
- Non, quizais noutro momento, a miña neta e máis eu estamos cansados, máis 

tarde xa veremos. 
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- Claro, a nena, non me acordaba xa dela. – Contesta Paco xirando a cabeza- ¡que 
preciosidade!. ¿cantos anos tes, nena? 

- Dezaseis –  
Pola cabeza de Eli pasaron moitas contestación, gustaríalle dicir: é de mala 

educación preguntar a idade, pero calou. 
- Veña, imos Paquiño, ah, perdoa o de antes, ás veces son un pouco bruto. 
- ¿ Un pouco?, un moito diría eu – bromea Paco 
- Cala ti, oh. 
- Non pasa nada, ó contrario, gracias por coidar tan ben da casa. 
- Bueno, non tan ben, xa ves como está. Achégate despois polo bar  convido eu. 
- ¡Aleluia! – Paco contesta bromista, e levanta as mans ó ceo 
- Nin que fora a primeira vez que... 
- Si, xa veremos, entro, adeus. – Manuel  disponse a abrir a porta. 
- Manuel. – Paco chama 
- Si. 
- ¿ Como dis adeus?, nin se che ocorra nombralo. 
- ¿E logo?, ¿que pasa? 
- Ja,Ja – ri o bromista- adeus dise ós mortos, Ata logo. 
- Ata logo entón. 
Os amigos apertáronse outra vez a modo de despedida, alegrábanse de verse, 

despois os vellos babearon a meixela de Eli cun sonoro beixo. Fóronse. 
Manuel pechou as pálpebras e, na escuridade inspirou fondo, xirou a chave e 

empuxou a vez que  a luz aparecía.  
Un pé e logo outro, despacio, así entraron coma se unha pantasma se ocultase tra- 

los muros da mansión. Camiñaron un pouco e o vello entrou na habitación da dereita  
onde, parecía que o sol aínda non asomara por completo e o seu corpo estivera aínda 
oculto tralas montañas. Vagos reflexos alumeaban na noite do cuarto. A nena aínda 
estaba no portón da entrada, miraba para unhas escaleiras de caracol no fondo do 
corredor e para unha pequena porta aberta baixo delas. Asomou os ollos ó amencer onde 
se perdera o avó e percorreu cada recuncho con ollos de rapaz pequeno. Estaba 
asombrada: os mobles, as cadeiras, a lámpada, todo formaba parte dunha casa de soño, 
un luxo, sucio pero era un luxo.  

O salón. Manuel percorreuno amodiño, pasou a man pola mesa de detalles 
cromados, tres cadeiras perdían o seu corpo baixo dela, unha víase por completo, estaba 
descolocada. Mirou o teito, unha lámpada cuberta de fíos gris estendía os seus brazos no 
centro da estancia, despois da mesa un sofá quentábase fronte unha chimenea apagada 
e ó fondo, dous mobles facían de gardaespaldas a unha gran ventá tapada por contras 
brancas. Continuou ata alí, os gardas non impediron o paso e Manuel abriu as contras. 
Mirou. Abriu a ventá e volveu ó corredor. Un marco sen porta na esquerda, fronte do 
salón, invitaba a entrar nunha, non moi grande pero tampouco pequena, cociña. 
Atravesouno, a rapaza esperou no corredor. No centro da estancia unha pequena mesa 
de madeira circular, estaba adornada con diminutos buratiños de polilla e, esperaba a que 
alguén a utilizase. Na parede, de frente á porta, unha cociña de ferro saudaba, ó seu lado, 
á esquerda e dereita dous mobles antigos con cadanseu caixón Encima, unha abertura do 
teito recollía fumes antigos no tempo, non había neveira pero si unhas pequenas 
escaleiras que conducían ó lugar onde facía algún tempo se conservaban sazonados 
peixes e carnes. Manuel non baixou, abriu unha pequena ventá sen contra na parede do 
lado a da porta. Saiu. Avó e neta subiron polas escaleiras circulares ó piso de arriba, un 
corredor parecido ó corredor principal iluminado por dúas grandísimas fiestras apareceu  
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cando soaron os  pasos nos últimos escalóns. Seis portas, tres por cada lado, sucedíanse 
nos laterais brancos. 

- Noutro tempo era a habitación dos invitados, unha das máis luminosas e quentes 
da casa. – cortaron as verbas de Manuel o silencio, en tanto que se dirixía ó 
fondo a dereita - No inverno acostumaba durmir aquí. Papá dicía que o sol 
acariciaba todo o día os seus muros e, pola noite a lúa coidaba da cama. Espera, 
traerei as maletas, quedaron na porta. 

Eli sen dicir nada entrou no dormitorio e contemplou abraiada a beleza de todo canto 
alí había. A cama situada no centro, a mesiñas colocadas ó seu lado; na da esquerda 
repousaban unhas cantas velas usadas e un finísimo pano de tea perfectamente dobrado 
e, aínda que sucio polo paso dos anos, adiviñábase a cor branca que tivera e tería 
despois de lavalo. Dúas iniciais asomaban como selo de identidade nunha das esquinas. 

P B. No chan unha grande alfombra negra somerxíase baixo do leito e volvía aparecer 
polo outro lado sen chegar a tocar as brancas paredes laterais. Un espello precioso con 
multitude de siluetas talladas no marco penduraba da parede, ó lado da porta, 
recordando, quizais, o tempo que facía que ningunha silueta se reflexara nel. Era vello 
pero recordaba perfectamente a súa  función, e como o pintor de volta ó traballo, debuxou 
a delgada e feminina silueta da  rapaza. Baixo del unha cómoda con tres caixóns longos. 
Ó fondo unhas pesadas cortinas cubrían dúas portas de cristal que ían a un pequeno 
balcón e, na parte dereita, frente da cama, un armario baleiro con difíciles debuxos 
gravados na madeira vernizada terminaban os mobles da nova estancia de Eli. Correu as 
cortinas e abriu as portas, os raios do sol desvaneceron as sombras pero, tamén 
mostraron as motiñas de pó que levitaban no pesado aire da habitación. Tumbouse na 
cama, as súas pálpebras agotadas cerráronse lentamente ata que todo foi escuridade e 
os8 soños escondidos na casa, durante anos, volveron poboalo todo. 

- Eli,¿ apetéceche comer algo?, podo facer patacas fritidas e...- chegou Manuel 
pouco despois polo corredor con catro maletas.- pobre, durmiuse- 

Deixounas xunto ó armario, sentouse ó carón da nena e bicándoa na fronte, 
volveuse levantar. 

- Quixera que estiveras noutras circunstancias. A vida é tan inxusta. 
Colleu dúas das maletas e, coas palabras ditas flotando no aire, deixouna cerrrando 

a porta ó seu paso. No corredor dirixiuse á porta de enfrente, dirixiuse ó que un día fora o 
seu dormitorio e, tras abrir, tumbouse no estrañado leito, acariciando cos ósos e músculos 
cansados as súas sabas. 

A habitación non era moi distinta á anterior, os tres retratos de familiares, agora 
mortos, un vello baúl de madeira cheo de antigos xoguetes de neno , que durmía ós pés 
da cama, ou unha postal escrita con letras redondas, diferenciaban as dúas estancias. 

Manuel levantouse e dirixiuse á mesiña, colleu o papelucho amarelento polo tempo, 
apertouno contra o peito, despois, abriuno amodiño e tras relelo devolveuno ó seu lugar 
inicial. As palabras alí escritas resoaron no recordo. 

Que pases un moi feliz día Manu – dicía. Na parte inferior os garabatos gravados. 
Saiu, visitou outra vez a súa neta, seguía durmida, a tenue luz do sol que entraba 

polas portas do fondo, acariciaba a súa pel  deixando reflexos dourados no cabelo. 
Cerrou. Baixou as escaleiras e foi á cociña, encima da mesa esperaban as bolsas dalgún 
súper de cidade, introduciu a man nunha e sacou pouco despois unhas cantas patacas e 
doce ovos colocados no cartón marelo que facía de oveira. Dirixiuse a un dos mobles da 
cociña, tiña fame e esperaba atopar algunha tixola, agachouse, e abriu a porta. Un forte 
cheiro chegou ás súas narices, fixo un aceno de noxo e dispúxose a buscar ó causante de 
semellante olor.  
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O interior do armario estaba decorado por miles de teas de araña, ó fondo colocadas 
en torre atopábanse catro olas, ó lado xacían oxidadas e durmidas por anos de inutilidade 
dúas tixolas. 

Sacou primeiro as potas e collendo as tixolas polo mango sacounas tamén. Así 
como as teas foron exterminadas e algunha que outra incansable tecedora asasinada 
pola pesada man do vello, o armario puido verse por completo. Ó fondo a madeira inferior 
fora roída por dentes de rato ou rata, había tamén moito pó e suciedade, restos de ferruxe 
e algún que outro bicho durmía apartado da mirada dos depredadores ou simplemente 
escollera aquel lugar para morrer. A verdade era que Manuel non podía saber se estaba 
durmindo ou morto. De pronto algo ocupou por completo a súa mente, boh, só era unha 
pregunta estúpida, si, unha desas que veñen á cabeza no momento máis inoportuno e 
que te deixan sen resposta e coa dúbida. 

- ¿Os bichos dormen? 
Tentou responderse a si mesmo. 
- Non, non creo que malgasten o tempo durmindo, para a curta vida que teñen. 

¿Que carallo será o que cheira tan mal? 
Olvidouse de tonterías, apartou os ollos do armario e a vista dos bichos, as olas 

esperaban á súa esquerda, descolocounas unha a unha. Habíaas grandes, pequenas e 
medianas; ó final, en vez de ter catro como pensaba ,encontrouse con dez, de certo 
parecía que estaba xogando con esas bonecas orientais nas que, abres unha e dentro 
aparece unha igual pero máis pequena, abres outra e atópaste con outra máis pequena, e 
outra... 

Só quedaban dúas, levantou a primeira e descubriuno, puxo cara de noxo, sentiu un 
ruidiño raro no seu estómago, un líquido amargo chegou á súa boca. Púxose en pé e 
empezou a correr, non podía aguantar nin un segundo máis, correu ata entrar na porta 
baixo das escaleiras, levantou a tapa e botou todo para fóra. Tirou da cadea, unha auga 
turbia cun apestante cheiro bañou as paredes do váter, foi á pileta, quería quitar o cheiro 
que aínda habitaba nas súas fosas nasais, abriu a chave de paso que renxeu aínda que 
non  deixou caer nin unha soa gota. 

- Vaia merda, agora non hai auga – dixo sen deixar de darlle  voltas. 
- Non foi unha boa idea, non foi unha boa idea – repetiu pouco despois, aínda que xa 

era demasiado tarde.  
As tuberías seguramente tupidas deixaron escapar primeiro un gran chorro de auga 

sucia que brotou salpicando..., mellor dito, empapando a Manuel. Agora si se podía dicir 
que nadaba na abundancia. A chave demasiado aberta cedeu e saltou polos aires 
provocando unha nova saída de auga sucia e fedorenta. O chorro creceu  rebozando 
aínda máis ó vello. Axeonllouse nun chan cada vez máis encharcado en auga, palpou e 
afanouse en buscar aparte de billa que faltaba. Encontrouna, ergueuse, atravesou o 
manantial coa súa man, decidido a coloca-la peza no seu sitio. Fallou. A forza da auga era 
moito maior do que pensaba. Colleu a peza coas dúas mans, volveu intentalo, gañou o 
pulso á auga. Tapara unha fuga, pero do billa brotaba auga aínda, deu cinco voltas á 
manilla.. 

- ¡Uf!, por fin – dixo enchoupado de pés a cabeza. 
Deu a volta, o corredor convertérase nunha improvisada piscina, seguramente no 

salón e na cociña a auga entrara tamén. Suspirou. 
- Creo que mañá será un día longo. 
Camiñou polo corredor outra vez e chegou á cociña, en efecto, tamén tiña auga. As 

potas parecían pequenas illas flotando nun mar de suciedade. 
- Vaia, xa me olvidaba de ti- dixo collendo unha. 
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Tentou non mirar para ela, a verdade, era algo desagradable. Pensou na cadea esa 
de televisión, ¿como se chama ¡oh!?, ¡si home!, esa na que anuncian cousas inútiles para 
xente aburrida e idiota. Unha idea de risa veu á porta da súa mente coma unha visita 
improvisada. 

- Preciso diñeiro¿ non? pois nada, monto un tele-anuncio que diga: 
“ Véndese ración de rata morta, en pleno período de descomposición, con guarnición 

de larvas de mosquito e unha fina capa de vísceras enchoupadas en sangue. Admiren 
este animado gusano de cor negra nun dos ollos, non deixen que sexa o único que o 
disfrute. Chámenos, e polo mesmo prezo regalámoslle dous rabos xugosos de rata da 
mellor calidade “  

Pode pagar con tarxeta de crédito ou coa tarxeta de compra do corte Inglés. (se non 
queda satisfeito fastídiase porque non lle devolvemos o diñeiro). 

 Sorriu, era a primeira vez  que un sorriso asomaba na súa face en tres meses. Saiu 
da casa co apetitoso prato na man, mirou o ceo, tan precioso, tan lonxano. Un triste 
recordo irrompeu, abríndose paso entre os miolos, na súa cabeza. 

- Mira, Manuel, o sol márchase cara a un país lonxano, fíxate como deixa rosados 
reflexos no ceo a modo de despedida, pronto, a lúa ( a súa amada) asomará polo 
mesmo sitio e recollerá triste as únicas mostras que quedan do seu amor, chega 
tarde, xa todo está perdido, só queda esperar a que algún día o sol volva do exilio 
e encontre á súa noiva na casa, pero iso non sucederá, por moito que loite. O 
inimigo é máis poderoso, o inimigo é dono do tempo. Só quedará esperar, a lúa 
sentarase nun rincón, despregará o seu vestido negro e consumirá as noites 
bordando con habilidade palabras escritas coas estrelas. – O avó de Manuel 
fixera unha pausa e saltara con outra cousa,  o neno non a entendía pero algo ía 
mal. – (Se puideramos escribir no ceo, se puideramos avisalos, pero non, non 
podemos, acabarán asasinados, ou na cadea). – volveu ó de antes – fíxate como 
escolle as estrelas, fíxate coma cada unha é máis preciosa cá anterior. Mira, ás 
veces, o cansazo, a impotencia , a pena, poden coa lúa e, unha lágrima cae 
deixando unha estela dourada. Manuel, mira sempre o ceo, porque haberá un día 
que as lágrimas asolaguen os teus ollos e tamén os de todo o país. Cando ese 
día chegue, eu seguramente estarei mirando dende algunha desas estrelas. 
Estarei morto. 

- Pero avó, ti non vas morrer, non quero que morras. 
- Tranquilo pícaro, aínda non. Queda moito por facer, agora máis que nunca. Veña, 

imos ,que fai frío. 
O avó dixéraas o día antes da súa partida, a última vez que o vira, a derradeira. 

Agora a mente reproducía as súas verbas de forma mecánica. Non olvidara a seu avó, a 
verdade é que non olvidara nada daqueles tristes días, tampouco olvidara a cara que tiña 
antes de ser fusilado, a roupa, nin as catro balas que aquel home lle metera no corazón 
diante del. O seu pai, a súa nai, tamén foran asasinados días despois. E  el, a el por que 
non..., quizais tiña fillos aquel fillo de... . O avó tiña razón, o ceo axudáballe a afrontar as 
dificultades, o ceo ensináballe a vivir cunha saca de dor. Manuel soía preguntar cando 
estaría cheo. Cando sería tan pesada que non puidera soportala. 

Despegou os ollos do ceo, volveu á terra, a rata seguía na pota e a pota seguía 
aínda nas súas mans. Levantou a tapa do contenedor verde, tirou o manxar e entrou, 
conxelábase. Camiñou co sumo coidado polo corredor, dirixíase á habitación, o apetito 
pasara xa. Pasou por diante da cociña, xirou a cabeza, alí estaba a súa neta sentada. O 
corazón de Manuel acelerouse polo que vía. A man dereita de Eli sostiña un, un coitelo 
oxidado, enriba da mesa repousaba o brazo esquerdo coa palma da man cara a arriba.  
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Pouco a pouco, pouco a pouco o coitelo ía percorrendo o estreito camiño que o 
separaba do pulso da xove. Un berro asomou pola boca do vello. 

- ¡Non o fagas! 
Eli non escoitaba, o tempo pareceu pararse, Manuel correu, non estaba disposto a 

permitilo. Pero o coitelo continuaba o seu camiño, as mans obedecían á perfección as 
ordes da cabeza, non dubidaban. Manuel achegábase, xa estaba moi preto, alargou o 
brazo, non puido collelo,  algo cruzouse no camiño dos pés, tropezou, non puido mante-lo 
equilibrio, a súa cabeza notou un forte golpe, os ósos do pescozo emitiron un sonido 
sordo. O coitelo caeu e a dor apareceu. Eli xirou a cabeza, puido velo. O corpo do avó 
estaba tirado no chan, a súa face non mostraba vida aparente. O corpo de Eli deixou de 
responder, a súa mente borrouse e, o seu corpo sen dono desplomouse. Conseguírao. 

☼ ☼ ☼ 
- Segura, ¿interrogou xa  ó vello? 
- Si señor 
- ¿E que di? 
- Nada, o home chámase Pedro, encontrounos así, ó parecer ía chamalos para 

convidalos a tomar algo ou non sei que. Di que chamou a unha ambulancia,e, 
aínda que sabía que a rapaza estaba morta pola gran cantidade de sangue no 
chan , tentou tapar o corte coa súa camisa.   

A nena chámase Eli, é neta do da ambulancia, o que ten o pescozo mal. 
- Si, si, xa sei quen é. Moi ben, haberá que chamar á familia. 
- Non señor, o vello da ambulancia di que non ten familia, a nai e a irmá da nena 

morreron fai tres meses nun accidente de coche, ó parecer a muller conducía 
ebria. A rapaza estivo uns meses no hospital pero non conseguiu recuperarse de 
todo,  o vello di que por veces lle daban uns ataques estraños. 

- ¿E o pai? 
- O pai morreu fai un ano dunha sobredose. 
- ¡Vaia familia!, pero algún familiar terá, ¿non? 
- A nai da nena era filla única e por parte do pai, bueno, el di que non queren saber 

nada. 
- Achéguese alí a ver como está, máis tarde falarei con el.  
¿ Onde carallo están os da científica? 
- Veñen de seguido. 
- Segura, que fai aínda aquí, vaia  ver ó vello. Ah, se ve por aí ó xuíz dígalle que 

pase, a ver se acabamos dunha vez, hoxe é  o meu aniversario de voda e a miña 
muller está esperando. 

Segura saiu da casa escoitando os berros do xefe. 
- Oes, ti ten coidado con eso, e tapade dunha vez á pobre rapaza, ¿onde carallo 

está o xuíz para levantar o cadáver? 
Os médicos puñan ó redor do pescozo de Manuel un collarín, unha lágrima saiu dun 

dos ollos do vello. Segura sentiu lástima.  
O corazón de Manuel latía a un ritmo irregular, custáballe respirar, sentiu unha forte 

dor no peito. 
- ¿Que lle pasa?- preguntou Segura 
- Un ataque ó corazón, ¿quere apartarse dunha vez?, non me deixa traballar – 

berrou un dos médicos. 
Segura apartouse  e foi buscar ó xefe. Mentres Manuel sentía como pouco a pouco a 

súa vida na terra ía rematando, comprendeu que o saco estaba cheo.  
- Déitao, déitao, a camisa, desabotóalle a camisa... 
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Notaba as mans dos médicos polo peito, segundos máis tarde notou algo no brazo. 
Pouco despois unha inmensa paz o percorreu, as voces fixéronse distantes ata que se 
transformaron nun suspiro. Sentiu medo. 

- Eli, mamá, avó, estades todos, pero vós non estabades...  
 

                                                Diego Quintas González 
 
 
ENTREVISTA AO AUTOR 

 
1 ¿Como apareceu de pronto esta idea? 
      -A partir dun libro,do cal non che podo dicir o título porque 
non o lembro moi ben,ocorréuseme que eu podía probar a 
escribir algo.Non foi porque me dixeran que había un 
concurso,xa o fixera antes. 
 
2 ¿Que che resultou máis sinxelo desenvove-las ideas ó longo 
do relato ou buscar a precisión do léxico? 
      -Foi unha idea clara a que tiña na mente cando me puxen a escribir.Escribir quizáis foi 
o máis difícil xa que tiven que buscar información. 
 
3 ¿De onde saíron as personaxes?¿Que te levou a súa creación? 
      -A xente deste relato non está totalmente inventada,xa que moitas das súas 
características estan inspiradas en xente xa coñecidas ou en caracterizacións de 
personalidades que aínda non coñecidas me chamaron a atención. 
 
4  ¿As descripcións das paisaxes tamén son dalgún lugar coñecido? 
     -Non,non sei como se me ocorreron...supoño que foi a inspiración. 
 
    Nótase que che gusta moito ler...¿ou non? 
     -Sí,moito...si que me gusta ler. 
 
5  Teño entendido que o relato que presentaches ó concurso non está completo... 
    -Non,era aínda máis longo pero para o concurso intentei abrevialo un pouco e quiteille 
algunhas cousas. 
 
6  O que máis che gusta escribir son... 
    -Melodramas,non sei por qué pero as historias tristes. 
 
7   ¿Algún novo proxecto? 
    -Sí,teño algo... 
 
8  ¿Pódesnos dar un pequeniño adianto? 
    -Bueno a idea aínda non está desenvolta de todo pero en principio é un rapaz 
maltratado polo seu pai...E nada máis che podo contar. 
 
     Bueno pois quedarémonos coa intriga, moitas gracias e a seguir por este bo camiño. 

                  
  Entrevistadora : Alba Grande Vázquez 
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Accésit  Nivel III  
 
                                          O INFERNO AMARELO 
 
 Caía a tarde e chovía. Pouco a pouco fóronse apagando as luces do sol e as voces. As 
pingas semellaban espetos caendo dun xeito desafiante formando fochancas que a terra 
non era que de coar no seu seo. O mundo, nun día destes semellaba totalmente cheo de 
auga, practicamente inundado 
dese líquido sen ningunha forma sólida. ¡ Auga por enriba e auga por debaixo! 
 
 Da memoria de Rosalía bulían recordos, esceas e imaxes extraviadas. Acumulábanse 
acontecementos que se confundían. Permanecía imperturbable ollando a través das 
vidrieras mentres a luz e as sombras xogaban ás agachadas. Nas demais casas a xente 
tamén botaba o cerrollo e rezaba o rosario poñéndolle tódolos ovos postos e por poñer a 
santa Clara ante a sospeita dun fatídico segundo dioivo Universal. Á moza a pesar de ter 
un carácter feble e inadaptado, non lle agradaba a idea de estar reprimida entre catro 
paredes; de nada lle servía a inútil tarefa de acouga-lo esquenzo ou negarse á ausencia 
paterna. Hai soidades que poboan fogares enteiros e que son coma espellos que reflicten 
dores e derrotas. Hoxe o seu pai voltara a coller cara ás terras de Castela, non había nen 
hai lugar para un labrego na Galiza, e ata pronunciar o seu nome provocáballe un intenso 
sufrimento. 
- Imaxina o mar, miña filla.- explicáballe o pai á rapaza cada vez que tiña que partir- 

Pois así mesmo é, inmenso e aloumiñante coma o mar, só que dunha cor amarela 
entolecida, ven a ser así o lugar que me reclama cada verán.  

 
 Dende que tiña uso de razón, Rosalía medrara entre os outeiros e o vaivén de ir e vir de 
seu pai, ollando cara ó sol de fronte despois da primavera e tentando imaxinar cómo 
debería ser aquel sitio que recibía ó seu pai coma unha rosa e devolvíao ás terras 
galegas, aló polo san Ramón, completamente ardido, coma un pelexo. A alborada do día 
de hoxe fora a mesma situación de tódolos anos, a despedida. Cando aínda a claridade 
non comezara a bolboretearlle nas pálpebras, unha bágoa xa esvaraba pola súa fazula 
esquerda. Rosalía madrugaba sempre que chegaba a hora de dicir adeus e corría cara ós 
seus outeiros onde o ar durmía entre os carballos para ve-lo partir ata que o cirio inmenso 
do sol acendía adoecido, entón tiña que deixar de mirar cara a aquel puntiño que grababa 
na  retina por onde se ían os galegos para entregarse en corpo e alma ás bastidades dos 
campos casteláns. A Rosalía entón gañáballe o pulso a man que non aperta. 
 
    Se cadra por iso, pola curiosidade e inquedanza de querer saber cómo era aquel 
espacio descoñecido no que se perdían na sega cada ano os seus, e que ela comparaba 
por moitas razóns co inferno, Rosalía quería coñece-lo mar algún día porque ela entendía 
entón que se aquelas extensións amarelas eran o inferno, o máis próximo do ceo sería 
entón o mar. 
 
 E  é que a mociña, ós seus oito anos era así; unha rapaza que nunca saíra da aldea pero 
que albiscaba sempre ó horizonte porque sabía que nun horizonte incerto tiña que atopa-
lo mar de felicidade para o seu pai e pa8ra a súa Galiza asoballada. 
 
                                                               

                                                                  Noelia Conde Rodríguez 
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  1.¿Dende cando escribes? 

 
Primeiro comecei cun período dende moi cativa de am plas lecturas e a partir dos 
doce anos foi cando me atrevín “a tratar” co papel en branco. 
 
 
2.Centrándonos un pouco máis no “Inferno amarelo”,¿qué te motivou a falar     

sobre este tema?.¿Viviches de preto esta situación? 

 
A maioría das veces falo sobre temas que abranguen as realidades do noso país e 
aproveitando uns versos de Rosalía de Castro comece i a enfiar unha historia,que 
como tantas outras,poñen de manifesto o asoballamen to á nosa terra. 
 
Penso que cando algo o levas tan metido no peito co mo é o noso pobo,aínda que 
pasen os anos nen se perdoa nen se esquece. 
    
3.¿Tentaches dalgún xeito darlle un dobre sentido? 

 
En certo modo sí,porque a pesar do que se pode ler superficialmente,é unha 
historia verídica que non está pechada e que dá pé a reflexionar sobre a emigración 
galega cara a Castela neses séculos.Na imaxe de Ros alía quixen ofrecer o retrato 
dunha meniña que pide respostas e non entende tanta  miseria e sufrimento. 
 
4.¿Pensas que os/as emigrantes que hoxe veñen a España atópanse cun inferno 

semellante ao que ti relatas? 

 
Non hai dúbida de que os tempos cambiaron pero a em igración sempre foi unha 
das grandes consecuencias das malas ou inexistentes  xestións dos gobernos da 
Galiza.Hoxe en día vivimos intres en que a mocidade  galega vese obrigada a 
emigrar por falta de traballo na nosa terra aínda e stando altamente cualificados/as e 
obrigándoos/as a perder parte da súa identidade.Os/ as que teñen a sorte de estar 
na terra vense sometidos/as ao capitalismo negándos elles en moitos casos a 
falaren galego,o seu dereito a sindicalizarse,discr iminación sexual...sen dúbida 
seguimos nun inferno imperialista.     
 
5.¿Cres que a Galiza segue asoballada? 
 
Non cabe dúbidade que si.Hoxe seguimos dependendo d unhas decisións que se 
toman dende Madrid e que non defenden nen defenderá n nunca os intereses do 
noso pobo e así continúa a negársenos como nación,a  nación de Breogán que 
somos.Aquí seguimos cunha lingua que o Estado Españ ol despreza e cun país ao 
que tratan como colonia,ao que veñen de xeito turís tico e folclórico e sen 
preocuparse de que sexa un lugar para vivir e errad icar a emigración,xa 
mencionando  soio  por  enriba  a  especulación  qu e  sofren  os  nosos montes con  
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incendios,as minicentrais,a restricción leiteira e pesqueira...aínda moito máis 
acusados coa imposición de formar parte da UE que e stá a supor a nosa ruina. 
    
6.¿Sénteste identificada coa literatura de épocas pasadas ou coa actual? 

 
Eu decántome sempre pola literatura cívica que 
trate dos verdadeiros problemas do pobo 
galego,pero collería partes de cada época aínda 
que moitos/as autores/as quedaron só niso;en 
liñas.A literatura é boa pero sempre que 
despois o que difunde sexa no que 
verdadeiramente se cre e no que se pon a vida 
nunha loita diaria.O binomio literatura-loita  non 
pode separarse porque a primeira sería 
absurda. 
    
7.¿Cres que hai suficiente apoio para os/as 

mozos/as que queren escribir na súa lingua? 

 
Dende logo que non,ben é certo que hai bastantes co ncursos literarios no noso 
idioma pero nos que se queres aspirar a algún recoñ ecemento teste que reducir 
a unha temática que non abra feridas nen cuestionen  demasiado aos que teñen 
o poder.Á hora de publicar aínda entraríamos nun ca mpo máis complicado 
posto que os/as editores/as só están interesados en  nomes que xa de por si 
vendan e en literatura doada de ler.Si xa falamos d e literatura fortemente 
combativa e no galego puro sen castelanizar(coñecid o hoxe como o reintegrado) 
xa nos atopamos co problema de se queremos editar u n libro debemos 
autoxestionarnos e o rexeito de librerías para colo calo nos seus 
estantes.Asistimos dende logo a outro modelo das id eas únicas que rexeitan a 
liberdade de expresión.  
 
8.Pola información que ten caído nas miñas mans sei que che gusta a temática 

vencellada ao noso país. Dime tres desexos para el. 
 
Resumiríao en: autodeterminación,socialismo,comunis mo e liberdade. 
    
9.Define nunha soa palabra GALIZA. 

LOITA.2 
 

“...Castellanos de Castilla,tratade ven ós galegos; cando van,van coma rosas,cando 
ven,ven coma negros...” 
 
 

Entrevista de  NAMIBIA  PÉREZ  DAPENA  á autora 
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Accésit : Nivel III  
                               
 

OS AGARIMOS DUN FILÓSOFO 
 
Para el:  
 
Catro letras que xuntas forman o seu nome, que conforman a fermosura do seu interior, 
no que me acolle cando o preciso. Quen sabe escoitarme cando río e cando choro, quen 
pode ler os meus pensamentos con tan só mirarme ós ollos. Quen me deu a sabiduría 
necesaria para apreciar o universo, quen me rescatou das fauces da morte. 
Sen el esta historia non tería o mesmo fin, foi a metade da miña recuperación. ¿Como 
agradecerlle que sexa como é? Quizais nunca poida, pero dende a miña humildade quero 
agasallalo co que máis me gusta facer. Atopo, deste xeito, a mellor maneira para dicir 
algo tan sinxelo e tan complexo á vez. A mellor maneira para pedirlle unha aperta eterna, 
para dicirlle Quérote. 
                                                            

“Ninguén” 
 

““ NNIINNGGUUÉÉNN””   
 
 
Así deberíamos de chamarnos todos, porque en realidade somos algo e á vez nada. Eso 
é o que penso eu cando miro ó sol, á lúa e ás estrelas. ¿Que somos en verdade?, 
pequenos puntos negros que andamos polo camiño da vida sen saber, nin sequera, a fin 
da nosa traxectoria. Porque do chorar das nubes ou dun soprido do vento, podemos pasar 
de ser alguén a ser ninguén. 
 
Agora as postas de sol son moito máis que un paso do día á  noite, cada noite estrelada é 
moito máis que un conxunto de luces nun fondo escuro. Existir, para min, xa non é un 
simple correr das agullas do reloxo. 
 
Cando un día me acenou a morte cun xesto ameazante aprendín a saborear a vida. 
Souben o que quere dicir o silencio cando se manifestou no ollar da persoa que tiña ó 
lado, interpretei as mensaxes de apoio que me enviaban os latexos do seu corazón. 
Síntome privilexiada por algo tan sinxelo como recibir unha aperta, das que fan que o 
corpo experimente esa sensación de ter electricidade no fío do lombo, das que, sen 
palabras, ambientan un intre nunha fermosa poesía. 
 
O certo é, que non é á morte a quen temo, senón á soidade, a non poder compartir cos 
que quero a miña felicidade ou a miña amargura, a sentir frío por dentro e non poder 
coller a man de quen me rodea. Quero amolarme escoitando como cada día, quen me 
quere, me di o que fago mal, quero sentirme orgullosa deles véndoos medrar como 
amigos, como persoas. 
 
Oxalá a morte asomara uns segundos o seu noxento fociño no meu corazón e tivera a 
necesidade que teño eu de amalos, de escoitalos, de entregarme , de escoitalos, de 
entregarme estanexar e viaxar con eles a ese lugares inusitados ós que todos imos 
algunha  vez  na  nosa mente.  O  sentimento  é  tan  forte  que  ata faría  derreter o xélido  
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camiño que despide á vida, trocaría o seu ambiente tenebroso por unha luz cegadora que 
deslumbraría ó demo. 
 
Sendo aínda unha nena, porque ós dezasete non se é máis que unha cativa en corpo de 
muller, tiven que aturar un abstruso bandazo, levar o peso daquel acordo desesperante 
que me abateu sen compaixón. Que me fixo abaixarme ata deixar anuladas as miñas 
aspiracións e flotar como un corcho, flotar absorta nunha dor inmensa que non era física, 
senón moral. 
 
Nunca tiven medo á enfermidade, nin ó máis alá, senón a comezar un novo camiño 
descoñecido soa. Temía o adeus de quen me deu abeiro na súa vida, que me atravesaría 
como un puñal co frío do aceiro. Non dubidaba del, senón do vento que o agarimaba por 
baixo da camisa, ou da choiva que lle empapaba a pel en días de ceo gris. Era el a única 
persoa que podía adozar a miseria na que me atopaba, xa que só el era coñecedor da 
magnitude do meu mal. E así  o facía, adurmiñábame con palabras para o desalento, con 
sorrisos mensaxeiros… as bágoas inundaban os meus ollos cando imaxinaba que tiña 
que prescindir da súa axuda. En calquera instante en que abría os ollos quería velo, 
quería deixar de ser coma un moble obsoleto nun faiado, quería fiarlle un segredo, 
esperaríao no novo camiño. Os piares do meu corpo tremían cando, ó deixar o 
pensamento baldeiro, aparecía el, acenando coa man, dicíndome adeus. Non quixen 
deixar que ninguén sentira compaixón de min, preferín secar as bágoas que deixa o 
sentimento de soidade e camiñar ergueita como si nada pasara, esperando ata caer 
morta ós pés do mundo. 
 
Moito tempo botaba matinando. Inconscientemente inutilizaba os meus cinco sentidos. Só 
percibía o confuso e lonxano fulxir do sol e o barullo exterior, que penetraba nos meus 
oídos petando contra os balos do meu cerebro. Que me emborrallaba de xeito 
impertinente as ideas. 
 
Escoitaba unha vez tras outra aquela canción, que xuntos, unha vez fixéramos nosa. 
Quedaba enfeitizada con aquel son, tinguía coa cor das rosas todo canto me abranguía á 
vista. Era tal a maxia daquelas notas, que lograba que as pedras inertes posuirán vida, 
que as árbores e os paxaros reproduciran as nosas conversas e que as margaridas 
cheiraran a el. E coa axilidade ca que se chascan os dedos, a miña saúde cambiaba 
completamente, os recordos concentrábanse na miña voz e pronunciaban un “para 
sempre” que aterraba ó par dunha nube.  
 
Cando xa non me quedaban forzas para encarar a situación nin cinco minutos máis, podía 
velo e sentilo como a última vez, escoitábao nitidamente pedíndome un sorriso. Pero a 
canción remataba, e eu xiraba o meu corpo cara a un lado e cara a outro e descubría con 
espanto que todo era mentira, que volvera a soñar esperta. Remexía no meu interior, 
buscando a variña máxica dun conto de fadas, que fixera aparecer fronte ós meus ollos 
unha solución para aquela funesta situación. Pero o recordo de que na vida real a maxia 
só se pode achar cando está escrita nun libro, conducíame a chorar desesperadamente 
co único refuxio da resignación. A única realidade era que quizais o temido adeus estivera 
moi preto. 
 
Divisaba dende un círculo, no que estaba allea, como todo marchaba e se consumía 
dentro da miña alma. Como me convertía nun saco de ósos, máis morta que viva. Xa 
abandonados tódolos meus deberes, absenta de todo cargo que me puideran outorgar, só 

63 



7-   PROTAGONISTAS: CERTAMES, PREMIOS E ENTREVISTAS 
  

                                                                                 

 Rañolas  nº 1                                                                        

me quedaba seguir escoitando ata caer xorda. Escoitar o abouxante aturuxo do demo no 
inferno, que me reclamaba, que me aturdía, que me hipnotizaba… Sentía como a morte 
viña correndo detrás de min, aproveitándose de que abdicara xa a miña personalidade 
díscola. Estaba a piques de encerellarme no seu crespón negro. 
 
O tempo pasaba de vagar, e á vez rápido, torturábanme as horas, como se alguén me 
arrincara dende moi dentro a forza para moverme ó ritmo que a situación esixía. Un ano, 
dous quizais…todo un traxecto traballoso e esgotador. O paso do tempo facía eco nas 
miñas veas, en ocasións dubidei do latexar do meu corazón. Era menos de quen crera 
ser…, ou quizais máis. 
 
Pero alí estaba el, escintilante, no medio da máis basta das fragas na que eu estaba 
presa. Coa súa amizade incondicional, obrigándome a rir, a esquecer durante un anaco. 
Erguéndome o corazón do chan cando xa estaba cheo de arollo. Empurrándome ó  
universo das ansias por vivir, da forza de vontade. E cando sentía envexa da curta, pero 
intensa vida das bolboretas ou da tranquila e libre vida das pombas, cando quixen ser 
todo agás o que son, aprendín o significado da vida. Parecíanme inexistentes os remedios 
e achei a importancia dos pequenos, grandes praceres. Dar as gracias, pedir perdón no 
seu debido momento, facer que quen te quere se sinta querido. Disfrutar dun bo xantar ou 
dun bo viño, comer unha libra de chocolate. Poder ver con claridade as diversas cores da 
natureza, ou botar un baile baixo a mirada da lúa chea nunha noite calquera. 
 
Ensinoume que intentar é ó fin querer chegar á meta sen desesperar, e si non se acada, 
camiñar cara a outra, apoiado nos bos recordos do vello camiño. Que se non se cumpre 
como loitador non se pode agardar máis que unha merecida derrota, que ser a pel dun 
ruín perdedor derrotado sen esforzo. Cando te rendes, cando non sabes esperar, morres 
por dentro, afogado nesas bágoas que saen dalgún recuncho descoñecido, que che 
percorren o corpo dende os pés ata o máis pequeno dos músculos arrastrando consigo as 
túas entrañas. 
 
Sempre pensara que a filosofía estaba nos homes que se fan ver importantes, nos que 
defenden teses que non comprendemos a xente de a pé, pero el domina a mellor das 
filosofías; a da supervivencia. 
 

Pasaban os días e o meu futuro seguía a ser incerto, pero non importaba tanto, deixara 
de considerarme un manequín inútil. Confiei nas súas verbas de alento coma se tiveran 

algunha clase de orixe divina. Comecei a vivir con respecto pero sen medo, dun xeito 
dispar. Considerei máis importante querelo e agradecerlle o seu esforzo, que a 

posibilidade de morrer. E momentos antes de saber o veredicto do xuízo, ó que a vida me 
sometera, miroume. Cravou a cor verde cambiante e transparente do seu ollos en min 

coma se fose a derradeira vez que vía. Empapoume cunha estraña forza que fixo emerxer 
en min un suspiro, e no fondo de min souben que non había a que temer. E así foi, coma 

nos contos de fadas, nos que pouco atrás non cría, o amor e a forza de dous corazóns 
puideron ca dor e ca morte, que eran grandes e garridas ó seu carón. Corrín, andei o máis 

que me deron as pernas para atopalo e comunicarlle a boa nova. Acheino nervioso e 
impaciente e non foron precisas moitas palabras, rin como non lembraba facelo dende 

moito tempo antes. Fixamos novamente os ollos, que eran e son a parte máis importante 
da nosa complicidade, e fundímonos nunha aperta que recordarei aínda cando non 

recorde nada. Tiven a sensación, por un intre de que só eramos un, achegouse tanto a 
min que sentín a calor do seu corpo coma miña e respirei o seu alento. Endexamais  
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sentira nada igual, tiven ganas de que aquel momento non rematase nunca. De socate 
xureime a min mesma que aquela amizade non se cinguiría a uns bicos, unhas apertas e 
un oxalá nos vexamos algunha vez, como pasa con moitas outras. 
 
Mentres intercambiabamos agarimos, descubrín que o rastro que deixa o seu arrecendo, 
coma o ronsel que debuxa un pailebote no mar, e que eu sigo uliscando pampa, ten máis 
significado que o disfrute do meu olfacto. Acabei de confirmar que a súa presencia en min 
será a partir de ¡xa! imprescindible.s veces tento imaxinar como é morrer, supoño que 
será desconectar, deixar de. A morte física non me dá mágoa perdela, pero si que me 
gustaría levar comigo as flores, as árbores, as augas dos ríos e dos mares e a cor azul do 
ceo. Cando morra non lamentarei o terme deixado a min mesma, nin a perda das 
consideradas marabillas do mundo. Senón que, o que me causará profunda tristura será 
non poder ver, oír, acariciar, bicar, nin apertar contra o meu peito a quen amo. Esa é a 
peor desgracia de quen marcha, que nin tan sequera poderá lembrar que algún día o fixo. 
Síntome coma aquel ó que se lle brinda unha segunda oportunidade despois dunha 
feitoría. Se algo me ensinou este sufrimento, foi a mirar con outros ollos ós namorados, a 
entrar en profundidade nas súas caricias, nos seus beizos, e a aproveitar, ó miralos, cada 
segundo como se estiveran cheos de ouro. 
 
As persoas non son simplemente corpos, formas materiais; son almas, son corazóns, son 
profundidades ocultas ás que non é doado chegar, pero que conteñen a clave para loitar, 
a razón para vivir. 
 
Eu, un día furguei no corazón del, e el no meu…, e estou felizmente viva. Achei no máis 
profundo a miña meta; o desexo de que o meu recordo non morra nunca nel, de que 
cando eu deixe de ser, me converta no ar que respira, me mesture na humidade da auga 
salgada do mar. Que cando teña frío por dentro me atope na cara oculta da lúa.            
 
                                                            “Ninguén” 
 
 
                                                    

                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tamara Prado        
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ENTREVISTA  

 

 

Tamara é unha estudante de segundo de bacharelato  á que lle gusta a lectura e 
escritores como Castelao, do que leu as súas obras máis importantes, e Manuel  Rivas, 
pero non se amosa namorada da poesía. 
Os seus comezos como escritora remóntanse ó nivel da ESO. Daquela escribiu un relato 
que lle entregou á súa profesora para que o enviara a un concurso. Por desgracia non 
puido participar xa que o escrito tiña que estar mecanografado e ela presentouno a man. 
Para desquitarse do que lle acontecera, decidiu presentarse ó ano seguinte, gañando 
entón o primeiro premio na súa categoría. Dende aquela escribe para si mesma e cando 
se lle presenta a ocasión, anótase en máis concursos. 
Maila iso, esta entrevista débese a un accésit que gañou cunha historia que ten por título 
“Os agarimos dun filósofo”. Este relato parte dunha experiencia persoal que viviu Tamara, 
quen nos desvela a mensaxe do seu escrito” intento que se vexa que cando as cousas 
van mal, o bo axúdache a pasar un bo momento, as cousas boas son ás que te tes que 
amarrar” e tamén nos di que hai que vivir moito o presente e darlle importancia a todo o 
que non se lle dá, que temos que dalo todo cando se necesita. Cando se lle preguntou 
como definiría a personalidade da protagonista contestou:” pesimista”, é que está escrito 
dende un punto de vista pesimista ¿Que queredes que vos diga de min?” A impresión que 
recibimos nós é a mesma, pero case poderiamos dicir que dentro de todo ese sentimento 
albíscase un ápice de esperanza. 
Dado  o título desta creación, a nosa curiosidade lévanos a quere saber cal é a súa 
opinión sobre os filósofos e onde cre que se atopa a filosofía. Para ela non é preciso ter a 
carreira de filosofía xa que é algo que se atopa nas persoas normais, na experiencia do 
día a día. 
E xa para rematar, por si algún de vós ten curiosidade por saber de que trata o relato, 
diremos que de alguén, que lle quere agradecer a un amigo o seu apoio constante, do 
xeito que mellor sabe: escribindo. 
Este rapaz é a luz que rescata á protagonista da escuridade na que se ve somerxida tras 
unha enfermidade que só logra superar gracias á súa amizade. 
Como colofón, un extracto deste relato que tanto nos gustou: “Eu un día furguei no 
corazón del, e el no meu..., e estou felizmente viva. Achei no máis profundo a miña meta; 
o desexo de que o meu recordo non morra nunca nel, de que cando eu deixe de ser, me 
converta no ar que respira, me mesture na humidade da auga salgada do mar. Que cando 
teña frío por dentro me atope na cara oculta da lúa” 
 
                  
 

 
Laura Rodicio, Ana González e Julia Bolaño  

 
 

 

66 



8-   CURRUNCHO DA MÚSICA 
  

                                                                                 

 Rañolas  nº 1                                                                        

Conciertos para a vindeira primaveira 

HIP-HOP 
 

 

ARIANNA PUELLO                                                                                              
 -1 Xullo_Narón (A Coruña)                                                                        
 -30 Xullo_Ferrol                                                                                                                                     
 -13 agosto_A Rúa (Ourense)                                                                    
 -14 agosto_Ribadeu  
 
DEF CON DOS                                                                                                      
  -9 abril_Bergara                                                                                          
 -15 abril_Cáceres                                                                                        
 -22 abril_Tenerife                                                                                       
 -7 maio_Tarragona                                                                                     
 -16 maio_Talavera de la reina                                                            
 -21 maio_La Rioja                                                                                        
 -27 maio_Álava                                                                                             
 -16 xullo_Caldas de Reis  
(Festival Cultura Quente)               
 -23 xullo_Burgos                                                                                           
 
VIOLADORES DEL VERSO                                                                               
-8 abril_Guipúzcoa                                                                                      
 -23 abril_Córdoba                                                                                       
 -30 abril_Gerona                                                                                          
 -6 maio_Barcelona                                                                                    
 -14 maio_Mallorca                                                                                     
 -19 mayo_Madrid                                                                                         
 -20 maio_Málaga 
 -2 xullo_Zaragoza 
 -18 agosto_Tarragona 
 -1 outubro_Barcelona 
 
SFDK 
 -2 abril_Huelva 
 -8 abril_Pontevedra 
 -9 abril_A Coruña 
 -10 abril_Valladolid 
 -15abril_Bilbao 
 -16 abril_Pamplona 
 -29 abril_Albacete 
 -6 maio_Asturias 
 -12 maio_La Rioja 
 -13 maio_Vitoria 
  -14 maio_Donosita 
  -21 maio_Santander 
   

FALSALARMA                                                     
 -7 abril_Granada 
  -8 abril_Córdoba 
  -9 abril_Sevilla   
   
SHOTTA 
  -8 abril_Barcelona 
  
 HAZE 
  -8 abril_Mataró 
 
 BKC 
   -23 abril_Aranjuez 
 
 LA EXCEPCIÓN 
    -2 abril_(Moguer)Huelva 
   -29 abril_Albacete 
    -13 maio_villagarcía de  Arousa                                                  
    -10 xuño_Tenerife 
    -9 xullo_Alicante 
    -6 agosto_Plasencia 
    
 ORANGE JAM 
     -27 y 28 maio_Córdoba 
 

MORODO 
 -16 abril_Madrid 
 -20abril_Barcelona 
 

Alba Grande Vázquez 
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MAR ADENTRO 
 
Director: Alejandro Amenábar 
Productores: Fernando Bovaria e Alejandro Amenábar 
Intérpretes: Javier Bardén, Belén Rueda, Lola Dueñas, Mabel Rivera,  
Celso Bugallo, Clara Segura, Joan Dalmau, Alberto Jiménez, Francesc Garrido, 
Tamar Novas, José María Pou e Alberto Amarilla. 
 
Mar Adentro é unha película sobre a vida de Ramón Sampedro, un galego que estivo 28 
anos postrado na cama debido á súa tetraplexia. 
 
Alejandro Amenábar, o director, tivo a idea de rodar esta película despois de ler Cartas 
desde o Inferno, libro escrito por Ramón Sampedro e que impresionou ó director de tal 
maneira que decidiu rodala tratando o tema da eutanasia con enorme 
sensibilidade,delicadeza e obxectividade ; en xeral podemos dicir  que Alejandro 
conseguiu o seu obxectivo. 
 
Espectacular o papel de Javier Bardén que tivo que pasar moitas horas de maquillaxe 
para obter unha magnífica caracterización; e de Belén Rueda, que debuta no cine cun 
magnífico papelón. Cabe tamén destacar os papeis de actores galegos como Mabel 
Rivera ou Celso Bugallo. 
 
En definitiva; Mar Adentro é unha película que nos fai reflexionar sobre a libertade que ten 
a persoa para dicidir  vivir ou non cando está gravemente  enferma. Non utiliza o tema da 
eutanasia como escusa para o suicidio  senón  para xustificar a decisión madura dunha 
persoa que aunque chea de vida e en plenas facultades mentais, decide deixar de   vivir 
non para deixar de sufrir, senón para ser libre, libre desa cama que o retivo 28 anos. A 
película creou polémica  debido a que trataba a eutanasia cunha opinión favorable a esta, 
polémica creada aquí en España xa que en Estados Unidos onde son máis reacios ca nós 
non a creou. 
    
Mar Adentro estrenouse a finais do ano pasado arrasando na taquilla e nas críticas 
españolas, logo seguiu ese patrón en Estados Unidos. 
    
Aparte de arrasar na taqulla arrasou con premios nos que destacan o Oscar á mellor 
película de fala non inglesa, os 14 Goyas dos 15 ós que estaba nominada entre os que 
resaltamos os seguintes debido a que foron galegos os  que os gañaron: 
 
 Mellor interpretación masculina de reparto: Celso Bugallo 
 Mellor interpretación feminina de reparto: Mabel Rivera 
 Mellor actor revelación: Tomar Novas. 
  
 
En resumo, Mar Adentro é unha magnífica película que trata un polémico tema dunha boa 
maneira e non é tempo perdido as dúas horas que dura. 
 
Máis información da pelicula en www.mar-adentro.com 
 

Omar Reza Gil 
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1989 ���� 1999 
 

1989 �SEMPRE XONXA (Chano Piñeiro)  
             CONTINENTAL  (Xabier Villaverde)  .../... 
.. /... 
1993 �O BAILE DAS ÁNIMAS  (Pedro Carvajal) .../... 
1994 �LA MUERTE Y LA DONCELLA  (Román Polanski) .../... 
1995 �EL REY DEL RÍO  (Manuel Gutiérrez Aragón) .../... 
1996 �MATÍAS, JUEZ DE LÍNEA  (La Cuadrilla) 
1997 �DÁME ALGO  (Héctor Carré) .../... 
1998 �FISTERRA (Xavier Villaverde) .../... 
1999 �A LINGUA DAS BOLBORETAS  (José Luis Cuerda) 
          �CANDO VOLVAS AO MEU LADO  (Gracia Querejeta) 
          �CAMINO DE SANTIAGO  (Robert Young)  .../... 

2000 
 

ERA OUTRA VEZ  (Juan Pinzás) 
SEI QUEN ES (Patricia Ferreira) 
DIVERTIMENTO (José García Hernández) 
ARDE AMOR  (Raúl Veiga) 

 

DENDE    QUE    GALICIA    INVADE    AS    PANTALLAS    DE    CINE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2001 
 

DAGON: A SECTA DO MAR  (Stuart Gordon) 
LENA (Gonzalo Tapia) 
O BOSQUE ANIMADO  (Ángel de la Cruz-Manolo Gómez) 
BELAS DURMINTES  (Eloi Lozano) 
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Dende que no ano 1983 Chano Piñeiro iniciara o periplo do cine galego coa xa clásica 
Sempre Xonxa, pasaron máis de vinte anos nos que o cine galego foi medrando e 
engandindo á súa nómina títulos tan emblemáticos como Continental, Dáme lume, A 
lingua das bolboretas, O bosque animado, O ano da carracha ou Mar adentro. 
 
Cine galego ou rodado en Galicia, cine con capital ou reparto maioritariamente galego; 
este é o denominador común das longametraxes que foron aparecendo nestas últimas 
décadas. A un ritmo de dúas ou tres películas ao ano, o cine galego parece gozar de boa 
saúde, de nós –institucións, empresarios, espectadores e demais sectores- dependerá 
que o cine galego siga invadindo as pantallas ou definitivamente sexan outros os que nos 
invadan. 

Conchita Fernández Vázquez 

2004 
 

LA MALA EDUCACIÓN  (Pedro Almodóvar) 
A VIDA QUE CHE ESPERA  ( Manuel G. Aragón) 
ROMASANTA  (Paco Plaza) 
A PROMESA  (Héctor Carré) 
O ANO DA CARRACHA  (Jorge Coira) 
MAR ADENTRO  (Alejandro Amenabar) OSCAR 

               LEÓN Y OLVIDO  (Xavier Bermúdez) 
 

2003 
 

BLANCA MADISON  (Carlos Amil) 
O AGASALLO DE SILVIA  (Dionisio P.Galindo) 
O LAPIS DO CARPINTEIRO  (Antón Reixa) 
HOTEL DANUBIO  (Antonio Giménez-Rico) 
EL CID. A LENDA  (Josep Pozo) 

2002 
 

LOS LUNES AL SOL  (Fernando León de Aranoa) 
EL VIAJE DE CAROL  (Imanol Uribe) 
ILEGAL (Ignacio Vilar) 
DÍAS DE VODA  (Juan Pinzás) 
TRECE BADALADAS  (Xabier Villaverde) 
DESEO (Gerardo Vera) 
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Laura Pato Gómez 
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O PREZO DA DIGNIDADE 
 

O pobo que esquece o seu pasado está condeado a repetilo. Na Galiza a emigración 
masiva foi unha das feridas máis sangrantes e dolorosas que @s galeg@s tivemos que 
padecer en primeira persoa (milleiros de galeg@s espalladas polo mundo). Coa chegada 
da ‘‘democracia’’ e a imposición da Constitución española (e digo imposición porque a 
populación galega non a recoñeceu como tal), os índices de paro e traballo precario 
seguen medrando e por extensión a pobreza, a dificultade de acceso á vivenda e  a 
exclusión social. Hoxe somos máis dependentes, atrasad@s e pauperad@s con respeto 
ao resto do Estado e de Europa que no ano 1980, polo que a nosa liberdade (palabra tan 
de moda e actualidade que tanto nos gusta) está medrando á inversa. A destrucción da 
nosa economía, a falta de emprego ou simples expectativas dun futuro asomadas a fortes 
campañas publicitarias fan que o noso país (e aínda máis a parte do interior) sexa o que 
posúa un dos índices máis altos da mocidade alistada ao exército no que cada día 75.000 
moz@s son tratad@s como simples instrumentos militares que se manéxan ao gusto dun 
deus, estráganse, tíranse e voltan a reporse cando chegan aos 30 e poucos anos ou 
cando xa non es apt@ para as destrucións e así con esa idade voltas a verte nas rúas 
das que con 18 prometeron liberarte, o problema segue aí e a túa conciéncia comeza a 
pedirche contas. 
 
Somos xente nova sen experiencia, sen un duro e con dúas opcións; ser corpos que 
sangran para vivir explotad@s ou beber as bágoas no exilio. A captación de nov@s 
soldados está milimetrada, saben ir aos focos de pobreza para xogar co dereito de 
emprego, co noso pan de cada día. O último caso son as convocatorias para inmigrantes 
que precisan con urgencia regular o seu estado ilegal e a subsistencia. É  aquí onde @s 
dirixentes sen escrúpulos prometen 12.028.58€ anuais en bruto con aloxamento e 
vestimenta de balde a cambio de loitar contra @s que son diferentes ao capital con frases 
que quedan tan de ‘película’ como; ‘demuestra lo que vales’’. 
 
Enganad@s por unha patria que oprime á clase traballadora á que a maioría pertencemos 
e queren chamarnos profesionais mentres soben os impostor para sufragar os seus 
labores de misións humanitarias nos que destrúen cidades enteiras, fan desaparecer 
culturas, obrígase á población a morrer nos campos de refugiad@s mentres as mulleres 
son violadas e os homes e anciáns asasinados con brutalidade. Ao voltar @s soldados ao 
seu país colonizador gábanse do medo que lle imprimen á xente no lugar colonizado 
aínda que para lavar esta face afirman mentres apuntaban dende un carro blindado; ‘‘los 
niños cuando me veían creían que era Superman’’ (Sandra, cabaleiría). 
 
@s e os bos e xeneros@s da mocidade non podemos darnos paus a nós mesm@s e 
traicionar as nosas auténticas orixes. Debemos de contribuír dende a Galiza ao fomento 
da creación de emprego que nos permita vivir con dignidade, de universidades para 
estudar as titulacións que demandamos e ter perspectivas de futuro na nosa terra, ao 
carón d@s nos@s  que a fagan progresar, medrar e basearse nun internacionalismo 
lonxe de todas as opresións colonizadoras, do patriarcado e do militarismo. Nós cremos 
na vida e no respeito intercultural, os mozos e mozas hoxe temos a chave para rachar co 
tópico da invencibilidade das conductas imperialistas. 
 
 
Diante dos seus misís asasinos; a nosas acións pola liberdade. Diante do láser mortal; 
fouce xusticieira. Diante  do  uniforme  verde e marrón; roupa común. Diante das estradas  
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controladas; camiños clandestinos. Diante de potentes emisoras; verbas dun pobo. Diante 
de fronteiras controladas e aduanas; noites libertadoras. Diante do consumismo imposto e 
escravizante; ar libre, poesía, música e luita. Diante do alcoolismo; traballo revolucionário. 
Diante da repressom sexual; amor libertario. Diante da opressom à muller, caña ao 
patriarca. Diante da droga; un ideal a seguir. Diante da tragédia e a vida negativa; 
pensamento popular e iniciativa. Diante do seu militarismo; a nosa conciencia contra as 
agresións inxustas. 
 
 
¿Que prezo ten a túa dignidade?                                         
 

Noelia Rodríguez 
 
 

 
 
 
 
                                                         “ A  CORUÑA “ 
 

 
 Tras da lei que pretende permitir a utilización da toponimia en castelán dentro do territorio 
galego, escóndese tan só unha persoa: Francisco Vázquez, alcalde da Coruña. Este 
impresentable leva toda a súa traxectoria política loitando contra o galego e conta para iso 
co apoio do seu partido, o PSOE, e co do PP. É especialmente relevante que o PSOE, 
que no goberno central está a realizar medidas moi importantes a prol das linguas 
minoritarias no estado español, sexa precisamente o impulsor desta lei. Pero política á 
parte, esta lei é o reflexo da sociedade galega onde hai moita xente que presenta o 
mesmo perfil ca el : xente de marcado acento galego, que recorre moi habitualmente a 
estructuras e palabras galegas nos seus discursos pero que logo ten unha morea de 
prexuízos contra o galego. Non se dan conta estes insensatos de que ó negar o galego se 
están negando a si mesmos porque forma parte de nós, queiramos ou non, sempre 
teremos acento galego e é esa a nosa maior riqueza. Por iso non é lóxico que convivan 
no territorio da nosa autonomía os topónimos en galego e en castelán, teñen que que 
estar en galego ,que é o idioma orixinario deles e a lingua nai e oficial de Galicia. 
O gracioso é que ese é un dos poucos aspectos nos que ambos partidos están de acordo. 
Parece que o galego fora só a lingua dos nacionalistas. Isto é mentira, dá igual que 
sexamos dun ou doutro partido político , todos somos galegos e o galego é a nosa lingua. 
Se os nosos políticos non queren falalo, moi ben, pero que deixen de vivir a conta dos 
galegos . 
 
 

                                                Laura Rodicio Pereira 
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¡Ave! Deusa televisión 
 
 

Escoitei dicir unha vez, que:  “a sociedade se estaba a converter nun rabaño de 
ovellas”. Non vos podería dicir onde,  nin cando nin a quen lla escoitei pronunciar, supoño 
que foi algún compañeiro ou compañeira, que nun dos seus momentos de inspiración 
filosófica soltou sen darlle moita importancia ou coma quen conta un chiste. Sen embargo, 
é o meu parecer, esa comparación non podería ser máis acertada para os tempos que 
corren. 

 
 
Vivimos nun período de continuo avance tecnolóxico, nun momento no que 

compramos calquera aparello electrónico hoxe, e mañá xa está anticuado. Consolas, 
ordenadores, televisores, DVDs  aparecen en case que tódolos fogares galegos, pero, 
sen dúbida  o que máis atencións atrae é o televisor. Este, estase a converter nun 
elemento indispensable para calquera casa, non só polo gran “compañeiro” que é, pois 
non protesta, nin nos leva a contraria, senón porque, ademais entretén ós rapaces 
pequenos cando os maiores están xa fartos de aturalos. A verdade é que ¡estes rapaciños 
de hoxe en día son tan pesados!. ¿Que farían algúns pais se non tiveran televisor?. Sen 
dúbida a  súa vida converteríase nunha ¡cruz!. ¿Quen lles ía explicar ós rapaces o que é 
odiar?. Ninguén. Pois non verían esas pelis americanas tan “molonas” que botan xusto á 
hora de comer, e que lles ensinan a darlle ó compañeiro puñetazos no estómago ou 
patadas nos.... que é a parte do corpo onde máis doe. ¿Quen lles ía ensinar o que é a 
morte ou a cor do sangue?. A verdade é que sen películas de guerra os sábados e 
domingo pola tarde, os pequenos do fogar non poderían vivir. ¡Son impresionantes!. Todo 
son bombas, e disparos, a este córtanlle unha perna, aquel quédase sen brazo, ¡que 
afortunado! pois mira, aquel dalí perdeu a cabeza. ¡Magníficas!, e ¡o sangue é tan real!.  

 
 
A televisión de hoxe aposta polo futuro dos máis pequerrechos pois acabará por 

crear supernenos. Non se asustarán por nada, tanto lles terá que sexa a nai, o pai,  os 
amigotes, que se algún se pasa..., ¡pobre do que se pase con eles! pois tanto terá tirarlle 
un borrador á cabeza, coma un prato...  

 
 
A televisión de hoxe educa na amizade, na disciplina e valentía, pois non fará falla 

máis ca un pequeno empurrón para que xurda unha pelexa entre amigos, e se un non 
pode só, pois nada, estará educado para buscar outros recursos. O neno chamará á súa 
banda de “chulitos” e, mentres uns collen ó seu compadre para que non se mova e poida 
recibir dignamente os golpes, os outros zurraranlle con forza, xusto coma nas pelis de 
gánsters. Por certo, ¡están logradísimas! 

 
 
A televisión de hoxe educa humoristas. ¿Quen non se riu nunca coas palabras mal 

soantes dun neniño de tres anos?. Antes a primeira palabra que aprendían era  papá ou 
mamá, pero os tempos cambian e iso xa non fai gracia, agora o que se leva son as 
“palabrotas”. E é que nas verbas dun rapaciño ata parece que soan ben  ¿Verdade?. 
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¡Ai! que tempos aqueles nos que o pai (ou nai) era o encargado de falar ós fillos dos 
misterios da vida. Que se os nenos veñen de París, que se a semente.. . Nada, nada, iso 
xa non é necesario, xa está pasado de moda pois os nenos poderán velo en vivo e en 
directo, a calquera hora e sen que os proxenitores, ¡malpocadiños!, se teñan que inventar 
historietas variadas.  

 
 
Pero, sen dúbida ,os mellores programas da tele son eses que, algúns con mala fe 

denominan tele-vasura. ¡que saberán eles!, non teñen nin gusto nin nada. Co interesante 
que é coñecer a vida sexual de fulanito ou menganito, coa importancia que ten para a 
educación da persoa coñecer os nomes dos nove noivos daquela, ¡iso tamén é cultura!. 
Agora que, a alma de todos estes constructivos e transcendentais documentais, son 
aqueles tipo “Gran Hermano”, “Crónicas marcianas”. Son os mellores polo que se 
merecen un ¡viva!. ¿Por que?. Bueno, non sei, “mola” ver a personaxiños facendo 
gilipolleces, pelexando uns cos outros por calquera cousa coma nenos pequenos  e 
ensinando a todo o mundo o peor da raza humana, mostrando as súas carencias 
neuronais a todos e, tamén, que non teñen nin pizca de xenerosidade, compañerismo, 
tacto... . Trátase de novos, modernos e morbosos programas. É o que se leva. Unha 
auténtica revolución da programación, un novo tipo de programas nos que, non gañar os 
máis aptos, os máis educados, os máis humanos senón, e desculpen a palabra, os máis 
cabróns. Iso é o que “mola mazo”, o que divirte ós xoves de agora, nisto vemos que a 
sociedade avanza, e avanza para mellor. (“¡España va bien!” ) 

 
 
Por desgracia, non é todo bo na tele, sempre están os documentais que son máis 

aburridos que mirar para un caracol subindo por unha parede. Tamén están eses 
concursos de preguntas e respostas nos que prima a cultura e a intelixencia, pero que son 
un “rollo”. E logo, e xa por último o telexornal, do que non direi nada porque non o miro, 
total para o que dan. Ás veces, algún da casa pono e sae o presidente do goberno 
falando de non sei que reforma. ¡E a min que me importa!, o mellor é protestar cando o 
asunto non teña solución.  

 
 
Cada vez menos xente se libra de caer nas redes da televisión, unha televisión que 

se afasta pouco a pouco de ser un medio de comunicación, pois, en vez de informar, ás 
veces confunde. Ás empresas deste campo apostan cada vez máis por programas que 
non serven para nada, pero que captan a atención de milleiros de persoas que trocan o  
constructivo polo destructivo.   

 
 
Paseniñamente, imos deixando de preocuparnos polo que verdadeiramente ocorre 

no mundo, polo que nos atañe a todos. O medioambiente, as guerras inxustas, a 
educación, o bo entretemento, o funcionamento do país, o terceiro mundo (países nos 
que a taxa de mortandade infantil son descomunais)  van quedando esquecidos nas 
mentes, soterrados por imaxes que non serven máis que para ridiculizarnos a nós 
mesmos, que non serven máis que, para dicirnos o tontos que somos, o sinxelo que é 
apartarnos da senda do importante e conducirnos ó abismo da estupidez. ¿E o goberno?, 
¿por que non fai nada o goberno?. A ningún partido, ó meu parecer, lle interesa que 
pensemos, nin que nos preocupemos polos seus asuntos. Engaiolan os seus discursos 
con  enrevesadas  frases  para  que  non  entendamos  ou  entendamos  pouco,  para que  
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cambiemos de canal e os deixemos gobernar á súa maneira. Para que nos convertamos, 
ó fin e ó cabo, en ovellas, en ovellas que digan ¡beeeee! e non protesten nin cuestionen 
ningunha das súas decisións.  

 
 
E eu pregúntome, ¿que mundo lles deixaremos ós nosos fillos se non somos nin 

sequera capaces de separar o que é mellor para nós do que non o é?, ¿que lles 
ensinaremos se non somos capaces de educalos prescindindo dos programas de 
televisión, de ensinarlles a xogar por eles mesmos ou de mantelos tranquilos sen recorrer 
á caixa tonta?. ¿De que se preocuparán os nosos se nós mesmos non nos preocupamos 
de nada?. 

 
 
Os nenos son coma un libro aberto, un libro no que escribimos, un libro que debe 

ser selado cos verdadeiros valores, pois de non ser así, estaremos escribindo con sangue 
o seu destino e o destino de todos. Debemos educar e educar ben, pois ó fin e ó cabo 
eles son o futuro, neles está depositada a esperanza de que cheguen a construír unha 
sociedade mellor que a nosa ,e por suposto, a esperanza  de conservar a posición de 
“especie superior a todas”. Porque iso é o que queremos ¿ou non?.  

 
  

 
Diego Quintas González  
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MELLORAR O ENSINO SECUNDARIO  É POSIBLE 
 

 

Como é ben sabido por todas as persoas, estamos a vivir un  momento no que se 
está a cuestionar o funcionamento do sistema educativo, especialmente no ensino 
secundario obrigatorio, en base, sobre todo, ós problemas de convivencia que se xeneran 
e ós baixos rendementos escolares, segundo o informe PISA, chegando a falarse duna 
situación catastrófica. 
 Para atallar este problema, a mal chamada Lei de Calidade (LOCE) plantexaba 
como  solucións dúas medidas, unha primeira que consistía en que o alumnado, ó 
rematar o segundo da ESO, debía encasillarse nun itinerario educativo, do que non podía 
saír, e a outra medida, a repetición de curso con máis de dous suspensos. Dado que o 
proxecto de reforma plantexado polo actual goberno elimina os itinerarios educativos, é 
decir; elimina a segregación a unha idade excesivamente temperá, debe saudarse  de 
xeito positivo. Convén lembrar que en Alemania cuns resultados similares ós nosos,  os 
itinerarios empezan ós 10 anos de idade  constatándose ademais que o éxito escolar está 
fortemente xunguido á extracción socioeconómica do alumnado, o que amosa que os 
itinerarios crean desigualdade, cando a escola debe ser un espacio de igualdade, e non 
melloran o rendemento. 
 Constatando que existen problemas, o que deberíamos facer é reflexionar sobre 
eles, para logo tomar as medidas adecuadas que conduzan á solución dos mesmos. 
Plantexaremos tres elementos  a debater. 

 En primeiro lugar  é imprescindible determinar  cales son os contidos mínimos 
básicos no ensino obrigatorio. É urxente redifinir que bagaxe de coñecementos, 
habilidades, actitudes e valores debe ter o alumnado para incorporarse á sociedade de 
hoxe e  de mañá. A realidade é que hoxe os curriculums teñen unha liña exclusivamente 
acumulativa, resultando uns programas imposibles de abarcar para o alumnado e 
imposibles de traballar para o profesorado agás que este practique unha metodoloxía 
exclusivamente transmisora. A conclusión é o aumento de repeticións de curso, sen 
ninguna medida de atención específica, polo que o que se fai é trasladar a 
responsabilidade exclusivamente ó alumnado e aprazar o problema un curso. 
 En  segundo lugar temos que analizar que a escola é  algo uniforme e agora , coa 
escolarización  obrigatoria ata os 16 anos, temos unha grande heteroxeneidade onde ser  
escolar e estudante non é a mesma cousa. A solución só pode vir de individualizar o máis 
posible o ensino establecendo máis agrupamentos flexibles, o que esixe unha maior 
autonomía organizativa dos centros na xestión dos seus recursos, e esixe ademais ó 
profesorado que asuma o papel de protagonista, e non de mero executor. A solucionar 
este problema axudará unha dirección participativa e democrática, baseada no liderazgo 
pedagóxico e  elixida polo Consello Escolar de cada centro e non o modelo de dirección 
introducido pola LOCE, practicamente elixida á marxe da comunidade educativa. 
 Por último, no ensino primario o alumnado ten un número moito máis reducido de 
profesores, permanecendo máis horas con cada un deles, o que lles leva a establecer  
unha relación afectiva que facilita a convivencia e daquela a aprendizaxe, dado que a 
afectividade é un elemento básico,  no ensino secundario obrigatorio o alumnado atópase 
cun número moito máis elevado de profesores, rompéndose a relación de afectividade . É 
necesario  restablecer os vínculos afectivos o que  contribuirá a unha mellora da 
convivencia e  dos rendementos escolares 

 
Paco Majide 
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¿CAL SERÁ A SÚA FIN? 

 
Esta é unha pregunta que por desgraza tódolos galeg@s  nos temos que facer cada vez 
máis a miúdo,referíndonos,sen dúbida,á nosa lingua,o galego.  
 
Sen ir máis lonxe,o pasado venres estiven a ver un telexornal da televisión de Galiza e 
tiven que apagar o televisor xa que me daba vergoña constatar como a  mocidade galega 
e sobre todo os meniños ,de entre catro e sete anos, que eran entrevistados, ou ben non 
comprendían ou ben  non sabían contestar en galego.O xornalista pedíalles que 
realizasen un pequeno  esforzo e intentasen falar en galego pero trabucábanse. 
Entón,digo eu,se isto ocorre xa en Galiza, ¿ata cando se empregará e se recoñecerá o 
galego como a nosa lingua?. Se seguimos por este camiño, en breve se esquecerá o 
galego e só permanecerá moi dentro do peito dalgúns que coma min pensan que esta 
lingua é a nosa identidade e que saber  e poder falala non é un deber senón un dereito e 
un privilexio. 
 
Hoxe en día está de moda o  estudo das linguas estranxeiras coma o inglés,o francés,o 
alemán,etc.para poder empregalas no futuro. Pero... ¿por que non empezar estudando a 
nosa lingua?,ou ó menos ensinarlla á xuventude para que nunca nunca se perda. 
 
Con isto,non só estou facendo referencia ó idioma senón que tamén a fago ós 
ditos,refráns,cantigas,lendas e contos que de seguro algunha vez vos contou unha persoa 
maior. 
 
Ogallá que ó ler este pequeno artículo,algún de vós recapacite e se decate de  que isto é 
verídico,que está a suceder en moitos lugares de Galiza,que é unha mágoa,e sobre todo, 
que debemos mudar a nosa actitude.Estou segura de que moitas desas persoas que non 
empregan o galego non queren que a dita lingua lle aconteza o mesmo cá outras 
moitas,desaparecer. 
 
Agora convídovos a reflexionar,non o dubidedes ,está nas vosas mans. 
                                                                                      

Namibia Pérez Dapena 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nós temos  a chave que pode abrir ou pechar as port as ao galego  
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COÑECE OURENSE ? NON PERDA ESE PRACER, SÍGANOS:  
 
 
8’00h.- Chegada á cidade. 
8’30h.- Se lle apetece un bo chocolate quente con churros, faga unha paradiña na 
Cafetería Ibense (A) 
9’00h.- Deléitese paseando pola céntrica rúa do Paseo, onde atopará  a famosa estatua 
da Leiteira; ¡coidado!non a confunda cun viandante. (B) 
9’30h.- Agora,se ten gañas de mercar,dispón dunha ampla oferta e variedade de 
tendas;¡ollo!coidado coa tarxeta de crédito. 
12’30h.-Que,¿canso?,achéguese ata a zona dos viños,onde poderá tomar tapas e viños 
galegos. (C) 
13’30h.-¿Non se fartarìa de tapas?,¿verdade?,porque agora vai xantar nun dos mellores 
restaurantes da cidade,Restaurante San Miguel. (D) 
15’00h.-Toca descansar,pode hospedarse no Hotel San Martín,a carón do Parque de San 
Lázaro e practique o deporte nacional: A SESTA.  
17’00h.-È hora de erguerse,¡toca visita cultural! 
17’15h.-Baixe pola Avda.da Habana,ó remate desta atopará a praza de Concepción 
Arenal,se vira cara á súa direita,poderá ver a fermosa Ponte Romana,camiñe por 
ela,¡veña sen medo,que non cae!na metade da mesma,detéñase e contemple o resto de 
pontes sobre o rìo Miño (a ponte do Milenio“da que moitos din que representa a gaivota 
do PP”, a ponte nova,e se ten gañas dea a volta e verá a ponte novísima e detrás dela o 
viaducto do tren). 
18’30h.-Agora vaia ata a Alameda,pola rúa Progreso.Poderá ver edificios antigos e con 
moita ornamentación. (E) 
19’15h.-Unha vez aí,¡non o dubide!,¡achéguese ata as Burgas!.Iso si,coidado co que 
fai,pode queimarse. (F) 
19’45h.-Métase polas rùas do casco vello ata chegar á Praza Maior,¡admírea!.Continúe 
ata a Catedral,onde poderá entrar e ollar a súa beleza. (G) 
08’30h.-Se lle gustaron os viños da mañán,repita,senón,se aínda ten forzas camiñe ata o 
xardín do Posío,moi pretiño atoparase o restaurante “A taberna” onde poderá cear.(H). 
10’30h.-Descanse un pouco  no hotel,que máis tarde ven a mellor parte .¡imos de troula! 
12’00h.-Nun principio vaia ó Latino,onde se ten sorte poderá disfrutar dun bo concerto de 
jazz.Garde as formas,a policía local ten a súa sede mesmo en frente. (I) 
01’00h.-Volva pola rúa dos viños onde notará un pequeno cambio no 
ambiente,¡gustaralle!.Entre en calquera dos moitos pubs que atopará e divírtase,¡non se 
arrepentirá!. 
03’00h.-Diríxase cara ó parque das Mercedes,onde continúa a festa.(J) 
-Agora todo o demais depende de vostede… 
 
DÍA SEGUINTE : 
12’00H.-Érgase e vaia pensando cando volver,porque seguro que quedou con gañas de 
repetir,¿trabúcome? 
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Laura Pato Gómez  
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UNHA NOITE DE TROULA POR OURENSE 
 
 
Se che gustou Ourense polo día,non te podes perder,ou mellor dito,debes perderte na 
noite ourensá. 
Comezamos tomando un cafeciño para entrar en calor no bar “Miudiño” onde tamén 
poderás escoitar unha gran variedade de música galega. 
Rematado o café,e dependendo da túa idade ou das gañas de troula que teñas ,podes 
elixir entre os seguintes plans: 
 

• ¿Gañas de festa rachada? ben,daquela  imos ó pub “Lokal” onde se escoita boa 
música pop. De seguido e xa entradiños en ambiente,imos ó pub “Cook” con oferta 
musical variada , podes achegarte agora á Praza das Mercedes, ata chegar alí 
atoparás moitos e variados pubs como “O Patio Andaluz”, “Caoba”, “Barmacia” 
pero...¡ollo!se non te atopas ben,non te trabuques que alí non che darán menciñas, 
“Keops”, “Black” “Templo”, “Sotiep” que fai referencia ó nome dun piloto de rallies 
ourensáns alcumado “PEITOS”,¿decatácheste?... Chegados á dita praza, podes 
empezar indo ó “Fortuny” ¡danger!,alí non todo é o que semella.Preto del está o 
pub “Mezcla” que dispón de dúas pistas con diferente música.De seguido cruzas a 
praza e vas ata unha das dúas discotecas que atoparás.Xa ben entrada a noite 
achégate ata a rúa Valle Inclán onde hai tres discotecas: “Fifties”,”3A” e 
“Bachata”,se che gusta a salsa ,esta última é a túa. E, para rematar,un pouquiño 
máis arriba encontrarás a discoteca “Capital”,entra e remata a noite o mellor que 
poidas. 

 
• Se non tes ganas de tanta festa, ó saír do Miudiño,tes en frente o  café “Latino”, 

“Real” e “Bohemia” nos que á parte de poder disfrutar dunha decoración 
ambientada noutros tempos,poderás charlar tranquilamente cos compañeiros e 
nalgún caso ,se tes sorte, asistirás a un bo concerto de jazz.Agora dá un pequeño 
paseiño ata a rúa Santo Domingo,fai unha paradiña nalgunha das cervexerías que 
atopes.Por último,e,para relaxarse antes de ir á cama,vai ata o Parque de San 
Lázaro e entra na cafetería “Central Park”,deléitate coa súa extravagante 
decoración. 

 
• Se a quen me estou a dirixir es un moz@, segue o seguinte plan: Empeza indo ó 

pub “Luxor” ,un dos máis coñecidos e concurridos da mocidade ourensá, de 
seguido cruza a estrada e vai ó pub “Kapitolio”onde podes disfrutar da música do 
momento, se sobes atoparás o pub “Persígueme Rogriguez” e o pub “Ambix”onde 
de vez en cando se levan a cabo diferentes espectáculos.Se aínda segues tendo 
ganas de troula, vai á discoteca “Stravagganza”,que actualmente é  unha das 
mellores de Ourense. 

 
Iso si, o que fagas alí depende de ti.Para a próxima,que de seguro pronto a 
haberá,¡mudaremos de plans!.   

   
                                                                  
 
                                                                                 Namibia Pérez Dapena    
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AS AVES DE OURENSE 
 
Hai quen di que nas cidades só hai pombas e pardais mais estas son auténticos 
ecosistemas con gran diversidade ornitolóxica. Ourense non é unha excepción e por toda 
a cidade  podemos escoitar o canto dos paxaros pero hai lugares nos que se concentra 
un maior número de especies e estes son, entre outros de menor relevo, o xardín do 
Posío e os ríos Miño e Barbaña: 
  
Parques e xardíns : 
 
O xardín do Posío conta con aves en catividade coma os pavos reais, os cisnes e patos 
ou  as aves exóticas. Pero o que aquí queremos tratar son as especies en liberdade: 
lavancos, pombas, rulas, pardais, merlos, ferreiriños, xílgaros, verderolos, paporubios, 
carrizos, raborrubios, pegas, vencellos, lavandeiras, incluso gaivotas se poden ver neste 
xardín botánico. tamén se poden enxergar aves máis raras como as bubelas.                                                                                              
 

            
O pardal é un paxaro totalmente                 No Miño son moi comúns os corvos 
 urbano.                                                             mariños          
 
Os ríos ourensáns : 
Entre o Miño e o Barbaña hai un mundo (incluso no tocante á fauna) mais estes únense 
por multitude de vínculos. Así non é raro ver  unha pita de auga na beira do río Miño ou un 
bilurico nas areas do Barbaña. Pero eses casos non son moi frecuentes e emporiso se 
diferencia a fauna dun e doutro río. 
 
No río Barbaña sucedéronse moitos cambios en pouco tempo e, no que era a cloaca da 
cidade antes só poboada por ratas, a fauna aumentou considerablemente. Hoxe todo o río 
está poboado por lavancos e pitas de auga (sobre todo no tramo que pasa polo centro da 
cidade) e outras moitas especies ligadas ou non ó medio acuático que garanten e 
corroboran á mellora na calidade da súa auga. Así, se subimos río arriba dende a cidade, 
pódense ver merlos de auga, martiños peixeiros e máis dunha especie de lavandeiras.    
Pero o río Miño é sen dúbida o maior atractivo natural de Ourense, xa que debido á súa 
inmensidade, nel hai cabida para aves fluviais e marítimas: Gaivotas, corvos mariños, 
garzas reais, lavancos, parrulos cristados, merlos rieiros, biluricos... son as especies a 
destacar. 
 
 
                                              

Tirso Fernández Rodríguez 
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O MAGOSTO 
 
 
 

Non fai falla  que vos diga que  magosto é unha palabra sinónima de festa, troula, 
alegría, descanso, xa que hai uns días sen instituto, o que conleva poder descansar dos 
profesores.... 

Pero, o que hoxe coñecemos del , non é o que os nosos antepasados coñecían: 
O Magosto comezou a celebrarse o día de Santos e Defuntos por ser unha comida 

de mortos, polo que se festexaba nos adros  das igrexas.  
Co paso do tempo, no século V, introduciuse a devoción a San Martiño en 

Ourense, o santo convértese en padroeiro da diócese, e a festa do pobo, que era o 
magosto, trasládase para o día de  San Martiño. 

O lugar axeitado para a celebración desta festividade  tan desexada por moitos é o 
monte, porque segundo din, esta festa faise no mundo non humanizado. O magosto 
pertence ó monte e ós mortos, mortos que non andan polos camiños dos vivos que 
andamos polas rúas, corredoiras, carreiras e estradas: os mortos son os da noite, andan 
polos montes, no espacio non habitado, nas fragas, nos muíños e ó pé dos ríos. Polo 
tanto, como o magosto é unha festa dos mortos, debe celebrarse no monte.  

Non se trata duna festa urbana senón duna festa do medio natural, do monte, de 
natureza inculta, do espacio non habitado. Concretamente en Ourense cobrou vida o 
magosto cando se fixo en Montealegre, nos cumes penedosos de Piñor, na costiña de 
Canedo e no picouto do castelo Ramiro; cando se oficializou e se trouxo ó campo dos 
Remedios, á Alameda do Concello, á Finca Sevilla; cando se levou a festa ó espacio 
urbano, morreu o magosto.  

Así que xa sabedes, todo o mundo de cabeza ó monte para celebrar o magosto e 
que non morra o conto. 

O magosto existe no norte de Portugal, Galicia, Asturias, Santander, OC  de León e 
o NO de Zamora, espallado coa Reconquista de cara ó sur, anque xa con nomenclatura 
distinta. Aínda así eu creo que onde máis se vive, se disfruta e se celebra é en Ourense, 
¿ou non? 

 
Cada lugar ten un nome propio para chamarlle: 
magosto: no noroeste 

 majosto: Coruña 
majusto: Novefontes, río Ulla, Enquerentes,Amaía 
castañada:Carballedo, Lemos... 
amagosto: Tineo 
maguostu:Cabrales 
a/magüestu: Leiguarda, Miranda 

 
Nesta festa é tradición comer castañas e beber viño ( pero non  moito, que logo xa 

sabemos todos o que pasa).  
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A Castaña: 
 
As castañas simbolizan a vida e a morte porque  inchan, medran e rebentan; por 

iso escóllese nalgunhas parroquias o adro como lugar para celebrar o día dos Defuntos, 
participando deste xeito os mortos. 
A castaña é un dos alimentos máis antigos da Humanidade. Desde o Paleolítico o home 
aproveitou e alimentouse de castañas e landras. Na relixión celta, o castiñeiro debeu de 
ser venerado polos seus druídas, xunto co carballo. 
O castiñeiro foi a árbore do pan das nosas tribos antes da chegada dos romanos 
Comíanas asadas ou facían fariña das castañas secas ou "pilongas", para alimentarse 
durante todo o ano. 
Ata hai poucos anos, eran alimento base da poboación europea en forma de froito fresco, 
seco, sen as súas peles, ou moída en fariña. No século XVI, viñeron as patacas e o millo 
de América, estableceuse a competencia e perderon pouco a pouco protagonismo na 
dieta campesiña, e moito máis ao ser atacada a nobre árbore por enfermidades como o 
"chancro" e a "tinta". 
O número de castiñeiros diminuiu en Galicia. 
Buscando por internet atopei distintos tipos de castañas ( eu que só pensaba que había 
unha soa clase...): 

Bolecos: Castañas non comestibles, pequenas e aplastadas, que teñen case 
unicamente pel. 

Barais:Duras pero que adoitan ser moi saborosas. 
Bravas: Son os froitos dos castiñeiros sen enxertar. 
Temperás: Redondas e pequenas, nacen antes cás outras. 
Rañudas: Alongadas e claras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
E para finalizar....... dúas  poesías dedicadas a este día tan esperado 

 
Non chas quero, non chas quero, 
Castañas do teu magosto... 
Non chas quero, non chas quero, 
Que me saben a chamosco 

 
Acabáronse as castañas, 
Acabáronse os castiñeiros, 
Acabáronse as rapazas, 
Quedáronse os mozos solteiros 
 

 
                                                       Maria Sotelo Pérez  
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O primeiro día  Deus creou ó can. 
O segundo día, Deus creou ó home para servir ó can. 
O terceiro día , Deus creou os ósos e as hamburguesas para servir de eventual alimento 
ó can. 
O cuarto día , Deus creou a honestidade para que o home puidera traballar e servir ó can. 
O quinto día , Deus creou as pelotas de tenis para que o can puidera ou non ir buscalas.  
O sexto día , Deus creou a ciencia veterinaria para manter ó can saudable e ó home en 
bancarrota. 
O sétimo día , Deus tratou de descansar, pero non puido porque tiña que pasear ó can. 
 
 
 
 
 

 
 
No estado de Massachussets, Estados Unidos, un oficial de policía revive a un can 
facéndolle a respiración boca a boca. O oficial Thomas Richmond observou que 
“Canalea”, unha femia Pit bull, estaba tecnicamente morta tras ser atropelada por un 
automóbil. “Foi golpeada na área do peito. As súas pernas estaban ríxidas e o seu 
corazón non latexaba.” Estaba morta” dixo Richmond. O oficial, amante dos cans, 
reaccionou rapidamente e comezou a aplicarlle a terapia de resucitación coñecida como 
Reanimación Cardio Pulmonar(RCP), consistente en aplicarlle presión sobre o tórax e 
insuflarlle o alento polo fuciño. “LEVOUME SEIS OU SETE INTENTOS E PARA A MIÑA 
SORPRESA, ABRIOU OS OLLOS E COMEZOU A RESPIRAR”, informou o oficial, que a 
continuación transportouna no seu coche patrulla a un hospital veterinario. 
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 Un gato parouse á porta do templo de Gotoku-ji e extendendo a gadoupa cara ao ceo, 
guiou a un home sentado en dirección ó interior do Templo. Nada máis entrar o santo no 
recinto sagrado, un raio caeu no lugar onde anteriormente estaba e así o gato salvoulle a 
vida. Dise deste gato, chamado Maneki-Neko, que é unha reencarnación da deusa da 
Misericordia, e calquera persoa que leve a súa figura como amuleto ou o teña na casa, 
será recompensada coa boa sorte. A súa figura é un dos amuletos preferidos dos 
xaponeses.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 En Zugarramurdi están as famosas covas onde se reunían as bruxas nos seus 
aquelarres. Alí cóntase dun gato que tódalas noites acudía a beber o leite das vacas 
recén munguidas. A vaqueira esperou ó animal e conseguiu na súa persecución ferilo 
nunha pata. Ó sentirse ferido, o animal berrou coma un ser humano. Ó día seguinte, unha 
pobre vella, considerada polos veciños coma unha bruxa, amenceu ferida nunha perna.  
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 En 1913, as mulleres británicas que defendían a igualdade de dereitos co varón, 
coñecidas como sufraxistas, eran encarceladas. Moitas declaráronse en folga de fame e o 
parlamento británico aprobou unha lei co curioso nome de “Cat and Mouse Act” (lei do 
gato e o rato) pola cal as mulleres, é decir, os “ratos”, serían liberadas polas autoridades, 
“o gato”, cando o seu estado físico fora preocupante. Sen embargo, unha vez 
recuperadas fisicamente, eran detidas e encarceladas de novo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Algunha vez te preguntaches cal é o misterioso seg redo dos 
encantadores de serpes?  
 
As cobras son xordas e perciben as vibracións a través do chan 
. A flauta do encantador é o instrumento dun espectáculo e dun escenario que consiste 
en: 

1. A cobra descansa na escuridade da súa cesta. 
2. Ó destapala, a luz do día cégaa e, sorprendida, érguese na coñecida posición 

estirando o pescozo. 
3. Fíxase no primeiro obxecto en movemento, neste caso a flauta do encantador, e 

segue con atención o seu movemento. 
4. Desta forma parece que foron encantadas pola música. 
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1. As mascotas son consideradas unha medicina preventiva. O coidado e afecto cara a 
elas melloran a saúde e prolongan a vida. 
2. As mascotas diminúen o sentimento de soidade. A súa presencia constante fai que 
as persoas se sintas máis confiadas, seguras e protexidas. 
3. As mascotas incrementan a autoestima das persoas. Os coidados e atencións que 
demandan reducen os tempos de ocio, fan que a persoa se sinta máis útil e xeran 
unha estreita relación entre persoa e animal. 
4. As mascotas melloran o humor e fannos rir. 
5. Os rapaces aprenden a través das mascotas. A convivencia coas mascotas 
contribúe a que aprendan valores positivos como o respecto cara aos  animais e a 
vida, a amizade e o amor, crea sentido da responsabilidade e alenta a comunicación 
entre pais e fillos.  
6. As mascotas estimulan o contacto social. Ter unha é unha boa maneira de 
establecer contactos sociais máis positivos, coñecendo a outras persoas coas que 
compartir anécdotas e experiencias sobre ela, ampliando o círculo de amizades.  
7. As mascotas reducen o tempo de recuperación de enfermidades.  
8. As mascotas axudan a estar en forma. Os cans precisan camiñar e facer exercicio 
diariamente. Compartir coa mascota e disfrutar desa actividade, fai que tanto ela coma 
o dono se manteñan sans. 
9. As mascotas son un gran apoio para persoas discapacitadas. 
10. As mascotas fannos máis humanos. O coidado e o amor cara aos  animais 
apréndennos a actuar da mesma maneira coas persoas. 
 
 

                                                Olaya Conde Seoane 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - A mí me gustas una barbaridad , sabes?  

        pero como eres can de palleiro ... 
      -       Vaites, vaites.  

Castelao 
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Un galego de ouro 
 
Fai tan só sete anos era baixiño e gordiño. <Parecía unha pataca>, di o seu adestrador 
Jesús Morlán, que leva con David dende que o noso campión só tiña catorce anos. 
Agora é todo un portento físico. Mide 1.83 e pesa 93 quilos, e é quen de erguer ata 
160 quilos. 
 
Naceu en Hio, unha pequena vila de Cangas do Morrazo, onde os seus pais teñen unha 
pequena panadería, vive todo o ano en Pontevedra, afastado do resto do equipo 
olímpico, e entrena en Avilés. Comezou no piragüismo ós sete anos, durante os meses 
de verán, por practicar algún deporte. Comezou coa piragua, pero non lle gustaba 
moito e pasouse á canoa.  
 
David é tan reservado que pode pasar horas sen dirixirlle a palabra a ninguén. É 
excesivamente frío e cóstalle exteriorizar os seus sentimentos. Tampouco se pon 
nunca nervioso. É el quen acaba, a causa da súa personalidade, cos nervios dos que lles 
rodean, pero os que mellor o coñecen levan como mellor poden a súa peculiar forma de 
ser. 
 
Fóra do ximnasio, o que lle gusta a David é escoltar música, heavy e rock urbano, co 
volume moi alto. Los Suaves, Extremoduro, Marea, Platero y Tú son algúns dos seus 
grupos favoritos. En competición, sen embargo, prefire non escoitar música senón 
estar totalmente concentrado na competición. Grazas ós seus éxitos, ós 21 anos foi 
premiado coa Medalla de Bronce da Real Orde do Mérito Deportivo, e tras conquistar 
o ouro olímpico, tivo a honra de se-lo abanderado español na cerimonia de clausura dos 
Xogos Olímpicos de Atenas, que foron os seus segundos xogos despois dos de Sydney 
no ano 2000. 
 
David Cal é ata agora o galego máis laureado da historia. Gañou nada menos que unha 
prata e un ouro olímpicos, que é o premio deportivo máis importante. 

                        Daniel García, José Luis Rodríguez, Tony Rodríguez 
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PALABRAS PARA TI 
 

Non prescindas do sol de cada día. 
 

Non asumas a sorte de non ser 
senón sombra sonámbula, perdida 

polas néboas da ausencia, polas rúas 
da cidade sen soño, labirínticas, 

tan alleas por veces, tan inhóspitas, 
coma case en Comala medorentas. 

 
Non te cambies en sombra de ti mesmo. 

 
Non te deixes sumir no remuíño 

turbulento das sombras en tropel, 
na  procura de nada, enardecidas 
de baleiro, de aquí para ningures, 
coma lobos famentos de tenrura. 

 
Non te deixes vencer pola vertixe 
do desalento e da desesperanza. 

 
Non te quedes sen ás sobre o abismo 

anque abata unha súbita borrasca 
o  velame dos soños despregados 

-co primeiro café-para este día. 
 

Anque extinga o pabío da ilusión 
máis prezada un aciago contratempo, 
non prescindas da luz de cada soño. 

 
Non acudas á feira deste mundo 

de impostoras vaidades, circunspecto, 
predisposto a finxidas mesquindades. 

 
Non regreses, pletóricos de dita, 
dos negocios dun día truculento: 

de vender( coma o ouro) as aparencias. 
 

Pensa na frustración dos perdedores. 
 

Pensa en quen lle vendiches desenganos, 
desventuras tal vez irreparables. 

 
Non prescindas da luz de cada día 

na cidade sen soño,poboada, 
case coma Comala, de fantasmas. 

 
Edelmiro Vázquez Naval 

OS SOÑOS DE DIARIO 
 

Porque sabes que a norma establecida 
na cidade dos cívicos sorrisos 

é a ausencia dos soños  de diario 
- nin sequera unha lúa compartida-, 
tan sequera unha sede de emoción-, 

pon a vida nos lumes derradeiros 
deste absorto crepúsculo dos soños 
que esmorecen ás portas da cidade. 

 
Pon a alma na luz de cada día. 

 
Voa con cada folla voandeira, 

Vaite co lento sol que te abandona, 
co murmurio das augas cristalinas. 

 
Para aprazar a hora sinalada 
de ruar no bulicio desolado 

da cidade dos cívicos sorrisos, 
permanece sen tempo nas aforas, 
onda as fontes e xílgaros da tarde. 

 
Permanece en ti mesmo. Irreductible. 

Lonxe.Nos arrablades. Impertérito. 
 

Para aprazar a entrada ineludible 
no tumulto das sombras sen destino 
-exquisitas, con cinsa evanescente 

nos seus ollos sen fúlxido horizonte,- 
demórate sen fin na despedida 

do verán no teu sangue, na tenrura 
desta infinda espiral que se propaga 

en espida caricia estremecida, 
coma case unha pomba de desexo 

que debuxan as xemas dos teus dedos 
- lentas liñas de neve e labareda- 

na pel tersa do tempo coma un corpo 
estendido no vértice dos soños 

que declinan ás portas da cidade. 
 

Porque sabes do frío que se sente 
polas rúas sen fin da soedade 

- corazóns de ninguén, aterecidos, 
divagando de aquí para ningures-, 
porque sabes da xélida intemperie 
das cidades sen soños de diario 

-xordo clamor e ditas programadas-, 
soña que os soños mortos resucitan, 

que reviven as chamas abolidas, 
corazón , no teu cívico baleiro, 

intra muros da ausencia. Na cidade. 
 

Edelmiro Vázquez Naval 
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O XOGUETE 

 
 
 A nena fitou abraiada cara ao papel que envolvía o agasallo, era divino, se esa era a 
tona, ¡como sería o miolo! -pensou a nena- . Nerviosa colocou o papel ben dobradiño ao 
seu carón e dispúxose a abrir a caixa que tiña idénticos motivos có papel. Daquela fitou 
espantada, un ser, case tan grande coma ela, estaba a ollala desde o fondo da caixa, ía 
dicir algo cando esa estraña criatura chamoulle mamá, mamá... e xusto despois díxolle 
que tiña fame, fame, e... que lle dese un bico, bico...  e que non apretase, que lle doía 
moito moito a barriga... porque quería facer pis, pis, e... mexouse, si, mexouse ante a 
mirada atónita da nena que non fixera nada, nada, nada... 
¿ Para que precisaba a nena dese monstro que só pedía e sabía facelo todo, todo el só e 
non a necesitaba? Unha bágoa asomou por aqueles ollos abatidos pero 
inexplicablemente cambiou de rumbo e foi deterse no seu dedo maimiño, que rozaba 
lixeiramente a caixa, e sobre ela o papel onde un estraloque debuxado bailaba nunha 
cesta de vimbios e un neno montado nun patinete de madeira invitábaa ¿ a ela? a subir 
con el e percorrer aquela fraga descoñecida e fascinante. 
Daquela a nena guindou co monstro, meteuse na caixa e cubriuse co papel... 
¡Nunca,nunca fora tan feliz! 

 
 

                                                 Conchita Fernández Vázquez 
 
 
 
 
 

O DEREITO A LADRAR 
 

 
 Hai  animais malditos na historia das palabras anque sen eles a historia dos humanos 
sería incompleta e posiblemente menos humana e máis animal. Refírome, por exemplo, 
ao burro e ao can. Non se entende o progreso do home sen o primeiro, aliado do home no 
duro traballo do campo desde tempos remotos, compañeiro sen tregua no deambular do 
home pola historia. ¿ E o can? Animal nobre e leal onde os haxa, non traiciona ao amo 
nin sequera cando este o abandona a traición. E sen embargo, o termo burro é un 
descalificativo e o de can está cheo de connotacións negativas. Pero... 
Non hai moito tempo, un politiquillo chamoume can ladrador e pensou ofenderme, mais 
descoñecía el, na súa atrevida ignorancia, que bo can é aquel que ladra avisando ao amo 
de que algo non vai ben e que non se limita a lamberlle a man a quen lle dá de comer. 
Reivindico a miña condición de can ladrador e a miña firme vontade de seguir ladrando 
para que os “amos” deste país saiban que como bos cans temos o dereito e o deber de 
ladrar e eles a obriga moral de atender e intentar entender as razóns do noso ladrido . 

 
  

   
Conchita Fernández Vázquez 
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DESPOBOAMENTO  
 

Galiza que te desangras 
Por mil feridas abertas 

En cada un dos fogares. 
 

Galiza que choras 
Por mil ofensas inflixidas 

Ós habitantes dos teus lares. 
 

Non permitas, 
Que abandonen as túas leiras 
Que ermos queden os vales. 

 
Non esquenzas 

Que somos celtas 
Endexamais dominables. 

 
¡Levántate! 

Colle os arames e libérate 
Que se escoite 

Polo mundo en diante 
“liberdade” 

 
 
 

Laura Rodicio Pereira 

MALOS TRATOS 
“Mateina porque era miña” 

 
Non son humana 

Son só muller 
El é o meu dono 
Non o podo deter 

 
¿ Que pensarán as veciñas 

se ven que a policía o ven deter? 
Isto foi culpa miña 

Non hai nada que facer. 
 

El é moi bo home 
Trátame ben 

Só ten mal xenio 
Algo malo tiña que ter. 

 
Só me quebrantou 

Un par de ósos 
E porque son moi fráxil 

Senón nada me ía acontecer. 
 

E logo ben que chorou 
Con bágoas gordas 
Un home coma el 

Non o hei de merecer. 
 

¿Cómo se puido fixar en min? 
Se só son unha insignificante 

E fríxida muller. 
 

El non me forza 
Só cumpre co 

Sagrado deber. 
 

Teño que cambiar 
Así non me terá que pegar. 

Non o podo esquencer. 
 

Non debo falar con ninguén 
Só con el 

Senón terame que deter. 
 

El é o meu dono 
El é o meu señor 

Ata que teña que perecer. 
 
Laura Rodicio Pereira 
 

93 



15-   CURRUNCHO DO SOÑADOR 
  

                                                                                 

 Rañolas  nº 1                                                                   

 
Un pésimo marido, un pésimo pai 

 
 
 

 Xa era moi tarde cando chegaches á casa, non dabas introducido a chave pola porta 
supuxen que verías máis dunha pechadura e que estarías a botar a sortes por cal delas 
meter a chave. 
 
Cando xa estabas dentro, vin a pésima imaxe que me ofreciches, levabas a roupa 
impregnada dun detestable cheiro a alcohol, viñas emporcallado e non deixabas de 
tambalearte. Seguín mirándote case con noxo e vin que levabas os zapatos vomitados, 
Non lembro moi ben o que aconteceu xa que todo sucedeu moi rápido. 
 
En cuestión de dous segundos estaba tirada no chan, recibindo as túas malleiras , 
sentindo as túas patadas no meu ventre, na miña cara...  e sentindo a dor que me 
producía o teu xeito de arrincarme o cabelo. Levantábasme, e de novo golpeábasme 
outra vez, case sen descanso. ¡ Para iso xa non andabas bébedo! Por iso seguíasme a 
mancar , a golpearme contra as portas dos mobles da cociña, e cunha forza que 
semellaba sobrehumana pechabas as portas coa miña testa . Debíache parecer pouco o 
que facías xa que tamén mancaches á nosa filla. 
 
 Achegárase medoñenta para ver o que estaba a suceder, ¿ que fixo a nena para que 
tentases...? Non quero nomealo.  Dirixícheste a ela coa mentira de que non pasaba 
nada ;ó que comezou a chorar, suxeitáchela por un brazo e bicáchela , eu procurei 
erguerme pero non me podía soster , comecei a ser testemuña dun acto terrible, vin 
como desabotoabas a camisa a miña nena e abrasabas a súa pel cos teus noxentos 
bicos, vin como desgarrabas a súa vida con cada unha das túas caricias. Nun intre en 
que saquei forzas do máis profundo do meu corazón ,tentei defendela das túas 
gadoupas. 
 
Coloqueime ás túas costas e mandeiche un xarón na cabeza, deste xeito quedaches 
inconsciente sobre o sillón e eu puiden coller á nena e marchar, malamente chamar á 
porta da veciña, e dende alí, á policía. Ata que non me asegurei de que a nena estivese 
a salvo, non me desplomei. 
 
O que recordo dende este punto da historia é estar internada no hospital durante algún 
tempo deixando á nena coa miña irmá, para semanas despois deixala cun psicólogo 
porque lle tiña medo ós homes, ás súas verbas (chamábasme de todo diante dela) e 
porque tremaba cada vez que unha persoa do sexo contrario se achegaba a tocala. ¡Só 
tiña seis anos! 
 
Aínda non sabes o dano que nos fixeches.As feridas curaron cedo pero a sombra do teu 
mal perseguiranos  durante toda a vida. 

 
 
 

                                Ana González Nieves  
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COMO PREPARAR A SELECTIVIDADE 

A selectividade, a proba decisiva 

De todas as probas académicas, a selectividade é a máis temida, en parte porque sentes 
que te estás a  xogar a entrada na Universidade. Asegurámosche que non é para tanto, 
nove de cada dez alumnos aproban. Tes que ter en conta que o resultado final de 
Selectividade vale só un 40% na túa Nota de Acceso  á universidade, e que o outro 60%  
pono a túa nota de Bacharelato . Ademais, sempre che quedará a posibilidade de volver 
a presentarte para sacar mellor nota. 
 
O EXAME DE SELECTIVIDADE:  
Consta de dúas partes: 
• Tres exercicios correspondentes ás materias comúns impartidas en todas as 

modalidades de 2º de Bacharelato (Historia, Filosofía, Idioma e Lingua). Ademais nas 
Comunidades con Lingua cooficial ten lugar unha cuarta proba de idioma. 

• Tres exercicios, dous correspondentes ás materias obrigatorias da modalidade 
escollida e un, dunha materia optativa da mesma. 

Ningún exercicio dura máis de hora e media e non se poden facer máis de tres exercicios 
cada día. A Selectividade faise como moito en tres días. 
 
A NOTA DE SELECTIVIDADE 
É unha media de todas as probas que realices e apróbase cun catro. Aínda que 
suspendas varios exames, podes aprobar. De feito, chegar a unha catro en Selectividade 
é sinxelo. Tendo en conta a túa nota media de Bacharelato, xa podes comezar a planificar 
o que desexas facer unha vez que pases o exame. 
 
PREPÁRATE  
Utilizando as técnicas de estudio adecuadas non ten que resultar unha experiencia nin 
estresante nin desagradable. 
Coñecendo as técnicas, podes ir seguro e confiado á Selectividade. Queres sabelas ? 
Pois segue lendo este artículo, existen unha morea de técnicas que te van axudar a 
preparar e superar esta proba da forma máis eficaz. 
 
ESTRATEXIAS E TÉCNICAS PARA Utilizar A LONGO PRAZO 

• Antes de comezar a estudar, pensa cales son as metas concretas que desexas 
lograr. Escríbeas nun folio e cólgao fronte á túa mesa de traballo para animarte . 

• Cando teñas claro para o que queres estudar, fai unha planificación escrita. Anota 
como te vas organizar para lograr as metas propostas. Ten en conta canto tempo 
real tes. Decide canto tempo de cada día vas dedicar a estudar. Podes facer un 
horario no que anotes as materias e o tempo que vas empregar para cada sesión 
de estudo. Trucos: 

• Fai descansos de 10 minutos cada hora e media, para aumentar o rendemento en 
cada sesión de estudo. 

• Procura ser equilibrado no tempo que dedicas a estudar e a actividades de lecer. É 
dicir, non é realista marcar moitas horas de traballo xuntas. 
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PREGUNTAS 
 
¿Que é a Nota de Acceso á  Universidade? 
 
É o resultado da media ponderada da túa nota de Selectividade (40%) e da túa nota de 
Bacharelato (60%). A Nota de Acceso é o único criterio que as universidades públicas 
teñen en conta para aceptar ou denegar a túa entrada nunha determinada titulación, 
mentres que as privadas acostuman combinar este criterio con outros que elas mesmas 
definen. 
 
Cando teñas claro  o que queres estudar, fai unha planificación escrita. Anota como te vas 
organizar para lograr as metas propostas. 
 

• Fai un calendario de estudo e un horario diario  para organizar o tempo. Fíxao 
nun lugar visible do teu lugar de estudo e supervisa a súa execución.  

• É tan recomendable non deixar pasar días sen estudar como non dedicar todo o 
tempo dispoñíble  a preparar a Selectividade. Estuda o tempo necesario pero non 
te esquezas de deixar todos os días un pouco para descansar.  O ideal é que 
deixes o lecer para despois de estudar. Os descansos, ademais de servirche como 
recompensa polo esforzo realizado, serven para relaxarse facendo algo que te 
"desconecte" do estudo. 

• Anota  que días vas realizar os repasos do que xa estudiaches para evitar que se 
che esqueza. O mellor é facer alomenos 5 repasos. 

• Anota as datas de Selectividade para  deixar uns días libres e poderás dispor así 
dese tempo de sobra en caso de que xurdan imprevistos. Se cumpres coa 
planificación, dedica eses días a facer máis repasos. 

• Podes modificar a planificación cantas veces sexa necesario dependendo das túas 
necesidades. 

• Cando teñas o teu plano feito, poderás comezar a estudar. Para que o fagas de 
forma máis activa e aumentes as túas capacidades de concentración e 
rendemento, o máis eficaz é que realices os seguintes pasos: prelectura; lectura; 
subliñado; esquemas, resumos; e repasos. 

 
• Para aumentar a túa seguridade e evitar o desacougo ante a Selectividade, podes 

adestrarte para os exames. Ponte modelos de probas doutros anos e simula que 
estás a facer a Selectividade (canto máis realista sexa a simulazón, mellor).  
Servirache para coñecer de forma obxectiva ate que punto controlas xa a 
información. 

• Lembra que debes coidar a túa alimentación e a calidade do sono para mellorar o 
teu rendemento intelectual. 

 
ESTRATEXIAS E TÉCNICAS A UTILIZAR OS DÍAS ANTES 
 

• Cando se aproxime a data de Selectividade, é importante que te centres no teu 
coidado persoal: durmir ben, comer o necesario e realizar actividades de lecer. 
Tamén existen exercicios de relaxación, ou no tempo de estudio convén que fagas 
repasos xerais e adestrarte para os exames. 

• Comproba os dados relativos ao día do exame e preve posíbeis imprevistos. 
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• O día anterior ao exame o mellor é que realices actividades relaxantes que che 

axuden a estar máis tranquilo. 
 
INMEDIATAMENTE ANTES DE COMEZAR A SELECTIVIDADE 

• Evita consumir estimulantes. Lonxe de axudárenche , poden facer que a túa 
capacidade de rendemento diminúa. 

• Antes de saír, comproba que levas todo o necesario. 
• Sae de casa con tempo para non entrar nervioso ao exame por chegar apurado. 

 
PREGUNTAS 
 
Non estou de acordo coa miña nota de Selectividade, ¿Como reclamo? Tes dúas vías 
para reclamar: 

• Solicitar duplo corrección. Realízase nos tres días posteriores á publicación das 
notas e o seu resultado é a media aritmética entre as notas da primeira e segunda 
corrección. No caso de que o alumno non estea de acordo coa nota resultante, 
poderá reclamar ante a comisión organizadora das probas. 

• Reclamar ante a comisión organizadora. Presentarase durante os cinco días 
posteriores á publicación das notas. O seu resultado é único e definitivo. 

 
Xusto antes de entrares ao exame, convén que evites os comentarios de última hora. O 
que non sabes xa, non o vas a aprender no último momento e poraste nervioso. 
Recomendámosche que leves música para relaxarte. 
 
¿LISTO PARA OS DÍAS DO EXAME? 
 
Para obter un bo resultado: 

• Le todas as preguntas antes de comezar a contestar. Así poderás planificar o 
tempo que necesitas para contestar, deixar un tempo de sobra para posíbeis 
imprevistos e pensar na orde en que as vas contestar. Pon atención ao verbo clave 
do enunciado ( sintetizar, analizar, resumir...) para saber o que debes contestar. 

• Elabora un esquema previo dos contidos das preguntas para contestalas de forma 
ordenada e clara. 

• Se te bloqueas nalgunha pregunta, pasa á seguinte. Sen te dares conta, o teu 
cerebro buscará a información e poderás lembrar o que se che esquecera. 

• Coida a presentación e as faltas de ortografía. Se o fas, a túa puntuación 
seguramente será máis alta. Se che sobra tempo, revisa o exame. Se che falta 
tempo, tenta anotar o esquema da pregunta. A persoa que o corrixa verá que 
sabías a resposta. 

 
Xa verás como seguindo estes sinxelos consellos, superarás a Selectividade con éxito. 
Sorte! 
 
 

David Cortón Lamelas (Orientador) 
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Moitos soños son posibles,uns poucos imposibles, algún inalcanzable. 
Mais todos eles precisan ser antes soñados para deixaren de ser soños e nunca deixan 
de seren soños anque adquiran a consistencia do real. 

   Rañolas é un soño. 
                                   Posible, tanxible, real.  
Gracias a vós, colaboradores, gracias a vós, compañeiros,  gracias a ti, compañeiro, que 
fuches a  outra man que tecleou para que este soño quedase atrapado para sempre na 
pantalla do ordenador primeiro e despois nas páxinas desta revista. 
 
                                 Gracias a todos vós por crer nos soños. 

 
 
 

 
 
¡ Que pequeno é o home!  
Castelao 
 
¡Pero que grandes poden ser os seus soños! 
Revista “Rañolas” 
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