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RAÑOLAS  

¡ De novo xuntos! 
Malia haber cumprido dous anos, sigo sendo un meniño que precisa do vós coma o cativo precisa dos 
aloumiños de súa nai. Os vosos son o alento que me dá vida e non sei vivir se non me arrolo no berce das 
vosas palabras. ¡ E son tantas as palabras que levo aprendido con vós! Tanto o que me levades ensinado! 
Cando me miro no espello, véxome cheo a rebentar, abrídesme a vosa alma e as palabras liberdade, amor, 
País, Galicia, futuro,  compromiso, xenerosidade e tantas outras alustran ata anegar de enerxía o meu 
mundo, que é o voso. Sei que estades vivos malia o que din de vós, que nada vos interesa, que só 
pensades en vós, de superficiais e egoístas vos tachan ¡se tan só se parasen a escoitarvos como o fago eu¡ 
Pero hai tanto ruído que ninguén vos oe, nin sequera intentan descifrar ese murmurio desesperado que 
lanzades ao mundo, ¡e é tan fácil de descifrar o voso corazón  coñecendo o alfabeto dos sentimentos!  ¡Que 
arduo é disfrutar dun libro cando xa nos asusta o seu título! Que duro é atopar o camiño cando a luz que 
alumea cambia o seu rumbo xusto cando a logras apresar! E volvendo a escapar, sentes que a escuridade 
te apreixa ata mancarte e que dificilmente lograrás librarte dela!  
¡Que difícil é ser adolescente¡ ¡Que fermoso é estar rodeado deles! ¡Que triste é esquencer que tamén o 
fomos algunha vez! 
Este verán boteivos de menos, agochado na gabeta da mesa agardaba volver a vervos. Moitos de vós 
tivéstesme preto, a carón dos apuntamentos de galego, apoiado no MP3, acariciando esa carta de amor 
que nunca te atreviches a enviar,ese número de teléfono que nunca conseguiches marcar,ese papel 
engurrado no que repitías  o seu nome para non esquecelo xamais. Estaba acompañado. Tamén o estiven 
neses intres tan terribles en que as lapas dos incendios atravesaron cortalumes para adentrarse en cada un 
dos vosos fogares. Vinvos chorar desesperados pola impotencia e pola rabia. Sentín os vosos saloucos de 
incomprensión,de desconcerto. Unha tolemia colectiva lixou de sangue gris o noso país. A razón arrastrada 
polo Nordés deixaba ao seu paso a borralla da senrazón. Pero non, as bágoas mollan a cara pero non a 
limpan, as bágoas non apagan os incendios nin deteñen as guerrras, as bágoas apresan a dor pero non a 
anulan. E ti sábelo ,como tamén sabes que moitos adultos o esqueceron. Eles que foron homes activos son 
agora homes recipientes. Vós sodes homes activos que soñades con non ser nunca recipientes. Por iso 
reaccionastes. Moitos axudastes a apagar a angustia que nos asolou  cando o inferno cubriu a nosa Terra, 
cando a lexión de demos  invadiu cos seus fachos o noso país, cando pensamos que quizais a apocalipse 
biblica estaba a empezar nese paraíso que os romanos denominaron Fisterra, o fin da terra, o principio da 
fin. Pero a Ave Fenix rexorde das súas cinsas e Galicia renacerá tamén de tanto desatino. Porque vós 
sodes deuses que nunca deixaredes de ser homes, e como dicía Castelao: “Gracias á liberdade de pensar, 
non ficaremos resignados mentres non cheguemos a ser deuses”. 
Libres para cambiar a resignación por determinación, o sino por elección, a miseria por dignidade. Libres 
para que as cinsas non volvan a tinguir de morte o verdor da esperanza,  libres para que os rumorosos 
sigan co seu monótono fungar, libres para berrarlles a todos os incendiarios do mundo que ninguén poderá 
queimar a nosa alma de galegos, fillos de Breogán. 

                                                                                                                   RAÑOLAS  
A coordenadora    
Rañolas ten xa dous anos e aínda é máis furafollas do que era. Ás veces ese devezo desesperado por 
saber de todo podería confundirse coa gula, quizais sexa iso, pero, ¿que hai de malo en querer comprender 
o mundo que nos rodea por máis que ese mundo se nos presente cada vez máis incomprensible? Rañolas 
é un neno espelido que non se resigna a aceptar una resposta que non é capaz de entender.Rañolas quere 
saber o porqué do que pasa,o porqué non pode pasar doutro xeito,o porqué que agochan ata as cousas 
máis inexplicables. Rañolas sente curiosidade por todo o que o rodea e non pode permancer impasible ante 
o que ve. Rañolas é crítico porque malia ter dous anos xa aprendeu que só os espíritos críticos poderán 
facer deste mundo algo máis próximo ao dos seus soños. Tamén sabe que non hai instrumento máis eficaz 
cá palabra para levar a cabo esta transformación, pero non a palabra baleira ou a palabra inzada de aire, 
non, esa non é a palabra que logrará materializar os nosos soños. É a palabra a que nos fai humanos, a 
que nos diferencia dos outros animais e é a palabra sentida a que nos fai superarnos como persoas. A alma 
está na boca e debemos ser sumamente respetuosos coas palabras porque elas son os cántaros  que nos 
dan forma. Rañolas está orgulloso das vosas palabras porque están cheas de coraxe e sentimento. Eu 
tamén o estou. ¿Quen dixo que os adolescentes estaban baleiros? Eu tamén fun adolescente e procuro non 
esquencelo. A min tamén me disgustaba e inquietaba o mundo no que vivía, por iso me rebelei empregando 
o universo das palabras. E porque aínda sigo tendo unha miga de adolescente, invítovos a que todos xuntos 
procuremos construír un mundo mellor,unha Galicia da que nos sintamos fachendosos ;con Rañolas iso non 
só é posible, é necesario. 

Conchita Fernández Vázquez   
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RAÑOLAS  

CLAUSURA DO CURSO ACADÉMICO 2005/2006 
 

  
  

Facendo historia : Audiovisual realizado por 
Carmen Cid e Antonio González 

O oficio de profesor é 
imprescindible, difícil e arriscado, 
enriquecedor e gratificante; é un 
oficio que consiste en compartir 
todo o que se sabe e en provocar 
o desexo de aprender; é 
apaixonante se se vive con 
entusiasmo ... Din que @s 
alumn@s aprenden daqueles 
profesores aos que aman. E a ti, 
Emilio, sabes que te aman. 
 

 

Alguén dixo hai pouco que o conflito entre homes e 
mulleres, en xeral, e a violencia de xénero en 
particular, tiñan a súa orixe no feito de que os 
homes quería unha muller que xa non existía e as 
mulleres querían un home que ainda no existe. O 
ensino deberá ser entón, un lugar de encontro. 

  

Para Nadir, nena de 10 anos 
residente nunha aldea africana, 
sería un previlexio ir á escola. Para 
Carolina e Mateo, residentes 
nunha cidade europea, ir á escola 
converteuse nun deber. Oxalá que 
entre tod@s consigamos que ir á 
escola sexa, simplemente, un 
dereito ... un dereito e un pracer. 
 
 
 

Textos de Begoña Muñoz  

 

“Esta xuventude é insoportable, impulsiva, 
simplemente horrible”. “A nosa xuventude está 
mal educada, e non respecta en absoluto aos 
maiores ...” Frases semellantes a estas 
escóitanse continuamente hoxe e, sen embargo, 
foron ditas por Hesíodo e Sócrates hai máis de 
vinte séculos. E é que malia parecer ás veces 
que calquera tempo pasado foi mellor, o mellor 
sempre está por vir. 
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¿SABÍAS QUE? COUSAS QUE NOS INTERESAN  

 

 

 

 

 

  

 
 
ORIXE 
 
Bullying é unha palabra inglesa que significa 
intimidación.É unha palabra que está “de 
moda” debido ós numerosos casos de 
persecución e de agresións que se están 
detectando nas escolas e institutos e que 
están levando a moitos escolares a vivir 
situacións verdadeiramente aterradoras. Á 
víctima, o maltrato intimidatorio faralle sentir 
dor, angustia, medo, nalgúns casos mesmo a 
pode levar ao suicidio. 
 
 
 
CIFRAS 
 
Distintas estatísticas estiman que en España 
1.6% de nenos e xoves estudantes sófreno 
de xeito constante e un 5.7% víveo 
esporadicamente. O Defensor do Pobo sinala 
que un 5% dos alumnos recoñece que algún 
compañeiro lle pega, mentres que o Instituto 
de Avaliación e Asesoramento Educativo 
(IDEA) indica que un 49% dos estudantes di 
ser insultado ou criticado na escola, e un 
13.4% confesa haberlle pegado aos seus 
compañeiros. 
 
 
 
¿ONDE OCORRE? 
 
O acoso escolar ocorre nas escolas. Como 
se trata, na súa maioría, dun acoso invisible 
para os adultos, os profesores dificilmente 
teñen coñecemento do que está sucedendo. 
O agresor acosa á víctima nos baños, nos 
corredores, no comedor, no patio, cando os 
maiores non están presentes. Nalgúns casos, 
o acoso escolar excede as paredes do 
centro, pasando a ser telefónico e incluso por 
correo electrónico. 

TIPOS DE BULLYING 
 
O bullying pode ser sexual, cando existe un 
asedio, inducción e abuso sexual; pode 
concretarse nun illamento social cando se 
ignora ou se exclúe ó outro; pode ser 
psicolóxico, cando existe unha persecución, 
intimidación, tiranía, chantaxe, manipulación 
e ameazas ó outro; e físico, cando se golpea, 
empuxa e se organiza unha malleira ó 
acosado. 
 
 
 
CAUSAS 
 
 A orixe  pode estar no ámbito familiar, na 
ausencia do pai ou na presencia dun pai 
violento. Ademais diso, as tensións 
matrimoniais, a situación socioeconómica ou 
a mala organización do fogar, tamén poden 
contribuír a que os rapaces teñan unha 
conducta agresiva. O Bullying pode darse en 
calquera tipo de colexio, público ou privado, 
pero canto máis grande é o centro máis risco 
existe de que haxa acoso escolar. A falta de 
respecto, a humillación, ameazas ou a 
exclusión entre persoal docente e alumnos 
levan a un clima de violencia e situacións de 
agresión. 
 
 
 
SÍNTOMAS DO ACOSADO 
 
As víctimas presentan baixa autoestima, 
actitudes pasivas, trastornos emocionais, 
problemas psicosomáticos, depresión, 
ansiedade, pensamentos suicidas, etc. 
Tamén se suma a iso a perda de interese 
polas cuestións relativas ós estudos, o cal 
pode desencadear unha situación de fracaso 
escolar. O resto de espectadores, a masa 
silenciosa de compañeiros que, de un xeito 
ou doutro, se senten  amedrentados pola 
violencia da que son testemuñas, tamén se 
sente afectada, podendo provocar certa 
sensación de que ningún esforzo merece a 
pena na construcción de relacións positivas. 
O bullying dificulta a convivencia do agresor 
cos  demais rapaces, faille actuar de forma 
autoritaria e violenta, chegando en moitos 
casos   a   converterse   nun   delincuente  ou 
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criminal. Non saben perder, necesitan 
imporse a través do poder, a forza e a 
ameaza, métense nas discusións, collen o 
material do compañeiro sen o seu 
consentimento, e exteriorizan 
constantemente unha autoridade esaxerada. 
 
 
CASOS REAIS DE BULLYING. 
 
 
� Jokin, 14 años, comeza a ser obxecto 

de burla de amigos e compañeiros cando, 
a principios do curso , estando na clase 
fixo as súas necesidades encima. Da 
mofa pasan ós golpes, mesmo lle rompen 
o aparato dental dunha malleira. “ 
facíanlle comer terra”, conta unha 
compañeira. Nunha acampada de verán, 
Jokin e a súa cuadrillas son pillados 
fumando un porro. Cando o asunto chega 
a oídos dos pais dos adolescentes, todos 
sinalan, inxustamente, a Jokin como 
chivato e asáñanse máis con el. O 13 de 
setembro, primeiro día de clase, recíbeno 
coa aula decorada con papel hixiénico 
para celebrar o aniversario da diarrea e 
con golpes.O14 de setembro abúrano a 
balonazos no ximnasio. O 15 de 
setembro, outra malleira cruel. Jokin 
deixa de ir a clase e a súa titora alerta 
aos pais. Pais e profesora acordan que 
Jokin volva á aula o martes 21 cun móbil 
,por se tivera problemas.  Suicidouse 
despois de saír de casa coa súa bici . 
Atoparon o seu corpo aos pés da muralla 
de Hondarribia 12 horas despois. A tarde 
antes escribira en Internet “Libre, oh, 
libre.Os meus ollos seguirán aínda que 
paren os meus pés.” 

 
� Lucas é obeso, ten 11 anos, e leva 

cinco soportando intimidacións. Na 
primaria, cando comezaron as bromas 
pesadas que lle facía un rapaz en 
particular- fillo da secretaria da escola-, 
pesaba 42 quilos. Ese ano nunca 
escoitou o seu nome e si “ bóla de graxa”, 
“ o gordo”, “ o pelota”. Lucas, un rapaz 
moi tímido, reaccionaba ó principio 
chorando. Agora pódese ver só polo patio 
da escola. Derrotárono. O ano pasado 
espírono no lavabo e agacháronlle a 

roupa. Asiste ó colexio porque non se 
atreve a dicirlle ao seu pai o que pasa. Se 
alguén houbese falado con il cando se 
sentiu humillado na clase de ximnasia – o 
día que o profesor lle berrou “corre gordo, 
baixa a tripa” porque ía máis lento que o 
resto- tal vez sabería defenderse. Nese 
momento todos riron e Lucas sentiuse 
dobremente humillado. ¿A última 
vexación que sufriu? Mexarlle na mochila 
nun dos recreos. 

 
� Unha nena de 5 anos dun colexio 

público tamén pensou que se cada día lle 
daba o seu bocadillo a unha das súas 
catro acosadoras de seis anos, deixarían 
de pechala nos lavabos. Non foi así. 
Deixábana sen bocadillo, metíana nos 
lavabos e ameazábana por se abría a 
boca. A súa nai notou que algo ocorría 
porque a vía axitada, insegura e tiña 
pesadelos. Finalmente, a nena contou 
todo e a escola tomou medidas. As súas 
maltratadoras foron sancionadas e unha 
monitora encárgase de vixiar os patios e 
mailos lavabos. 

 
� Goliat, como o chaman os seus 

amigos- un rapaz que fora víctima de 
malos tratos por parte do seu pai, e que 
con 13 anos repetía un guión coñecido- 
pegaba e burlábase frecuentemente dun 
dos seus compañeiros. A súa nai 
descubriuno porque o escoitou contarllo a 
un amigo por teléfono. En lugar de mirar 
a outro lado, optou por levar o seu fillo a 
un psicólogo e falou cos profesores e cos 
pais do alumno agredido. Entre todos 
conseguiron  que o colexio instaurara a 
figura dun mediador que lle ensinara aos 
alumnos  de que xeito resolver estes 
episodios. Pais e escola puxeron da súa 
parte para que non volvera a ocorrer. 

 
Olalla Gómez 

Emma Iglesias  
  
  

7 



                                                               

                                                                                 
                                                                                 
 Rañolas  nº 3                                                                                                                                                        
 

¿SABÍAS QUE? COUSAS QUE NOS INTERESAN  

Algúns métodos anticonceptivos 
 
O método máis adecuado á túa idade é o condón, pero existen outros coma a píldora ou o 
diafragma.Falarémosche brevemente deles para que saibas como son e cales son as súas 
vantaxes e desvantaxes. 
 
 
O condón  
 
Definición : É unha funda feita de goma látex, moi fina e forte para recubrir o pene erecto e evitar 
que o seme entre na vaxina, impedindo  así  o encontro do espermatozoide co óvulo. 
A súa efectividades é dun 98%. 
 
Consellos para o seu uso:   
 

 

Mércaos en farmacias e nas máquinas expendedoras onde estean almacenados 
correctamente( lugar freco e seco, máquinas que non estean expostas ao sol.) 

 

Comproba a data de caducidade e que a marca estea rexistrada. 

 

- Se levas encima os preservativos (na carteira ou no peto do pantalón), deben de 
estar en lugar fresco e seco. 

 

- Cando vaias manter a relación, ten o preservativo o máis a man posible. 
 
- Evita abrilo coa boca ou con obxectos punzantes. 

 

Colócao cando o pene está en total erección e antes de realizar calquera 
penetración. 
 

 

- Fíxate en que o condón estea na posición correcta e non ao revés,porque se non 
é así, NON se desenrosca e pode romper. 
- Apreta o depósito para o seme que se atopa no extremo do preservativo, de 
maneira que non teña aire. 
- Coloca o devandito depósito no glande e, sen deixar de apretalo, desenvolve o 
preservativo desde a punta do pene ata a base. 
 

 - Despois de que o home exacule , debe retirar o pene da vaxina ante de que baixe 
a erección, porque o seme pode derramarse ou quedar o preservativo dentro. 
- Suxeita o condón pola base e asegúrate de que retiras o condón da vaxina xunto 
co pene. 

 

- Unha vez retirado o preservativo, fai un nó e tírao ao lixo, nunca ao water, xa que 
non é biodegradable. 
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- Nunca reutilizes un condón 

 
Vantaxes :        Non ten ningún efecto secundario . 
                         É fácil de usar e sen prescrición facultativa. 
                         Protexe de calquera enfermidade de transmisión sexual. 
                         É o único método preventivo da sida, por vía sexual. 
                         Retarda a exaculación precoz.  
                         Un condón lubricado é moi raro que rompa. 
 
 
Desvantaxes :  Se non se aprende a usar con naturalidade, pode cortar o xogo sexual. 
                         Se non se usa correctamente, pode romper ou irritar a vaxina se non se           
                         lubrica. 
 
 
 
  
A píldora  
 
Definición:  É un medicamento composto por dúas substancias: 
estróxenos e proxesterona sintéticos, similares ás hormonas femininas. 
Estas substancias expándense a través do sangue por todo o corpo 
impedindo a ovulación. 
Son pequenas pílulas que se toman diariamente durante 21días cada 
mes.Ten unha seguridade 100%se se fai un uso correcto delas, pero 
se te olvidas de tomala durante 2 ou máis días, podes quedarte 
embarazada. 
 
Vantaxes:          Eficacia contra o embarazo. 
                          Regularidade no ciclo menstrual e diminución da dor menstrual. 
                          Sensación de tranquilidade e alivio para realizar o coito, sen medo ao 
                          embarazo. 
 
Desvantaxes:    Non protexen das enfermidades de transmisión sexual nin da SIDA. 
                          As píldoras son perigosas para as mulleres que teñen varices, diabete,  
                          xaquecas, problemas de circulación ou con tendencia á depresión.      
                          Tampouco deberían tomala as mulleres fumadoras. 
                          Como poden ter efectos secundarios ,  débense usar baixo control  
                          médico. 
                                                                                        
 

 
Noa Rodríguez e Lucía Quintas  
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DIARIO DA MIÑA VIAXE A BRUSELAS 

 

A viaxe a Bruselas resultou ser preciosa e moi 

didáctica en canto a cultura e historia se 

refire. Durante as distintas xornadas 

realizamos diversas visitas guiadas polos 

lugares máis representativos e que recollo a 

continuación no meu diario de a bordo. 

 

Mércores 22 
 

O primeiro día fomos ao Parlamento Europeo 

onde nos ensinaron o Hemiciclo , as cabinas 

de tradución e tamén a sala de prensa , na que 

asistimos a  unha conferencia de Rosa 

Miguélez. Explicáronnos o funcionamento e 

as obrigas dun eurodiputado. Certamente foi 

un privilexio poder coñecela. 

Comemos nun centro galego, moi acolledor e 

con moi boa comida. 

Pola tarde, a nosa guía levounos a facer un 

percorrido por toda Bruselas capital. 

Explicounos que en Bruselas se falan dous 

idiomas:: francés e flamenco. Vimos durante 

a visita ao concello a Grand-Place, a Catedral 

, o Atomium (de lonxe), e para finalizar, o 

Manneken Pis. Conta a lenda que un 

importante señor de Bruselas perdeu ao seu 

fillo  e ,tras moito buscalo, atopouno nun 

recuncho da cidade mexando, daquela decidiu 

levantar unha estatua que representara ao 

neno tal e como o atopara. Segundo a nosa 

guía, ninguén coñece realmente Bruselas ata 

que é presentado ante o Manneken Pis. 

Despois detivémonos na praza máis fermosa 

do mundo para facer compras e demais, antes 

de cear. Ceamos nun lugar chamado Drug 

Opera, que ademais de restaurante é bar e 

discoteca. 

 

Xoves 23 
 

O segundo día visitamos a cidade de Amberes 

cunha guía distinta. O seu porto, con case 50 

km., é un dos máis importantes do continente 

europeo. Foi un centro comercial notable en 

Europea. Alí contemplamos a Casa dos 

Carniceiros, o castelo... e moitos outros 

edificios preciosos, entre eles o concello, 

frente ao que se ergue unha estatua que 

representa a lenda do centurión romano 

Silvius Bravo, que venceu ao xigante 

Antigoon(quen cortaba as mans aos 

mariñeiros que se negaban a pagar a peaxe) e 

cortoulle a man. A estatua amosa o momento 

en que guinda a man do xigante ao río 

Escalda. 

Pola tarde ,despois da comida no Centro 

Galego, visitamos o Instituto Cervantes. 

Ensináronnos as súas instalacións , como a 

biblioteca, e puxéronnos un dvd onde se 

explicaban as funcións e actividades destes 

centros. A media tarde invitáronnos a tomar 

algo no Centro Galego chamado “A 

Tentación”. Odirector explicounos que 

hogano fora unha tenda que se incendiou e 

finalmente foi adaptada como Centro Galego, 

despois dunhas fotos invitounos a tomar o que 

quixeramos. 

 

Venres 24 
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O terceiro e último día conseguimos por fin 
ver o Atomium.  Malia a o orballo , a visita 
foi impresionante. O Atomium é un conxunto 
que representa unha molécula de ferro, 
construído en aceiro e aluminio con motivo da 
Exposición Universal de 1958. Subimos ao 
átomo máis elevado e disfrutamos dunhas  
magníficas vistas da cidade, en concreto do 
estadio de fútbol e do parque La Petite 
Europe, que alberga representacións en 
miniatura dos símbolos máis característicos 
do continente. 
O resto da mañá pasámolo de visita en Gante 
con Marcela, a nosa guía. Esta cidade ten un 
casco histórico moi ben conservado. 
Atopamos múltiples edificios importantes e 
preciosos, entre eles a Catedral de Saint 
Baafskatledal que posúe obras importantes no 
seu interior como o tríptico da Adoración do 
cordeiro místico(Van Eyck) 
Despois de comer en Gante, trasladámonos a 
Brujas, a Venecia do Norte. É unha cidade 
histórica moi coñecida polo seu chocolate, e 
na que a xente vai maioritariamente en 
bicicleta. Algunhas das súas rúas en vez de 
beirarrúas teñen auga, polo que hai que 
desprazarse en barco, transporte que tamén se 
usa para ir polo famosoLago do Amor 
Algúns dos lugares interesantes de Brujas 
son: a Praza Market, a igrexa de San Salvador 
na que descansa unha importante escultura do 
Renacemento: a Virxe co Neno, de Miguel 
Ángel, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Resumindo, ademais de disfrutar de tempo 
libre cos compañeiros e da emoción que 
supón unha viaxe como esta, foi moi didáctica 
desde o punto de vista cultural. Ogallá non 
tardando moito poidamos realizar outra viaxe 
igual. 
 
                                       Noelia Nuñez Domínguez 
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O BOTELLÓN 
 

¿QUE É? 
    
Pódese definir como unha xuntanza de 
xóvenes na que se pode consumir alcohol de 
forma máis económica. 
 
CAUSAS DO BOTELLÓN 
 

As razóns que propician  este movemento 
son normalmente de tipo económico, xa que 
unha copa nun bar custa ó redor de catro 
euros e unha botella custa un pouco maís 
(dependendo da marca e do tipo de bebida), 
pero tamén é unha botella e non un vaso. 
Tamén hai outras razóns como por exemplo; 
non ter que esperar a que te atendan ou a 
que te empuxen mentres pides. 
 
¿QUE SE FAI NO BOTELLÓN? 
 
Nel reúnense un grupo de amigos nun lugar 
determinado como parques, prazas, etc.. 
para beber bebidas alcohólicas. No momento 
en que estan bébedos xa non saben o que 
fan, a algúns dálles por vomitar por todo o 
alcohol inxerido, a outros por pelexar cos 
amigos e logo din cousas das que se poden 
arrepentir, ou simplemente dálles por rir ou 
chorar. Normalmente todos os que van ao 
botellón beben, uns máis e outros menos, 
pero tamén hai quen vai porque van os 
amigos e quere estar con eles aínda que el 
non beba, e non son poucos, tamén está a  
xente que non bebe pero se dedica a 
consumir todo tipo de drogas. O certo é que 
non se pode xeralizar anque o que trascenda 
sexa esa minoría que bebe compulsivamente 
e acaba na sala de urxencia con comas 
etílicos.   
 
CONSECUENCIAS 
    
O botellón propicia moitos accidentes de 
tráfico xa que a xente despois de beber colle 
o coche e non sabe que está pondo en 
perigo a súa vida e a da xente que vai no 
mesmo coche ou noutros coches. Tamén 
pode producir comas etílicos, que poden 
custarlles a vida, ou  lesións irreparables. 
 

A FAMILIA 
 
Mentres os xóvenes están no botellón e se 
divirten, a familia de cada un está pensando 
en se  estará ben,se lle acontecería algo, ou 
se simplemente estará metido nalgún 
problema provocado polo consumo de 
alcohol. 
                                        

 

 

 

1ª¿Cantos anos tes? 

2ª¿Qué opinas sobre o botellón?¿Fuches 

algunha vez? 

3ª¿Qué fas no botellón? 

4ª¿Pásalo ben? 

5ª¿Qué opinas da xente que se “maza”? 

6ª¿Qué fas despois do botellón? 

 
R.S.N. 
 1ª  17 

 2ª  Si, si que fun.Opino que é unha forma barata de 
beber. 

  3ªMercamos as botellas e vasos nun 24 horas,e 
normalmente imos ó parque da Zapatilla ou á Alameda 
para beber e pasalo ben. 

  4ªSi que o paso ben, porque estou cos meus amigos e 
facemos burradas e rimos moito. 

  5ªQue hai que controlar, pero unha vez non pasa nada 
xa que unha noite tola tena calquera.. 

  6ª Vamos á zona dos viños a beber algún cubata, 
chupitos e a bailar. 
 

J.S. V.P.J.S. V.P.J.S. V.P.J.S. V.P.         
1ª16    

2ª Paréceme que é o mellor invento do mundo, porque te 
podes emborrachar cos teus amigos de forma máis barata. 

3ªBebemos e fumamos, e algunha vez ata ligamos. 

4ªClaro 

5ªQue fai ben, hai que vivir a vida. 

6ªseguir fumando e bebendo.                                                               

 

 Mónica Graña, Tania Gómez, Nerea Veloso,  

Marta Cristovo, Paula Conde 
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Un mundo… 
O CAMBIO CLIMÁTICO  
(QUECEMENTO GLOBAL) 

 
 
 
ste fenómeno coñécese moito máis 

agora, cando parece que a xente se está 
concienciando de que está a provocar un 
notable aumento da temperatura do planeta , 
en torno a dous graos por riba da media da 
época anterior ó desenrolo industrial. 
 

Isto, aínda que pareza pouca cousa, é 
suficiente para a aparición de fenómenos 
catastróficos irreversibles, como a fusión do 
xeo de Groenlandia, o aumento do nivel dos 
mares e o cambio nas correntes oceánicas 
que regulan as temperaturas da Terra, 
ocasionando enormes pérdidas sociais e 
económicas. 
 

O quecemento global é un fenómeno real 
que sucede na actualidade e que non se 
debe a causas naturais, senón á  actividade 
humana. As probas son innegables: 
dupricáronse os furacáns de forza 4 e 5 nos 
últimos trinta anos; a malaria estendeuse a 
altitudes máis elevadas; a auga que procede 
do xeo de Groenlandia duplicouse en dez 
anos; ó menos 279 especies de animais e 
plantas desprazáronse cara aos polos como 
resposta ó quecemento global... 
 

Se os científicos teñen razón, apenas nos 
quedan dez anos para evitar unha catástrofe 
de grandes proporcións coa que entraríamos 
nunha espiral destructiva con temperaturas 
extremas, inundacións, sequías e incendios 
incontrolados, cada vez máis a miúdo, 
epidemias e oleadas de calor frecuentes e 
intensas. Unha catástrofe preparada polos 
homes. 
 

O quecemento global é unha ameaza para 
miles de millóns de persoas, sobre todo para 
as máis pobres do mundo. Os países máis 
pobres de África (por exemplo) serán os máis 
perxudicados polo cambio climático, con 
inundacións devastadoras, grandes sequías 
e diminucións nas colleitas. 
Paradoxicamente, son os que menos gases 

de efecto invernadoiro emiten á atmosfera e 
polo tanto, os que menos contribúen  ó 
quecemento global do planeta (unha gran 
inxustiza). 
 

Para evitar estes cambios, os grupos 
ecoloxistas esixen que na cumbre de Nairobi 
(lugar onde se celebrou a XII Cumbre do 
Clima) se inicien compromisos de redución 
de gases do 30%, antes do 2012, posto que 
nun século a emisión de CO2 aumentou máis 
dun 30%. Nós podemos contribuír con xestos 
sinxelos, observando na nosa vida cotiá, 
onde malgastamos recursos naturais: auga, 
enerxía, alimentos... e corrixir o seu 
abuso.Pero aínda hai unha mensaxe final de 
esperanza na que se afirma que estamos a 
tempo de salvar o planeta e que a solución 
se atopa nas nosas mans; aconséllasenos 
coller a bicicleta, plantar unha árbore, 
reciclar, baixar o termostato da calefacción  e 
votar máis “verde”, tendo en conta que os 
gobernantes sí son unha fonte de enerxía 
renovable. 
 

Falta dicir que os españois somos os 
europeos que máis incumprimos o noso 
compromiso, adquirido no protocolo de Kyoto 
de 1990, de reducir as nosas emisións  de 
gases de efecto invernadoiro. 
Comprometéramonos a non aumentar máis 
do 15% desas emisións no 2012, pero 
actualmente emitimos un 50% máis... 
 
 
PERDA DA BIODIVERSIDADE 
 
Dentro de 50 anos acabarase o pescado. E 
se non se acaba, haberá tan pouco, que non 
será rentable saír ó mar para pescar, ou os 
seus prezos serán prohibitivos. Nin rape, nin 
pescada nin tampouco bacallau. As sardiñas 
serán un luxo ó alcance de moi poucos e as 
novas xeracións deberán acostumarse a 
novos manxares mariños como as medusas, 
que formarán parte usual da dieta. Tendo en 
conta os niveis de capturas, as especies 
nomeadas anteriormente seguirán o camiño 
dos dinosauros. Somos a derradeira xeración 
que ten na mesa pescado salvaxe. O número 
de exemplares reduciuse a un 90% dende 
1950 e o que é peor, o resto de especies de 
peixes e mariscos que actualmente capturan 
os   pesqueiros,   extinguiranse   a  mediados 

E 
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deste século. Ademais, os investigadores 
descubriron que a perda de especies afecta 
tamén ós mares na súa capacidade de 
manter a calidade da auga, de onde provén o 
50% do osíxeno que respiramos, e poder  
recuperarse de perturbacións como a  
contaminación ou o quecemento global. A 
biodiversidade súrtenos  dunha serie de 
servicios dos que nos aproveitamos. Se se 
degrada, o mar perde parte da súa 
capacidade de producir alimentos, de resistir 
enfermidades... 
 

A ONU pretende, dende fai tres anos, tomar 
medidas para protexer as profundidades 
mariñas, promulgando unha lei que prohiba 
métodos de pesca destrutivos, como o 
arrastre de fondo en augas internacionais. A 
protección destes delicados ecosistemas foi 
pedida en Europa por Francia, Alemania, 
Reino Unido, Suecia, Austria, Bélxica, 
Dinamarca e Hungría, así como Estados 
Unidos, Australia, Nova Zelanda e Brasil. O 
acordo non se levou a cabo polo bloqueo de 
Xapón, Islandia...e España. A razón da nosa 
negativa é que somos unha das principais 
potencias adicadas á pesca de especies de 
gran profundidade. 
 

Como evitar isto? Reducindo a capacidade 
pesqueira e os subsidios da pesca; 
xestionando a pesca cunha visión a nivel do 
ecosistema, é dicir; protexendo o conxunto 
de especies e non unha soa; freando a 
modificación e o uso indiscriminado do litoral 
etc... posto que, de seguir así, estaremos nun 
punto intermedio entre os mares de antes, 
limpos e con peixes grandes, e un futuro no 
que o mar será unha sopa de bacterias e 
medusas con peixes moi pequenos. Aínda 
estamos a tempo. 
 

Organismos, plantas, animais, todas as 
especies, formamos parte da biodiversidade, 
da gran diversidade da vida. Actualmente 
contamos cun gran número de especies 
distintas e irrepetibles, aportando cada unha 
algo á vida. 
 

A biodiversidade, dende un punto de vista 
económico, permítenos ter alimentos 
variados, descubrimentos médicos e 
farmacéuticos, mesmo produtos de beleza. 
Desgraciadamente, cada día se extinguen 

entre 50 e 100 especies en todo o mundo, é 
un proceso acelerado pola degradación do 
medio ambiente, da tala de árbores, da 
contaminación, da perda de solos e da 
sobreexplotación da caza e da pesca. Quen 
sabe se nun pigmento dun insecto que hoxe 
desapareceu estaba a cura para o cancro? 
(Non é un dicir, pois as novas menciñas, que 
prometen ser efectivas contra esa 
enfermidade, proveñen de plantas do 
Trópico, o ecosistema máis ameazado neste 
intre). 
 
 
CIDADES CONTAMINADAS: 
 
Vouvos falar, brevemente, dalgunas das 
cidades máis contaminadas do noso 
planeta.Na cidade rusa de Norilsk, a 
esperanza de vida é dez anos inferior á do 
resto do país. A culpa tena a frenética 
actividade mineira que, durante anos, foi 
liberando no ambiente altos niveis de níquel, 
cobre, chumbo, cadmio e outros minerais, 
todos eles moi perxudiciais para a saúde.Un 
home que vivía alí afirmaba que “Norilsk é 
unha auténtica historia de terror, a neve é 
negra e o aire sabe a xofre”. 
 

Non menos arrepiante é o caso doutra 
localidade rusa, Dzerzhinsk, que na época 
soviética era unha próspera cidade adicada á 
fabricación de armas químicas. Os residuos 
que xeraban estas industrias vertíanse nun 
acuífero do que, na actualidade, se 
abastecen os seus habitantes. Por iso, a 
esperanza de vida é de 42 anos para os 
homes e de 47 para as mulleres. 
 

En Chernóbil,vinte anos despois do accidente 
nuclear máis grave da historia, as elevadas 
concentracións de uranio, plutonio, iodo, etc. 
seguen causando vítimas. Dende o ano 
2002, diagnosticáronse 400 casos de nenos 
con cancro de tiroides. 
 

Os habitantes da cidade china de Linfen non 
o teñen moito mellor. As altas concentracións 
de monóxido de sulfuro e arsénico que 
producen as minas ilegais de carbón, fixeron 
que a atmosfera sexa irrespirable, polo que, 
unha gran cantidade dos seus 200.000 
habitantes, sofre graves problemas 
pulmonais. 
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No continente americano, no pobo mineiro de 
La Oroya, as emisións tóxicas da explotación 
mineira acabaron coa vexetación da zona. 
Os nenos presentan, ademais, altísimos 
niveis de chumbo no seu organismo. 
  
En Haina, unha empresa de reciclaxe de 
baterías de automóbil, xa pechada, deixou en 
herdanza unha alta concentración de chumbo 
en moitos dos seus habitantes. 
 

Por último, na cidade africana de Kabwe, os 
nenos presentan un nivel de chumbo e 
cadmio de entre cinco e dez veces superior ó 
permitido. 
 

O instituto de Blacksmith estableceu unha 
lista das cidades máis contaminadas para 
alertar ó mundo sobre a necesidade que 
teñen de someterse a unha limpeza urxente, 
xa que a saúde dos seus habitantes está en 
gran perigo. Son lugares onde a esperanza 
de vida ten índices medievais, as 
deformidades ó nacer son a norma, os nenos 
asmáticos chegan ó 90% e o retraso mental 
resulta endémico. Moitos dos desafortunados 
que viven alí non sobreviven, e se o fan, é 
para sufrir. 

 

Esta contaminación causa 2,3 millóns de 
mortes prematuras ó ano en todo o mundo. 
Os gases dos tubos de escape dos coches e 
os das industrias e calefaccións, son os 
principais causantes. Inhalalos de forma 
continuada aumenta o risco de sufrir 
enfermidades pulmonares , infartos de 
miocardio, mortandade infantil... 
 

Aquí remata este traballo,pero poderíanselle 
engadir máis problemas que concernen ó 
mundo no que vivimos,enfermo, en vías de 
ser destruído por completo a mans de catro 
persoas que teñen a “tixola polo mango” e 
fan uso do seu poder para encher o seu peto 
a costa da súa explotación e degradación.O 
mundo é noso e podémolo cambiar para 
facer del un lugar mellor e para disfrutalo nós 
e as vindeiras xeracións ¡aínda estamos a 
tempo! 

                                                                                                      

Míriam Nóvoa Nanín 

 

 

COCOCOCO2222    
Nombre Dióxido de carbono. 
Fórmula química CO2 
Apariencia gas incoloro 

FísicasFísicasFísicasFísicas    

Peso molecular 44,0 uma 

Punto de fusión Se licúa bajo grandes 

presiones a 216 K (-57 °C) 
Punto de ebullición sublima a 195 K (-78 °C) 
Punto crítico 31 °C y 72 atm 

Densidad 

• 1,6 ×10³ kg/m³ 

(sólido)  

• 1,98 kg/m³ (gas a 

298 K)  

Solubilidad 0,145 g en 100g de agua 

TermoquímicaTermoquímicaTermoquímicaTermoquímica    

∆fH
0
gas -393,52 kJ/mol 

∆fH
0
sólido  ? kJ/mol 

S
0
gas, 1 bar 213,79 J·mol

-1
·K

-1 
S
0
sólido  ? J·mol

-1
·K

-1 

RiesgosRiesgosRiesgosRiesgos    

Ingestión 
Puede causar irritación, 

náuseas, vómitos y 

hemorragias en el tracto 

digestivo. 

Inhalación 
Produce asfixia, causa 

hiperventilación. La 

exposición a largo plazo es 

peligrosa. 

Piel Hielo seco puede producir 

daños. 
Ojos Puede ser peligroso. 
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CANCRO:  
Unha enfermidade superable 
 
Somos Alba e Paula. A verdade é que todos 
pensaredes que con trece anos coma temos, 
non podemos dar leccións aos maiores sobre 
certos aspectos da vida, pero estades 
confundidos e por iso con esta información 
que vos imos  dar queremos que sexades 
conscientes dos riscos que  conlevan “certas 
diversións” que hoxe en día hai, entre elas , 
por suposto, as drogas, o alcohol, o tabaco... 
Mirade, con trece anos, moitos nenos viven 
situacións moi malas nas súas casas e case 
sempre, ultimamente, a causa  do cancro, si, 
así é, atopámonos con casos de cancro 
mesmo cando acendemos o televisor, pero... 
que nos pasa? Acaso non vemos a cantidade 
de anuncios que aparecen cada día 
advertíndonos das consecuencias de certas 
substancias? 
Nós pensamos que xa a vida nos dá moitas 
desgracias e desgustos coma para buscalos 
pola nosa propia man, porque, si, a verdade 
é que é pola nosa propia man, xa que cando 
collemos un cigarrilo facémolo coa nosa man, 
cando nos drogamos tamén é coa nosa man. 
Pero, porque facemos todo isto?Unha 
pregunta sen resposta ou mellor dito unha 
pregunta que non se quere respostar, 
Dúas rapazas consideradas por algunha 
xente coma nenas pequenas que non ven a 
realidade estamos dándovos unha gran 
lección da vida, dunha vida fermosa pero á 
vez moi dura. En resumo, queremos que 
sexades felices e que coidedes a vosa saúde 
e a dos vosos seres queridos, porque a vida 
é un labirinto no que se te confundes de 
camiño, podes pagar o erro coa túa propia 
vida. 
 
O cancro é unha enfermidade patolóxica 
baseada nun crecemento dos tecidos 
orixinado por una expansión continua de 
células anormais, a enfermidade xorde pola 
capacidade para elaborar substancias 
nocivas que son capaces de destruír os 
tecidos. É a enfermidade máis abundante na 
nosa sociedade e de difícil curación nalgúns 
dos seus tipos anque os avances neste 
sentido son moitos. 
Cada ano rexístranse 10 millóns de cancros 
en todo o mundo e prodúcense 6 millóns de 

defuncións anuais como consecuencia dela. 
É actualmente a segunda causa de morte 
nos adultos de todo o Occidente e tamén a 
principal causa por enfermidade en nenos de 
1 a 14 anos. 
En España os cancros máis frecuentes son 
os relacionados co sistema respiratorio 
(pulmón) seguidos polos de estómago, 
próstata, colon e mama. .Nas mulleres o de 
mama é o maís frecuente aínda que está 
sendo substituído polo de pulmón. 
Os síntomas enumerados na seguinte lista 
poden sinalar a existencia dun cancro: 

- Cambio no ritmo intestinal. 
- Feridas que non cicatrizan. 
- Hemorraxias inhabituais. 
- Vultos nas mamas ou noutras rexións 

do organismo. 
- Dificultade para tragar alimentos. 
- Cambios repentinos no aspecto de 

verrugas cutáneas. 
- Tose persistente ou ronqueira. 
- Pérdida de peso. 
- Pérdida de apetito. 

Hoxe en día emprégase a biopsia para obter 
unha mostra do tecido tumoral ou dunha 
expansión de células para analizala. As 
medidas terapéuticas tradicionais máis 
empregadas son a ciruxía, a radioterapia e a 
quimioterapia. Estase a estudar a utilidade da 
inmunoterapia e a modulación da resposta 
biolóxica. 
 
Os factores que afectan ao desenvolvemento 
do cancro son: 
-FUMAR: O consumo de cigarrrillos é 
responsable do 83% dos cancros do mundo. 
A inhalación do fume do tabaco incrementa 
os riscos de cancro de boca, larinxe, gorxa e 
esófago.. 
-NUTRICIÓN: Vese incrementada en persoas 
obesas xa que as dietas con alto contido en 
graxa poden contribuír á aparición de 
determinados cancros. 
-LUZ SOLAR: Os máis de 600000 casos de 
cancro de pel teñen esta causa. 
-ALCOHOL: Os cancros de boca, larinxe, 
gorxa , esófago e fígado teñen unha alta taxa 
entre os bebedores habituais de altas doses 
de alcohol. 
-TERAPIA DE ESTRÓXENOS: A terapia con 
estróxenos    para    controlar    os    
síntomas  menopáusicos  incrementa  o risco  
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de cancro de endometrio. 
-RADIACIÓN: A excesiva exposición a 
radiación pode incrementar o risco de cancro, 
aínda que a maior parte dos raios X emiten a 
menor dose posible . 
-RISCOS LABORAIS: A exposición a axentes 
industriais aumenta o risco de diversos 
cancros que en combinación co tabaco 
medra. 
Entre un 5% e un 10% dos cancros teñen 
unha orixe herditaria. 
 

ENTREVISTA A UNHA PERSOA QUE 
VIVIU A ENFERMIDADE DA SÚA IRMÁ 

 
Pretendemos con esta entrevista que 
coñezades cono se vive de preto esta 
enfermidade. 
 
Ola, chámome Renata e hoxe, con esta 
entrevista, quero contar como vivín un ano de 
auténtico horror pola enfermidade da miña 
única irmá. Foi realmente unha época de 
malestar en toda a familia, moitas veces non 
só é o mal que se atopa a persoa enferma 
senón a dor de tódalas persoas que se 
atopan ao redor.Ela coa súa corraxe, a de 
todos nós e cos medicos, está aquí para 
contar a súa propia experiencia. Creo que 
moitas veces centrámonos en como o estará 
pasando fisicamente pero... e 
psicoloxicamente? Pois si, as consecuencias 
psicolóxicas afectan ao enfermo e a toda a 
familia. 
O que quero dicirvos, tanto ás persoas 
enfermas coma a aquelas que non o están, é 
que sexades moi fortes ante todo tipo de 
problemas porque se superan. 
 
- Que cancro padeceu a túa irmá? 
- Carcinoma de mama. 
- Cando che deron a terrible noticia , que 

sentiu o teu corpo ou que pasou pola túa 
cabeza? 

- Sentime horrible, é unha sensación 
indescritible, pero recordo ter moito medo 
de perdela. Varias veces repetía nos 
meus adentros”Deus, isto que está 
pasando dámo a min” 

- Loitar mereceu a pena? 
- Sen dúbida algunha. 

- Se volveses a vivir un caso parecido, 
afrontaríalo doutro xeito, é dicir; cres que 
a dor faite máis forte? 

- Si, non restaría importancia ao 
acontecemento pero o feito de pasalo 
fíxome máis madura. 

- Tiveches que pasar un mes en A Coruña 
porque ela vive ali, supuxo para ti esa 
hostedaxe permanente un empeoramento 
do teu estado anímico? 

- Non,todo o que se podía facer pola miña 
parte parecíame pouco. 

- Algunha vez chegaches a temer que esa 
dura enfermidade nunca se curara? 

- Si, aínda penso realmente que isto pode 
rexurdir(queda moi asustada). 

- Respóndeme a unha cousa, que opinas 
do tratamento en Houston deste tipo de 
enfermidades? 

- Hoxe por hoxe creo que España está á 
altura das circunstancias. 

- Cres no destino? 
- Si, pero o destino tamén hai que coidado. 
- Pensas que a razón de que ela se curase 

foron causas do destino? 
- Non, en primeiro lugar débese á medicina 

e en segundo á súa forza de vontade. 
- Volverías actuar coma o fixeches, quero 

dicir, axudándoa? 
- Si, por suposto, iso non o dubidaría nin 

un segundo. 
-  

  Paula De Santos 
 Alba Fernández  
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  O CANNABIS 
 
 O cannabis é un arbusto silvestre que medra en zonas tépedas e tropicais. O seu compoñente 
principal é o delta-9 THC pero ten máis de 60 relacionados entre si. Pode consumirse fumado ou 
en infusións, con efectos distintos en cada caso. 
 

A mariguana pode chegar a ter 150 mg de THC e ata o dobre se contén aceite de hachís, o que 
pode levar á síndrome de abstinencia se se consume de 10 a 20 días. As características da 
intoxicación son a ansiedade, irritabilidade, transtornos varios e insomnio.  
 

Durante os anos 60 empezou o consumo case masivo da mariguana, así coma doutros 
alucinóxenos como o peiote, o LSD, etc... Actualmente o seu consumo segue aumentando a pesar 
de ser ilegal.  
 

O THC afecta ás células do cerebro encargadas da memoria, iso fai que a persoa teña dificultades  
para lembrar eventos recentes facendo difícil que se poida aprender mentres se atopa  baixo a 
influenza desta droga. 
 

O seu consumo empeza xeralmente a partir dos 15 ou 18 anos. Pero hoxe o cannabis é 15 veces 
máis potente e adictivo que hai 15 anos e os servizos de saúde  europeos aseguran que é o 
problema xuvenil número un. O seu consumo habitual pode desencadear esquizofrenia nos 
xóvenes con predisposición xenética. 
 

Estudos recentes amosan o seu poder destructivo, sobre todo se o seu consumo se inicia antes 
dos 18 anos, período en que o cerebro se desenrola moi á présa e é tremendamente vulnerable. 
As enfermidades mentais son unha das gravísimas secuelas que produce esta droga nos rapaces,  
botando por terra a crenza de que fumar porros non é malo. 
 

¿Como podemos identificar a un drogadicto? pois o consumidor deste tipo de substancia é 
drogadicto, anque este termo se asocie  á heroína e á cocaína. 
 

Existen algúns indicios que poden ser sinais de perigo. Non sempre indican a presenza do abuso 
de drogas pero poden servir coma una guía para detecta unha posible adicción. Algúns destes 
indicios son: 
 

- Cambios repentinos na personalidade e nos hábitos do rapaz ou rapaza acompañados 
de   excesos de malhumor, irritabilidade ou suceptabilidade. 

- Repentina caída no rendemento académico ou laboral. 
- Descoido no aspecto e aseo persoal. 
- Desaparición de obxectos de valor ou cartos na casa. 
- Tremores, insomnio, aspecto  adormecido e linguaxe incoherente. 
- Depresión, apatía, desgana para facer o que antes se facía, falta de motivación... 
-  Incapacidade de cumprir coas obrigas. 
-  IIlamento do grupo habitual de amigos, ás vecs acompañado de hábitos antisociais 

como mentir, roubar ou pelexar. 
-  Crises nerviosas ou pérdida de apetito. 

 
 ENTREVISTA A UN ALUNMO CONSUMIDOR  DE HACHÍS DUN COLEXIO DE OURENSE 
 

- Entrevistadoras: Cando probaches por primeira vez o cannabis? 
- A.S.T: Aos 14. Ofreceumo o meu curmán nun botellón  e dende aquela fumo. 
- Os teus amigos consumen cannabis? 
- Si, aínda que hai algunha excepción 
- Consúmelo habitualmente? 
-       Só cando estou en grupo e teño cartos. 
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- Algunha vez plantexácheste deixalo? 
- Intentei deixalo pero non fun capaz, ademais o meu curmán leva xa moitos anos 

consumíndoo e dí que non ten efectos secundarios.  
- Es consciente dos efectos do cannabis?, pensas que teu curmán leva razón? 
- Eu penso que meu curmán leva razón porque os meus amigos tamén din que esta 
 droga non ten efectos de ningún tipo. 
- Os teus amigos, de que idade son? 
- Hainos de diversas idades, dende os 13 ata os 19. 
- Que idades predominan? 
- Os 15. 
- Que tal che van os estudos? 
- Non moi ben, a verdade é que repito e cústame concentrarme, ademais 

olvídanseme as cousas con moita facilidade, home , ao mellor é deso... antes non 
era tanto... 

- É fácil conseguir a droga’ 
- Camelos hai por todo, si. 
- Fumas por que te sentes máis maior? 
- Non, fumo porque me gusta e penso máis. 

 
POR QUE NINGUÉN EXPLICA QUE OS PORROS PODEN PROVOCAR ENFERMIDADES 
MENTAIS ? ESTA SEGUE SENDO UNHA SOCIEDADE HIPÓCRITA. 
   

                        
 

 Laura Lorenzo 
                Lorena López González  
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¿ LOITA CONTRA ETA OU BATALLA ENTRE 
PARTIDOS? 
 
ETA (Euskadi Ta Askatasuna, en galego Patria 
Vasca e Liberdade) é unha banda terrorista 
autodenominada independendista e 
nacionalista Vasca, invoca a loita armada como 
método para lograr os seus obxectivos 
fundamentais, entre os que se atopa, de 
maneira prioritaria, a independencia do que o 
nacionalismo vasco denomina Euskal Herria 
dos estados de España e Francia. Para iso 
utiliza o asasinato, o secuestro, a extorsión 
económica... 
Fundada durante a dictadura franquista (1959) 
por membros do Partido Nacionalista Vasco, 
contou co apoio dunha parte da poboación ao 
ser considerada unha máis das organizacións 
opostos ao Réxime. Tralo proceso 
democratizador (1977) ao que non se 
incorporou, foi perdendo apoio público, sendo 
condenados os seus actos e calificados de 
terroristas pola maioría das forzas poíticas e 
sociais dende a aprobación do Estatuto de 
Gernika (1979) ata a actualidade, na que a súa 
condición criminal é plenamente admitida pola 
inmensa maioría dos estados e as 
organizacións internacionais. 
Despois de moitos intentos de negociación, o 
día 22 de marzo de 2006 , Eta fai público un 
comunicado no que se anuncia un “alto ao fogo 
permanente”, efectivo a partir das 00.00 do día 
24, co obxectivo de “impulsar un proceso 
democrático en Euskal Herria”. O anuncio 
chegou despois de que en maio de 2005, o 
Congreso de Deputados-coa única oposición 
do PP- autorizara ao Goberno para dialogar 
coa banda terrorista, sempre que esta 
abandonara a violencia. 
O anuncio  foi recibido con esperanza, aínda 
que con moita prudencia, pois non era o 
primeiro alto que facían. Se falamos de partidos 
poíticos, hai que falar de reaccións distintas. No 
PSOE foi recibido con moita esperanza, aínda 
que as palabras “prudencia “ e “cautela” non 
deixaban de resoar. Pola contra o PP, por boca 
de Rajoy, afirmaba ese mesmo día que “tan só 
era unha pausa, non unha renuncia”. Insistía en 
que o vídeo de ETA “supón reafirmar a súa 
vontade de seguir existindo e non se arrepentir 
de nada nin pedir perdón ás víctimas.” 
Izquierda Unida pide unidade a todas as forzas 
políticas en torno ao Goberno e á resolución 
aprobada no 2005 no Congreso. 
Mais por moita esperanza que puxemos todos 
nesa tregua, non había durar moito. ETA 

reaparecerá o 30 de decembro do 2006 
facendo explosionar unha furgoneta no 
aparcadoiro da T4 de Barajas. Dúas persoas 
de nacionalidade ecuatoriana morren, outras 19 
tiveron que ser atendidas por feridas leves. A 
diferencia do sucedido en 1999 ( cando ETA 
anunciaba que rompía o alto ao fogo enviando 
un comunicado), nesta ocasión alertou 
telefonicamente pouco antes pero, o atentado, 
foi totalmente inesperado. 
Pouco despois, o 13 de xaneiro, convócase 
unha manifestación contra este atentado co 
lema de “Por la paz, contra el terrrorismo” 
secundada por PSO, IU e todas as restantes 
forzas políticas. Abriuse un gran debate por 
este lema. O PP negouse a asistir porque o 
lema non contiña a palabra “liberdade” e ao 
parecer, a manifestación “xerou división, 
incluso entre os colectivos convocantes”. A 
asociación de inmigrantes ecuatorianos pediu 
que se “despolitizase”  a manifestación, co que 
pretendían amosar o seu “ total rechazo” ao 
atentado no que perderon a vida dous cidadáns 
ecuatorianos. A Asociación de Víctimas do 
Terrorismo (AVT), pola súa parte, decidiui non 
asistir, por considerala un acto “ partidista”, ao 
que, segundo o meu modo de ver, non lle falta 
razón. 
Ao meu parecer, o que tiña que ser un acto de 
unidade e forza ante o terrorismo, aquilo que 
tiña que unir a todos os partidos  e fundir todos 
os pensamentos nun só, converteuse nunha 
pelexa de nenos pequenos. Se non se puña tal 
cousa no lema non ían uns... Se o facían ,non 
ían outros... Cada partido quería facerse de 
rogar e así non pode ser. Dáme verdadeira 
vergoña que utilizen a morte e o sufrimento 
doutras persoas para facer propaganda 
electoral e seguir a súa pequena batalla de “se 
ti dis isto, eu o contrario, só por non darche a 
razón”. Moita da xente de aí arriba, tanto os 
que gobernan coma os da oposición, terían que 
pór os pés no chan e ver que, aínda que 
pensando diferente, hai certas causas polas 
que merece a pena unirse, e no canto diso, 
pelexan entre si. Se non fan isto, deamos por 
perdida esta batalla e deixemos de facer o 
ridículo, porque por este camiño, non 
conseguiremos nada. 
 

                                                                                      
María Vázquez Martínez 
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FEMINICIDIOSFEMINICIDIOSFEMINICIDIOSFEMINICIDIOS     
 
Cada ano celebramos o Día Internacional contra a violencia cara ás mulleres. Unha 
xornada que serve para recordarnos as arrepiantes cifras que manexa Nacións Unidas: 
cada dezaoito segundos unha muller é maltratada no mundo. 
No caso de España, no 2006, máis de sesenta mulleres foros asasinadas polas súas 
parellas ou ex parellas. Os que están vinculados ás parellas non casadas multiplican por 
dez ós que se producen no seo do vínculo matrimonial. 
No noso país destínanse douscentos cincuenta policías en exclusiva para protexer a esas 
mulleres maltratadas, pero resultan insuficientes. Tamén habería que falar de que en 
moitos casos as autoridades non toman as medidas necesarias ou non lle dan 
importancia ata que xa se levan posto un determinado número de denuncias. Pode isto 
tamén repercutir en que moitas vítimas non denuncien ás súas parellas, aínda que 
ultimamente as mulleres que teñen o valor de denunciar son máis, pero tamén é verdade 
que aumentou o número de asasinatos despois de poñer a denuncia. As medidas de 
control actual e a situación xurídica ofrecen un ámbito no que se protexe ao criminal e se 
recrudece a situación ata o asasinato. Cando unha muller maltratada decide denunciar ao 
seu marido, é separada dos seus fillos, desenraizada da súa familia e veciños, impedida 
para un traballo, pagando un alto custe para protexerse do agresor. 
 Os feminicidios aumentan cada vez máis en España e as estatísticas achéganse  ás dos 
Países Nórdicos que encabezan a lista do número de mulleres asasinadas a mans das 
súas parellas. A muller é agredida polo simple feito de ser muller, e isto hai que frealo. 
Na actualidade, moitas personalidades famosas forman asociacións para intentar 
desterrar este tipo de agresións, como por exemplo a Plataforma de Mulleres Artistas 
contra a Violencia de Xénero ,que está recoñecida legalmente. 
Este problema vense arrastrando desde hai xa moito tempo, aínda que antes non saíra á 
luz debido a cuestións fisiolóxicas como que a muller era considerada propiedade do 
home. E dende nós, os xoves,semente dunha nova xeración, queremos propor unha loita 
xusta para erradicar este tipo de aberracións contra a muller e a súa persoa. Mandarlles o 
noso apoio a todas aquelas mulleres que se atopen nalgunha situación de maltrato ou 
ameaza (física ou psicolóxica) e animalas a que denuncien, porque hai que pórlle fin a 
este tipo de agresión, xa que ningún ser humano ten por que soportar unha situación polo 
estilo. 
´´Hai mulleres que loitan un día e son boas. Hai outras que loitan un ano e son mellores. 
Hainas que loitan moitos anos e son boas, pero hainas tamén que loitan toda a vida: esas 
son as imprescindibles´´. 
 

Nuria Rodríguez 
 Paula Conde 
 Lucía Arias. 
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OUTRO MUNDO É POSIBLE? 
 
Mentres ti soñas con cousas materiais, 
mentres as túas maiores preocupacións son, 
a roupa que vas poñer para saír, o que dirán, 
os videoxogos e a televisión ou simplemente 
que os teus pais rifen contigo. Mentres 
perdes os valores e enches a mente de 
cobiza pensando que o máis importante son 
os cartos, mentres te perdes por seguir os 
prototipos dunha sociedade occidental, 
machista e capitalista, mentres xogas co 
futuro que ves lonxe, sen decatarte do que 
son as cousas; na outra parte do mundo, 
persoas coma ti, soñan simplemente con 
poder vivir un día máis, que a guerra do seu 
país remate, que cando esperten teñan algo 
para levar á boca, ou para beber. Moitas 
mulleres soñan tamén con ver a cor do ceo 
oculta polos “burkas”, e moitas persoas 
soñan tamén con cruzar o mar para chegar a 
outro mundo que lle pintan marabilloso e 
onde logo descobren que non é máis ca 
outro inferno. 
Así  é, o mundo semella unha moeda, ten a 
cara que todos vemos e a cruz que ninguén 
quere mirar. 
Vives nun planeta de moitos que se chama 
“Terra”, e que xira ó redor do sol. 
Iso é só a definición práctica e científica. 
Neste planeta hai moitos mundos diferentes 
no que ningúen é igual a ninguén. 
Actualmente, e para resumir, podemos falar 
de dous mundos : o mundo desenvolvido e o 
mundo subdesenvolvido. 
 
 
O MUNDO DESENVOLVIDO 
 
 Todos nós temos comida, roupa, 
videoxogos, MP3, MP4, unha familia que non 
sabemos aprezar ou que non nos apreza; e 
todos nós, pese ós medios de comunicación, 
vivimos alonxados da propia realidade. 
 En lugares onde aparentemente hai 
estabilidade económica, social e política,  
poderíamos observar maltratos infantís, 
violencia de xénero, prostitución, pederastia 
e pornografía infantil, drogas e, por suposto, 
xente que vive na rúa e se quenta polas 
noites cun anaco de cartón, xente que pide 
limosna para comer, inmigrantes que se 
xogan a vida nunha patera buscando outro 

mundo que resulta ser un soño; e detrás de 
todo isto está o desprezo de centos de 
persoas e a discriminación doutras tantas 
que se cren privilexiadas simplemente 
porque a vida as colocou no lugar oportuno 
(con máis cartos, as necesidades básicas 
cubertas, un mínimo de paz…). 
Aínda que pareza mentira, o machismo 
segue presente na sociedade e móstrase nos 
empregos (a diferencia de soldos entre 
homes e mulleres, os despidos por 
maternidade, ou o que é peor,  a 
infravaloración polo simple feito de ser 
muller). 
A falta de atención ós fillos causa problemas, 
especialmente nos adolescentes, non só no 
referido ás drogas e ao alcol, senón tamén 
na personalidade e na educación. 
Todo isto é só un pequeño resumo do que 
pensando e observando un pouco podemos 
ver. 
Tamén temos problemas medioambientais - 
incendios todos os anos, animais en perigo 
de extinción desde que a xente lle deu por 
facer estradas ou abrigos de pel, un burato 
na atmosfera, choiva ácida, etc -. 
 
 
MUNDO SUBDESENVOLVIDO E 
GUERRAS 
 
 Se falasemos do mundo subdesenvolvido, 
entón veríamos miles de nenos morrendo de 
fame, nenos que por Nadal non teñen 
xoguetes, nenos soldados, nenas vendidas á 
prostitución, guerras, morte, lugares onde nin 
sequera hai auga ou medicamentos, países 
nos que as nenas son sometidas a ablacións 
ou mulleres asasinadas a pedradas, 
acusadas de ser infieis ós seus maridos, 
violacións (unha nena de 9 anos pariu un 
bebé froito dunha violación hai uns días). 
 E  mentres todo isto sucede, as potencias do 
mundo desenvolvido, que non son capaces 
de arranxar os seus problemas, adícanse a 
entrar en guerra con estes países para 
arrebatarlles os poucos recursos que teñen 
(petróleo...), como sucedeu na guerra de 
Iraq, onde aínda hoxe morren ó redor de 15 
ou 20 persoas ó día en atentados. 
Estes días executouse a sentenza do antigo 
dictador de Iraq, condenado a morte despois 
das aberracións ás que  foi sometido mentres 
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 estivo preso. Acusábano de dictador (como 
é lóxico), tamén de criminal e de ter armas de 
destrución masiva, pero, onde están ditas 
armas? por que o único que se ve en Iraq  
ata o de agora son vítimas? 
 Hai algunha razón que xustifique unha 
guerra e a morte de inocentes? 
  Podemos ir máis lonxe e lembrar as guerras 
de Chechenia ou do Vietnam (na nosa 
cidade, concretamente nas rúas aledañas ao 
Parque de San Lázaro, houbo unha 
exposición de fotografías destes conflitos), e 
por suposto,  non podemos esquecernos de 
Hiroshima,  Nagasaki e a bomba atómica, 
que destruiu milleiros de vidas. 
 Pero, a que  non sabedes isto? Na fronteira 
de México cos EE.UU, colócanse civís todos 
os días para disparar a todo aquel que 
intente pasar. 
Ah! E, como non mencionar as misións de 
paz?, cantos inocentes morren nelas? Que 
son en realidade?, misións de paz ou de 
guerra? 
 Pois ben, isto é unha parte do que sucede 
no noso mundo detrás das simples 
aparencias. 
 Brasil é un claro exemplo, por un lado temos 
os luxosos carnavais de Río de Xaneiro, 
grandes hoteis, etc pero polo outro, centos 
de nenos morren todos os días nas rúas de 
frío, fame… 
 Podedes enganarvos, pero así non se 
arranxará nada, estamos a falar de vidas, a 
onde imos chegar?  
 
 
 
 
 
 
Hai uns anos recordaredes que houbo unha 
guerra en Afganistán, pero a pregunta do 
millon, onde está Bin Ladem? É, 
supostamente, o terrorista máis feroz e máis 
buscado do mundo, pero tamén é un home 
que mide 1.90m , pesa ó redor de 70 kg, e o 
máis importante, vai sempre acompañado 
dunha máquina de diálese, se alguén o ve 
pola rúa que avise ó 091. 
 
 

Na seguinte fotografía móstrase unha das 
áreas comerciais máis importantes de 
Afganistán. 
                                                                    
 Esta imaxe mostra un grupo de mulleres 
afganas vestidas co tradicional  burka que 
non só tapa o seu rostro senón que arrinca a 
súa  liberdade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De seguido móstrase a construción dunha 
bomba atómica e a súa explosión. Unha 
bomba atómica coma a que arrasou 
Hiroshima. 

 
 

Victoria Álvarez Buján 
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Discriminación / Homofobia  
• Discriminar  
 

Ten como significado diferenciar, distinguir unha cousa doutra. 
A discriminación pode ser exercida sobre unha  persoa ou grupo de persoas que son tratadas de 
forma desfavorable a causa de prexuízos que teñen unha natureza diversa. 
 
Clases de discriminación: 

1. A raza.  
2. A orientación sexual. 
3. A relixión.  
4. O nivel socioeconómico.  
5. A idade. 
6. A discapacidade.  
 

Existe unha ampla lexislación contra a discriminación:  de igualdade de oportunidades, de 
emprego, de vivenda e bens... 
 

•      Homofobia  
 

É un tipo de discriminación.Homófobo é aquel que sente un medo intenso e irracional  cara aos 
homosexuais. A homofobia é unha fobia que nace da ignorancia e dos prexuízos que rodean á 
homosexualidade. Ao igual que o fascismo busca a desaparición do contrario, a homofobia  
presenta as condicións adecuadas para a desaparición dos homosexuais ao identificalos como 
persoas perigosas, viciosas, anormais, ridículas... un marco de referencias  claramente agresivo 
contra os gais e lesbianas. É un tipo de xenofobia asentada na diferente forma de sentir e disfrutar 
do sexo. 
 

• Homosexualidade  
 
Podemos definila como a conduta na que se manteñen relacións 
sexuais exclusivamente cunha persoa do mesmo sexo. A 
homosexualidade existe dende  sempre , e na antiga Roma e Grecia 
eran aceptadas. 
Un homosexual non é mais ca una persoa que sente a sexualidade 
de modo distinto. O homosexual nace cunha orientación sexual 
distinta que moitas veces reprime porque o patrón sexual 

establecido é o da heterosexualidade. Produce en todo caso traumas no individuo que non o 
asume ou que unha vez asumido, ten que facer frente a unha sociedade que o considera unha 
anormalidade , perversidade ou enfermidade. Nalgúns casos a homosexualidade preséntase 
como unha forma de curiosidade sexual .  
 A homosexualidade tamén aparece nos adolescentes e preadolescentes como unha expresión 
dos seus intensos impulsos sexuais, nunha sociedade que non admite as exploracións 
heterosexuais a esas idades . 
Os homosexuais son pois persoas  totalmente normais  que se namoran dunha persoa do mesmo 
sexo, unha opción sexual tan válida coma a dos heterosexuais e que como parte da intimidade de 
cadaquén, só interesa aos implicados. A min gústanme loiros, e a ti? 
 
                                                                         

 Marta Puga   
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Especial incencios  
 
VERÁN 2006: ARDE GALICIA 
 

O verán de 2006 pasará á historia de Galicia 
como o máis triste e dramático debido á 
descomunal vaga de incendios que sacudiu a nosa 
comunidade, con especial dureza entre os días 4 e 
15 de agosto. O resultado deste enorme desastre 
natural serve para facernos unha idea clara da 
magnitude destes incendios: 77.000 hectáreas de 
monte calcinadas e unha enorme cantidade de 
vivendas e núcleos urbanos afectados co 
conseguinte risco para as persoas. Os medios 
volvéronse insuficientes, as medidas tomadas polo 
Goberno autonómico eran inmediatamente 
criticadas pola oposición, e mentres tanto Galicia 
ardía de norte a sur e de leste a oeste. O brillante 
traballo levado a cabo polos responsables da 
extinción permitiu evitar danos persoais e 
constituiu a cara positiva desta catástrofe.  

 
Ante os innumerables interrogantes que 

quedaron no aire, decidimos realizar esta 
reportaxe para que axudase a esclarecer un pouco 
máis o que pasou realmente neses fatídicos días e, 
fuxindo de todo tipo de partidismo e opinións 
subxectivas, entrevistamos a Alfredo Suárez 
Canal, Conselleiro de Medio Rural da Xunta de 
Galicia e a José Antonio Calvo Maroñas, un mozo 
que, voluntariamente, participou este verán nos 
labores de extinción. Preguntamos polos medios 
dos que se dispuxo, da posible imprevisión por 
parte da consellería e de diversos aspectos que 
estiveron no centro da actualidade política galega. 

 
O punto clave e no que os dous entrevistados 

coincidiron foi que o actual Goberno autonómico 
non tivo a responsabilidade desta catástrofe, como 
apuntaba a oposición, mentres que tamén se 
aprecia que os medios destinados á extinción 
deben ser mellorados en cantidade e calidade.  

 
Agardamos que as conclusións persoais que 

cada un poida sacar das dúas entrevistas axuden a 
ter un concepto claro e definido do que aconteceu 
este verán, lonxe de distorsións externas e 
valoracións partidistas. Agora toca recuperarse, 
rexenerar o monte calcinado e colaborar coas 
medidas que a Xunta de Galicia porá en marcha 
para evitar que o verán de 2007 volva a ser triste e 
dramático para a nosa terra.  

Entrevista a José Antonio Calvo Maroñas 
(voluntario de Protección Civil) 

 
 

“O problema 

é que se 

inviste máis 

en extinción 

que en 

previsión” 

 
 

Venres, 1 de decembro de 2006. Como parte da 

reportaxe que a revista ‘Rañolas’ realiza acerca 
dos incendios que neste verán arrasaron Galicia, 

entrevistamos a José Antonio Calvo Maroñas, un 

mozo de dezaseis anos ó que a vocación o levou a 

entrar como voluntario en Protección Civil e a 

participar nos labores de extinción durante o 

verán. Recíbenos no patio do colexio Carmelitas, 

xusto antes de comezar as clases. O ceo ameaza 

choiva e a temperatura invita a estar na casa. 

Nun banco afastado e rodeado polas follas caidas 

coa chegada do outono, José Antonio fala para 

nós. 
 

– Boas tardes. En primeiro lugar, 

queríamos agradecerlle a súa 

colaboración coa revista ‘Rañolas’ do 
Instituto Otero Pedrayo. Contamos con 

vostede para esta entrevista que forma 

parte dunha reportaxe sobre os incendios 

forestais que durante este verán asolaron 

os montes galegos. Vostede participou 

como voluntario nos labores de extinción 

destes incendios, polo tanto foi testemuña 

directa deste desastre natural. ¿Que se lle 

pasa a unha persoa pola cabeza cando ve 

a uns metros como as lapas devoran o 

monte galego? ¿Que se sinte: medo, 

impotenza, tristeza…? 
 

– Pois nun primeiro momento síntese medo. 
Ó ver unhas lapas tan grandes e ó estar 
sen medios para defenderse, o primeiro 
que pensas é que te van comer, porque 
non hai medios suficientes para poder 
evitalo. 

 

– ¿Como entra vostede en contacto coas 

brigadas? ¿Que leva a un mozo de 

dezaseis anos a meterse de cheo nunha 

aventura tan perigosa? 
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– Eu entrei en Protección Civil como 
voluntario por vocación . Unha vez 
dentro, cando se produce un incendio 
dunhas magnitudes considerables dentro 
do concello ó que pertence o corpo, a 
central de incendios chama 
inmediatamente e, en función do que nos 
informen, saímos ó lugar do incendio. 

 

– Agora, entrando xa nun terreo máis 
específico… As brigadas estiveron no 
punto de mira desde que comezaron os 
incendios e incluso houbo detidos que 
pertencían ás brigadas. ¿Vostede 
observou nalgún momento, unha actitude 
sospeitosa por parte dalgún membro 
deste corpo? ¿Algún comentario que 
puidese poñer de manifesto unha 
implicación, directa ou indirecta, dalgún 
dos membros cos que vostede traballou? 

 

– Que eu tivese coñecemento, non. 
Ademais, nesa situación non te paras a 
escoitar as conversacións nin a ver o que 
fan os demais, estás ó teu e ó incendio, 
nada máis. Pero eu creo que son uns 
profesionais e non… home, sempre hai 
algún que sexa a excepción pero non… eu 
non os vexo como o que din que son. 

 

– ¿Considera vostede que a xestión que se 
levou a cabo desde a Xunta de Galicia foi 
a correcta ou cre que fallou algo? 

 

– Home, fallar… como noutros anos non se 
daban tantos incendios en tan pouco 
tempo, fallar fallou algo, porque había 
unha falta de medios considerable pero 
bueno, ninguén podía agardar que en 
quince días ardese tanto e en zonas onde 
noutros anos non ardera nunca. Non había 
os medios suficientes para realizar a 
extinción. 

 

– E unha vez que comezaron os incendios, 
¿existiu descoordinación entre os 
distintos corpos de extinción ou o traballo 
que se realizou, realizouse ben? 

 

– Realmente, ó principio houbo 
descoordinación como consecuencia da 
falta de medios. Ó haber tan poucos 
medios e tantos incendios, non se daba 
abasto e había incendios nos que non 
chegaban os medios ata hora e media 
despois de dar o aviso. 

 

– ¿Vostede está satisfeito do traballo que 
realizaron as brigadas e, en concreto, 
vostede, como membro delas? 

 

– Verdadeiramente, estamos satisfeitos. Cos 
medios que tiñamos pouco máis podiamos 
facer. 

 

– Unha noticia que recollemos… Desde 
algún sindicato, concretamente a UXT, 
apuntouse o feito de que estas brigadas 
traballaron en condicións precarias 
durante todo o verán. ¿É certo isto? 
¿Traballou vostede (cito textualmente) 
‘con  mascarillas de papel’? 

 

– Ó principio si, traballamos cunhas 
mascarillas que nos daban alí a xente ou 
os axentes forestais. Realmente non 
contiñan o fume nin nada. 

 

– É decir, vostedes estiveron continuamente 
expostos ós efectos do fume dos incendios 
porque non contaban cunhas mascarillas 
homologadas que os protexesen, ¿non? 

 

– Efectivamente. 
 

– ¿E tiñan vostedes traxes ignífugos, é 
decir, que os protexesen do contacto co 
lume? 

 

– Si, tiñamos traxes ignífugos pero, o 
problema destes traxes era que, despois 
dun número determinado de lavados, 
perdían o poder ignífugo e xa non paraban 
o lume. Os cascos tampouco eran cascos 
de bombeiro nin nada polo estilo, eran 
máis ben uns simples cascos de obreiro. 

 

– ¿Cre que os investimentos eran 
suficientes ou notaba vostede que os 
medios eran demasiado antigos? 

 

– Realmente, os medios son moi antigos, 
había algúns camións novos, pero en, 
xeral, había unha falta de medios total. 
Había camións que non sei si pasarían a 
ITV… 

 

– Cando eu nomeo a Alfredo Suárez Canal, 
Conselleiro de Medio Rural, o 
responsable, por tanto, de coordinar esta 
área, ¿que se lle pasa a vostede pola 
cabeza? ¿Que sinte vostede? Falando, 
claro está, en relación coa súa xestión. 

 

– Home, realmente isto dos incendios ven 
de moi atrás,  así  que  non  serve  de nada  
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culpar a un político nin a outro. 

Realmente, é culpa de todos. 
 

– Vámonos poñer agora nun caso 
hipotético. O Partido Popular leva moito 
tempo pedindo que se cree unha comisión 
de investigación, pero o goberno galego, 
PSdeG e BNG, crearon unha comisión de 
estudo. Ó PP non lle vale. No caso de 
que, hipotéticamente, repito, se crease 
esta comisión no futuro e vostede fose 
chamado a declarar, ¿que diría ante os 
deputados? Tendo en conta que unha 
comisión parlamentaria de investigación 
o que quere é depurar responsabilidades 
políticas, ¿que aportaría vostede? 

 

– A culpa é dos políticos no tocante a que 

se gasta máis diñeiro en extinción que en 

previsión. As cantidades que se invisten 

en extinción e prevención están moi 

descompensadas. A solución sería previr 

máis para evitar os incendios. 
 

– Baralláronse numerosas hipóteses sobre 
a autoría dos incendios. Vostede 
descartou a que implica a membros das 
brigadas. Persoalmente, ¿que pensa 
vostede? ¿Por que ardeu tanto este 
verán? ¿Por que este ano aumentou de 
forma tan desmesurada o número de 
incendios? ¿Cal é a causa? 

 

– Eu creo que, por unha parte, hai que 

pensar na enorme sequía que o pasado ano 

tivemos en Galicia e, efectivamente, hai 

que plantexarse o feito de que existe xente 

que non valora o monte galego e, pola 

diversión de ver ós medios de extinción 

apagando o lume, prende ó monte. 

– ¿Que ve na xente  que se enfronta coas 
lapas a carón das súas casas e loita con 
vostedes para salvalas?  

 

– Sufrimento e, nalgúns casos, impotencia 

por non dar parado, debido á falta de 

medios, as lapas que se levan por diante o 

máis prezado. 
 

– A vostedes, ¿que lles dicían? ¿ue ordes 
lles daban? “Hai que apagar isto canto 
antes…, isto váisenos das mans…” ¿Que 
lles dicían durante eses días de maior 
intensidade dos incendios? 

 

– A orde principal era evitar que as casas 

arderan. Defender á xente e, en menor 

medida, o monte 
 

– Tendo en conta todo isto… O que se viña 
dicindo era iso de “hai moito pirómano 
solto”. ¿Pensa vostede que a teoría dos 
pirómanos é unha tontería? É decir, 
parece sospeitoso que xusto este ano á 
xente lle viñese á cabeza de forma 
colectiva a idea de queimar o monte. 
¿Hai outras causas? ¿Pode haber 
intereses inmobiliarios, agora que tanto 
se fala da corrupción urbanística? Á vista 
da enorme cantidade de fraudes que hai, 
¿cre vostede que existe algunha relación? 

 

– Eu penso que hai un pouco de todo, tanto 

pirómanos como empresas construtoras 

que, para buscar unha boa ubicación para 

un edificio, queiman  monte.  
 

– Pois moitas grazas. Contamos coa súa 
opinión. Agradecémoslle unha vez máis a 
súa colaboración para a revista 
‘Rañolas’ e, por suposto, desexamos 
tamén felicitalo porque este labor ó que 
vostede contribuiu, que foi salvar o monte 
galego, sen dúbida, merece ser premiado 
pola súa valentía, a súa coraxe e sobre 
todo, porque vostedes traballaron durante 
estes meses como voluntarios arriscando 
as súas vidas e protexéndonos a todos. 
Moitas grazas. 

 

 

 

 

“Ó principio traballamos con mascarillas de 
papel” 
 
 

“A responsabilidade no é unicamente do 
conselleiro nin do goberno actual” 
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Entrevista a Alfredo Suárez Canal 

(Conselleiro de Medio Rural da Xunta de 

Galicia) 

 

 

 

 

“Nunhas circunstancias excepcionais, a 

resposte foi rápida e evitáronse danos 

maiores”  

 

 
Sábado, 30 de decembro de 2006. Dentro da 

reportaxe da revista ‘Rañolas’ acerca dos 

incendios que durante o mes de agosto asolaron 

Galicia, falamos con Alfredo Suárez Canal 

(Allariz, 1951), Conselleiro de Medio Rural da 

Xunta de Galicia e branco de tódalas miradas 

durante eses días. A entrevista ten lugar ás dez da 

mañá na cafetaría do Hotel Princesa. Con 

seriedade ó principio e uns tímidos sorrisos ó 

falar da súa actividade docente, responde ás 

nosas preguntas de forma pausada e 

profundizando nas súas respostas. 

 

— Bos días. En primeiro lugar, queríamos 
agradecerlle a súa colaboración coa 

revista ‘Rañolas’ do Instituto Otero 

Pedrayo. Contamos con vostede para esta 

entrevista que forma parte dunha 

reportaxe sobre os incendios forestais que 

durante este verán asolaron os montes 

galegos. Vostede, como Conselleiro de 

Medio Rural, viviu esta crise de forma 

moito máis cercana e hoxe agardamos 

atopar resposta a moitos dos 

interrogantes que quedan aínda por 

resolver. A primeira pregunta que lle 

quería facer en relación co tema dos 

incendios, aínda que supoño que estará 

xa bastante saturado, pero, en fin, a 

primeira: ¿existiu imprevisión á hora de 

afrontar este tema? 
 

— Bueno, imprevisión non, porque o 

dispositivo que se montou era o mesmo 

que xa había, polo tanto non existiu 

imprevisión. Era un dispositivo que 

ademais, ata o día 4 de agosto funcionou 

razoablemente ben si facemos 

comparacións, non cun ano, porque ás 

veces nun ano o clima pode ser 

determinante, senón coa media. Ata o 4 de 

agosto levabamos 4.000 hectáreas menos 

de media ardidas que nos promedios dos 

anos anteriores. Despois, do 15 de agosto 

ó 30 de setembro, que é cando comeza a 

chover de forma realmente importante, o 

resultado tamén é impresionante, pois 

ardeu unha media de 9.000 hectáreas 

menos. Eso significa que o dispositivo 

para unhas condicións normais, aínda 

cunha climatoloxía moi adversa, 

funcionou razoablemente ben. Non o fixo 

neses doce días [entre o 4 e o 15 de 

agosto] xa que as circunstancias non eran 

previsibles. O dispositivo non previña uns 

incendios dunha tipoloxía diferente e 

cunhas condicións climáticas moi 

adversas. Ademais, moitos destes 

incendios producíronse preto das casas, 

convertindo un incendio forestal nun 

incendio de orde pública e de seguridade 

cidadá. Pasamos de ter 32 niveis 1 (que é 

o estado de máxima alerta,  que se activa 

cando os núcleos habitados se atopan en 

perigo) en 2005, a ter 1050 nese período. 
 

—  ¿Contaban cos medios suficientes os 

responsables de extinción destes 

incendios? ¿Estes medios son suficientes 

e modernos? 
 

— Para esa situación os medios foron 

totalmente insuficientes e, de feito, en 

canto vimos a situación, tivemos que 

chamar a un dispositivo e a resposta foi 

áxil; multitude de medios doutras 

comunidades, do ministerio e doutros 

países que permitiron que, antes de que 

chegaran as choivas o día 15 pola noite, 

tódolos incendios estiveran controlados. 

Polo tanto, nunha situación así, o 

dispositivo era totalmente insuficiente. 

Para unha situación así sería imposible ter 

un dispositivo suficiente. Os medios foron 

insuficientes e puidemos comprobar que 

moitos deles precisan unha remodelación.  
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— En canto ós investimentos que destina a 
Xunta, ¿son suficientes, quedáronse 

curtos…? 
 

— Non, vamos a ver, os investimentos que 

destina a Xunta son moitísimos, realmente 

importantes. O que pasa é que nunha 

situación excepcional como esa evidencia 

que se precisarían moitísimos medios. 

Houbo días nos que había 400 incendios e 

había que atender 200 focos de nivel 1, o 

que supón que en todos eles tes que ter 

concentrados multitude de medios. E, 

efectivamente, nesas circunstancias 

tódolos medios son poucos. 
 

— ¿Está vostede satisfeito do traballo que se 
realizou eses días? ¿Está vostede 

satisfeito da súa xestión, tendo en conta a 

cantidade de críticas que recibiu? 
 

— Bueno, cando se produce unha situación 
desas, satisfeito nunca se pode estar, 

porque o resultado está á vista. O que si 

quero poñer en valor é o traballo  que se 

fixo. Con 1.050 núcleos de poboación 

ameazados, con preto de 9.000 casas que 

estiveron en perigo de arder e con días de 

400 incendios, a resposta que se tivo na 

demanda de medios foi importante, e 

tamén é certo que neses días (entre o 4 e o 

15 de agosto) o saldo, tendo en conta que 

arderon moitas hectáreas, foi positivo, se 

falamos da xestión que se fixo para que 

nesas condicións hoxe non esteamos 

falando de resultados aínda máis 

dramáticos. E iso significa coordenar un 

dispositivo que multiplicou por tres os 

medios aéreos que tiñamos, que 

multiplicou por tres os medios terrestres a 

nivel de material móbil e que incrementou 

en 1.000 o número de persoas doutros 

países e territorios. E fíxose con 

desaxustes, efectivamente, pero tamén 

cun resultado que indica que nunhas 

circunstancias excepcionais a resposta foi 

rápida e que se evitaron danos maiores. 
 

— En canto ás causas destes incendios, 
manéxanse distintas hipóteses: as 

diversas tramas que implicaban ás 

constructoras que estaban detrás dalgúns 

incendios, que se a maior parte deles eran 

provocados… ¿Vostede que pensa ó 

respecto? ¿Foron provocados os 

incendios? ¿Había intereses detrás destes 

incendios? Sabendo que se se atopa o 

problema, para o ano a previsión será 

máis sinxela, ¿vostede que nos pode 

dicir? 
 

— Eu, o que si podo dicir, a día de hoxe, é 
que a maioría dos incendios foron 

provocados coa intención de facer dano. 

O demais non me corresponde a min, 

correspóndelles ás investigacións do fiscal 

e da Garda Civil para determinar as 

causas. O que si teño é o dato empírico de 

que os incendios foron provocados na súa 

maioría e con intención de facer dano. A 

partir de aí, non creo que se deban facer 

especulacións sobre imputacións nunha 

dirección ou noutra. 
 

— En canto ó proceso posterior de limpeza 
de montes, ¿fíxose ben? As choivas 

torrenciais que pouco despois caeron 

sobre Galicia levaron as cinzas ás praias. 

¿Como se pode explicar esto? 
 

— Vamos a ver, cando se produce unha 

afectación de 77.000 hectáreas de monte, 

rexeneralo é moi complicado. Ademais, 

os criterios técnicos son diversos: están os 

que din que hai que sacar rápido a 

madeira do monte para que non se 

devalúe, e están os que din que é 

importante que haxa, en determinados 

montes, unha cuberta vexetal que 

funcione como amortiguador en caso de 

choivas. Nós o que fixemos foi, por 

primeira vez na historia, enviar o día 20 

unha circular a tódolos distritos forestais  

indicando que actuacións había que levar 

a cabo, con prescripcións técnicas para 

evitar o efecto da erosión. O que pasa é 

que o tipo de choivas que se rexistraron 

este ano foron tamén excepcionais. ¿Esto 

que provocou? Pois en moitos casos, as 

barreiras non foron suficientes e 

producíronse fenómenos de anegamento. 

Neste contexto, dicir que se fixo por 

primeira vez na historia un traballo moi 

importante en moitos dos municipios e, 

ademais, nalgúns lugares xa se pode 

apreciar hoxe a rexeneración vexetal. Nos 

montes con pouca pendente, as barreiras 

vexetais funcionaron. 
 

— En canto ó ano 2007, ¿Que vai ocorrer? 
¿Que medidas vai tomar a Consellería de 

Medio  Rural para  intentar  minimizar os 

29 



                                                               

                                                                                 
                                                                                 
 Rañolas  nº 3                                                                                                                
 

¿SABÍAS QUE? COUSAS QUE NOS INTERESAN  

 efectos en caso de que se produza unha 

nova vaga de incendios tan grave? 
 

— Nós imos actuar en catro frontes: a 

primeira, imos elaborar un plan moi 

importante no que van participar os 

concellos e os particulares para limpar as 

franxas de protección dos núcleos 

urbanos. Pretendemos limpar 2.000 

núcleos cunha aportación orzamentaria 

importante. Segundo aspecto importante, 

en montes que arderon este ano, 

pretendemos aplicar unha nova política 

forestal para retirar a madeira e na 

primavera vaise facer unha nova 

ordenación deses montes. Un terceiro 

aspecto é mellorar a resposta do 

dispositivo de extinción con maior 

profesionalización, mellores medios e 

instrumentos de coordinación que vaian 

no camiño de fortalecer o mando único 

que dea resposta a este tipo de situacións 

de emerxencia evitando disfuncións. E 

cuarto aspecto, o que é fundamental no 

tema dos incendios: persecución dos 

delincuentes (porque en definitiva son 

delincuentes os que queiman o monte) 

con mecanismos moito máis potentes que 

acaben por reducir a lacra dos incendios. 

Xunto con esto, vaise levar a cabo unha 

campaña moi grande de sensibilización no 

ensino, na sociedade e no medio rural 

para que a sociedade teña claro que ten 

que haber tolerancia cero cos 

delincuentes, que deben ser denunciados e 

perseguidos. 
  
— Eu queríalle preguntar que é máis difícil: 

¿aceptar e asimilar as críticas, os ataques 

persoais na política, ou explicarlle 

matemáticas a un grupo de adolescentes? 
 

— Bueno, dende logo, as dúas cousas teñen a 

súa… particularidade. Cando un está nun 

cargo político de responsabilidade ten que 

estar disposto a aceptar as críticas. Está 

claro que a crítica, especialmente a 

constructiva, é moi importante e convén 

ter as orellas ben abertas porque, moitas 

veces, desas críticas, veñen aportacións 

importantes que hai que aceptar e 

entender. No caso da explicación das 

matemáticas, pois tamén ten a súa 

particularidade, non dificultade, nese 

caso, pero si particularidade de estar 

tódolos días enfrontándose a un xuízo de 

20, 25 ou 30 persoas que están xulgando o 

teu traballo, o teu labor, supoño que ás 

veces tamén de forma crítica e con todo 

fundamento. O político está sendo 

observado pola oposición e polo conxunto 

da cidadanía e o profesor está sendo 

avaliado tódolos días polos alumnos. 
 

—  ¿Bota de menos as aulas?  
 

— Bueno, eu o que si boto de menos é o… 

digamos o… 
 

— ¿O día a día? 
 

— O día a día que leva a vida dun profesor. 

Ademais, cada un de nós temos a nosa 

forma de ser no plano persoal. A min 

tamén me gusta ter a miña vida, pasar 

desapercibido e adicarme a… no ocio, ós 

praceres como ler, pasear, escoitar 

música… En fin, disfrutar de cousas que 

me gustan e para as que non teño tempo. 

Seguramente dando clases no instituto, 

non moito máis, pero algo de tempo si 

tería para facer todas estas cousas, pero 

tamén é certo que un está onde está 

porque quere, non porque o obriguen, 

tendo como contrapartida estar 

traballando nas cousas que un cre e 

facéndoo o mellor que un pode, e eso 

tamén ten un plano intelectual 

satisfactorio. 
 

— Xa por último, ¿voltará vostede ó noso 
instituto cando remate a súa aventura 

como conselleiro? 
 

— Sen dúbida. Hai que asumir que a política 

é unha etapa interina. Creo que ademais é 

bo que se asuma así e, dende logo, voltar 

ás aulas nunca suporía un esforzo para 

min. 

 

 

“ En 2007 fortaleceremos o mando único 

para evitar as disfuncións deste verán” 

“Boto de menos o día a día do profesor e 

non será un sacrificio voltar ás aulas” 

 

 

 
Alejandro Carrera López 
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Ilusións ópticas 
 
As nosas  ideas e pensamentos son un 
reflexo da realidade do mundo.Toda a 
información que temos chéganos a partir dun 
estímulo externo que percibimos a través do 
sistema sensorial(vista,oído,tacto,olfato e 
gusto) que chega ata o noso cerebro para ser 
procesada e modificada.� 
 
 
Anciá , moza , e ti que ves? 
Algúns veredes neste cadro unha anciá 
mentres outros veredes unha moza, 
fixádevos ben,todo esta no mesmo cadro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podes ver a caveira en primeiro plano? ,e 
a escena romántica? Mira con atención xa 
que no centro da imaxe hai una parella de 
namorados declarándose. 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aquí podemos ver uns obreiros 
traballando nunha casa.O que non están, 
abofé, é facendo unha terraza, tellado ou 
chan. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Nesta imaxe ves a dous animais,un é a 
cabeza dun pato e o outro a dun 
coello,cada un mirando cara ao lado 
oposto.                                             
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Estas liñas horizontais non parecen en 
absoluto paralelas pero en realidade si 
que o son.Os cadrados negros son os 
responsables desta falsa ilusión óptica 
que fan interpretar a imaxe de forma 
errónea. 
 
 

 
 
Que es capaz de ver nesta foto? Unha 
princesa ou unha señora máis maior?  
É a mesma foto pero ao revés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nesta imaxe, que ves? a cara dunha moza 
ou un saxofonista? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nesta imaxe unha parella contempla a 
imaxe escondida do seu futuro bebé. 
 
 
 
  

 
 
 
 

Andrea López Cid   
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INTERCAMBIO CON MORLAIX 2006 
 

Vinte e un de marzo... ¡¡¡¡ARRECENDE A 
INTERCAMBIO!!!! Un cúmulo de sensacións 
desbordábanse e facían de min unha maleta 
repleta de ilusións e melancolía. 
Un autobús cheo de estudantes era o 
encargado de levarnos ó noso destino. Trinta 
e un nen@s abrazados ós seus pais e 
axitando as mans, eran os sinais da 
despedida. 
 
Pese ó cansazo da viaxe, que malia todo 
resultou agradable, a chegada a Morlaix foi 
moi emotiva. Aínda que en Ourense subiran 
alumn@s, en Morlaix baixaban trinta e un 
feixes de nervios con ganas 
de coñecer e aprender . 
Os nosos ollos semellaban 
radares, mirando todo, sen 
perder detalle…. 
“Salut!” A miña familia 
francesa achegárase onda 
min e cun gran sorriso 
devolvérame a tranquilidade.  
Xa non viviamos nun esbozo, 
o cadro comezara a pintarse. 
 

A semana pasou 
rápido. Ó principio a 
convivencia era algo tirante, 
xa que todo era novo, pero 
conforme pasaban os días, 
as bromas agromaban entre 
nós cunha naturalidade que 
sobrepasaba os límites de 
ser unha correspondente, 
sentíame unha máis, sen ningunha dúbida. 
Os días estaban cheos de actividades e 
aínda que ás veces os nosos pasos estiveran 
acompañados pola chuvia, non nos impediu 
o goce das marabillas que, expectantes, 
agardaban os nosos asombros. 
 

¿Como se toma conciencia dun último 
abrazo? É difícil... e difícil resultou dalo. Unha 
despedida chea de agradecementos e 
ofertas de casas no verán, tanto en Galicia 
coma en Morlaix, tentaban  facer menos real 
o momento da despedida… pero os recordos 
vividos nesa semana comezaban a 
proxectarse na miña mente e unha fervenza 

de sentimentos manifestábase esvarando 
pola miña meixela . 
O autobús era agora o encargado de 
arrincarnos daquel paraíso para continuar a 
nosa viaxe cara a ….¡Normandía e París! 
Teriamos tempo de cicatrizar o vivido 
devorando bolsas de ilusión cara ao noso 
novo destino. 
 

A visita a Normandía…. 
Impresionoume moito. Cualifícoa con moi 
boa nota porque impón moito pisar esas 
terras decoradas con buratos de dor. 
 
¡París vestírase de gala para recibirnos! ¡A 
diferencia entre os horizontes auriense-
parisinos  era abismal! A cidade que ante nós 

se estendía, parecía non 
deixar un recuncho a salvo 
para ser persoa. Tan só 
simples peóns no acelerado 
ritmo de vida que nela se 
procesa. 
Aínda así era fermoso. 
Cada esquina, tenda, 
monumento, museos, ¡¡A 
torre Eiffel!!... 
Camiñar polas rúas cheas 
de incrible decorado… 
engaiolábame todo e  non 
podía evitar abraiarme por 
todo. Alí comprendín por 
que lle chaman a cidade da 
luz...¡París brilla con luz 
propia! 
 
A convivencia tamén foi 

fermosa, chea de bromas, risos e pequenas 
falcatruadas.Máxico ambiente para fortificar 
amizades de papel. 
 

Como experiencia persoal, o que me 
regalou  o intercambio é un cadro digno de 
colgar no museo da miña vida. Marabillosas 
doses de cultura e moito moito cariño, por 
parte da familia, profesores, e amigos 
Recomendo a experiencia a calquera persoa 
que teña a oportunidade de realizala, porque 
lle resultará…..¡¡INESQUECIBLE!! 
 

Nuria Rodríguez Paz 
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PUBLICIDADE E MENSAXES SUBLIMINAIS 
    

A historia da publicidade non é só  unha historia de anuncios senón de persoas e 

empresas, ou mellor dito, de accións emprendidas por persoas que buscaban dispor dunha 

forma de comunicación que servira para dar a coñecer o que ofrecían á súa comunidade e se 

fose necesario para persuadir sobre iso. A publicidade está unida á historia, está presente 

como resultado da evolución económica, comercial, técnica e financieira e, inevitablemente, ó 

que vai ocorrendo no social, ideolóxico e cultural. 

Hai dous enfoques dende os que entender a publicidade: como método persuasivo 

dirixido a influír sobre a conducta das persoas ou como instrumento económico utilizado polas 

empresas para promover a demanda. 

 

Publicidade subliminal 

 

Na actualidade abundan as campañas publicitarias baseadas no emprego de mensaxes 

subliminais para aumentar as vendas. 

Unha mensaxe subliminal está deseñada para pasar por debaixo ou por riba dos limiares da 

percepción, polo que en realidade non é perceptible de forma consciente para a persoa. Estas 

mensaxes poden ser visuais (imaxes transmitidas por espacios de tempo moi curtos) ou 

auditivas (sons imperceptibles). 

Non está demostrada a capacidade humana para percibir ditos estímulos nin tampouco a 

capacidade de influír na nosa conducta. Sen embargo, as teorías que defenden a existencia da 

publicidade subliminal aseguran que estes estímulos son percibidos directamente polo 

subconsciente, que inflúe de forma determinante na nosa conduta. 

O auxe das teorías subliminais produciuse na década dos 50, impulsadas polo libro 

Persuasión oculta de Vance Packard e polos resultados dunha investigación no cine de New 

Jersey, onde se transmitiron durante seis semanas mensaxes subliminais ( “¿tes fame? Come 

palomitas” e “bebe coca-cola”). Segundo os investigadores, o estudo deu como resultado un 

58% de aumento nas vendas de palomitas e un 18% nos de coca-cola. 

Abundan exemplos de publicidade que tratan de transmitir mensaxes de forma case 

imperceptible, é dicir, xogando cos limiares da inconsciencia. Esta publicidade baséase, case 

sempre, en estímulos visuais case imperceptibles, camuflados no resto da imaxe, con claros 

obxectivos sexuais. 

Facer anuncios relacionados co sexo é unha táctica que os 

publicistas atopan como moi efectiva para que o consumidor compre 

productos. Un claro exemplo podémolo atopar nas botellas de Coca-cola. 

Parte do seu éxito radica na clásica forma con curvas que ten a súa 

botella moi similar ás curvas dunha muller.  

 

Outro exemplo é o personaxe de “Joe”, o simpático camelo da 

marca de tabaco Camel. Se observamos ben, podemos notar que a boca 

de “Joe” ten o formato do órgano sexual feminino e o seu nariz 

aseméllase ao membro masculino. Non é sorprendente que esta sexa unha 

das marcas máis vendidas en E.E.U.U. 
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Nun anuncio de bebida publicado nun periódico, apréciase un 

claro exemplo de publicidade subliminal. Nel podemos ver a unha 
muller tomando unha copa de viño. Observa o que ocorre ao xirar 
180º a imaxe.  

 
En moita publicidade de bebidas 

insértanse imaxes disfrazadas nos cubos de xeo. no de Gilbey's  
trátase dun anuncio aparentemente normal. Se fixamos a vista 
nos cubos de xeo, observamos o terceiro comezando por riba. 
Aí podemos ver dous trazos grosos paralelos nos que 
descubrimos un E. Se miramos máis arriba e seguimos a unión da 
fenda do limón co xeo, podemos ver un S. No xeo de abaixo 
vemos un pequeno triángulo na parte inferior e trataremos de 
buscar os trazos que forman unha aspa que se asemella á letra 
X moi oculta. Así se forma a palabra "SEX" (sexo en castelán). 

 
 
Noutro anuncio, tamén de bebidas, encontramos algo moi parecido. Tamén 

aparece a palabra "sex" como mensaxe subliminal. É o exemplo das latas de Pepsi. 
As liñas vermellas e azuis simulan ser luces de neón sobre un fondo negro. 
Observe e analice se é certo ou non que as liñas azuis na lata superior forman 
unha letra "S", as vermellas do medio un "E" e como na lata inferior, ambas liñas  
se cruzan para formar o "X". 

 
Tamén aparece publicidade subliminal nun anuncio 

norteamericano de tabaco. Aparecen dous homes e unha muller. Ela 
aparece sentada no centro, entre os dous. Sabemos ademais que hai 
algo que a une ó home da esquerda xa que este ten a man enriba do 
seu ombreiro. Polo tanto son parella. Pero ela esta prestando 
atención ó outro home, curiosamente ó que ten o cigarro na man. 
Fíxate agora nos esquís do fumador... ¡Oh! Pero se ten a punta do 
esquí por riba da entreperna da muller. Pois xa temos un dos temas 
máis usados na publicidade: a infidelidade. Pero aínda hai máis... O 
outro esquí avanza ata atoparse coas caixas de tabaco. 
Curiosamente este home viste as cores da bandeira do Estados 
Unidos e o outro, o "perdedor", viste as cores ¡¡do partido 
comunista!! Ó final resulta, tamén, que os que ligan son os 
fumadores. 

 
 

Alba Salgado – Leticia  González – Estefanía Silva 
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2255  ddee  nnoovveemmbbrroo  --  DDííaa  mmuunnddiiaall  ddaa  nnoonn  vviioolleenncciiaa  ccoonnttrraa  aa  

mmuulllleerr    
A comunidade educativa do I. E. S. Otero Pedrayo de Ourense lembrou con emoción 

as vítimas da violencia contra a muller.  
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Porque eu, ti, ela, el, nós, vós, elas, eles 

non podemos, debemos, queremos, desexamos 
consentir, admitir, aceptar, tolerar 

ESTA BARBARIE 
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A VIOLENCIA DE XÉNERO : Casos para a reflexión. 
 
 
O número de mulleres mortas a mans das súas parellas segue sendo alarmante. Estas cifras non 
son máis que un indicador da violencia machista que miles de mulleres teñen que sufrir cada día. 
Nos últimos anos, grazas á presión do movemento de mulleres, adoptáronse unha importante 
serie de medidas xurídicas e administrativas para loitar contra esta lacra social. Pero non son 
suficientes. Necesítase a mobilización xeral da sociedade para poder acabar cun fenómeno 
complexo e profundamente arraigado na nosa sociedade. 
 
 
 
 
A violencia de xénero pode adoptar diversas formas:  violación sexual e incesto, asedio sexual no 
traballo e nos centros educativos,  violencia sexual contra mulleres detidas ou presas,contra  
mulleres desarraigadas, tráfico de mulleres e violencia doméstica. 
Alguns exemplos de violencia de xénero son os citados a continuación,exemplos espeluznantes 
pero reais dos que seguramente oístes falar nos medios de comunicación .  
 

 
 
Un home de 43 anos, padrastro de Pamela L. L. , foi detido en Madrid como presunto autor do 
asasinato dunha embarazada cuxo cadáver fora atopado nunha depuradora. 
O home era o compañeiro sentimental da nai da moza, e supostamente abusaba dela de forma 
habitual, polo que todo apunta a que podería ser o pai do bebé que estaba a esperar. 
A muller, foi atacada cun coitelo, tralo cal o asasino, supostamente, sentouse ao carricho sobre o 
seu corpo e lle asestou 174 puñaladas, para o que usou ata tres coitelos de cociña. 
Os axentes atoparon o cadáver da muller tendido no corredor. Tiña cortes na cara, o pescozo, 
brazos e pernas, no baixo ventre, nas mans e nas costas. Quen queira que a matase, ensañouse 
con ela. Xunto á muller, un coitelo de grandes dimensións manchado de sangue. 
 

 
 
Eugenio R., marido dunha muller 
desaparecida en marzo do 2006 en 
Valladolid, entregouse á policía e confesou 
ser o asasino da súa esposa, atopada por 
partes no río Douro ao seu paso por 
Tordesillas. Do cadáver descuartizado 
apareceron por agora dúas pernas, un brazo 
e a cabeza. 
Benita do Val,a víctima, tiña 49 anos.Parece 
ser que o home admitiu a autoría presionado 
polo achádego de varias extremidades que 
se correspondían, segundo os seus trazos 
físicos, cos da desaparecida. 
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O corpo dunha muller duns 50 anos foi atopado por uns veciños de Barcelona nos xardíns ao lado 
do paseo de Montjuïc. Tiña a cabeza esnaquizada a golpes e o rostro totalmente 
disfigurado.Descoñéces a identidade da muller  pois non levaba consigo ningún documento que a 
identificara. 

 
 
 
 
 
Unha nena de 7 anos foi degolada polo 
compañeiro sentimental da súa nai, que tivo 
que ser hospitalizada por mor do forte shock 
sufrido ao coñecer a noticia.O asasinato 
produciuse nunha vivenda dun barrio con 
poboación maioritariamente musulmá.  
 
 
 
 
 
 
 

 
A violencia de xénero afecta tanto a homes coma a mulleres aínda que si é certo que a muller polo 
súa situación de subordinación ao home e a desvalorización que sofre frente ao poder masculino, 
fan que ela sexa a vítima preferida deste tipo de agresión . É máis vulnerable e é muller.  
Sen embargo, o caso de homes maltratados, non por escaso é menos importante, pois segue a 
ser violencia exercida neste caso, pola muller ao home. Estes casos están medrando pero apenas 
son denunciados, pois a vergoña de declarar que foron golpeados por unha muller, “a súa”, fainos 
aguantar pola calada igual que moitas das mulleres maltratadas polos seus maridos. Tanto eles 
coma elas asumen con este silencio, ademais do medo, unha posible parte de culpabilidade do 
que lles está a pasar. 

 
En definitiva, o problema é enorme e difícil de resolver, só unha educación na igualdade dos 
sexos e no respecto ao outro será a solución a un problema difícil, pero non imposible.  
 
 
 
 

Nelly Álvarez Araujo 
Lucía Quintas Chaudarcas 
Adrián Valeiras Fernández 
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CONFERENCIAS  DEMOSTRACIÓNS 
EXPERIMENTAIS 

   
LUNS, 3 DE ABRIL – 10:30  
 
Inauguración oficial 
 
   “Reflexións dun político sobre a ciencia” 
 
   Conferenciante: D. Alfredo Suárez Canal 
 
   (Conselleiro do medio Rural e profesor deste centro) 
 

 

MARTES, 4 DE ABRIL – 12:30  
 

   “Enerxías renovables e medio ambiente” 
 
   Conferenciante: D. Alfredo Fernández Pérez 
 
   (Área de Proxectos de “Termia Enerxía Limpa”)  
 

 

MÉRCORES, 5 DE ABRIL – 10:30  
 

  “ A gripe aviar” 
  Conferenciante: D. Filemón Rodríguez 
Rodríguez 
 
  (Presidente do Colexio de Veterinarios de Ourense) 
 

 

VENRES, 7 DE ABRIL – 10:30  
 

  “ A carreira de Física en Ourense” 
 
Conferenciante: Dna. Susana Doval González 
 
(Premio Extraordinario Fin de Carreira na Licenciatura de 
Física da Universidade de Vigo e de Galicia) 

 

 
Alucino 
 
 
Cando os fenómenos suceden ao revés 
 
 
Figuras imposibles 
 
 
¿Maxia? ... Non, ciencia 
 
 
Simulación e control de procesos por 
ordenador 
 
 
Unha treboada en miniatura 
 
 
WOW! Que pasada! 
 
 
Taller de papiroflexia (prazas limitadas) 
 
 
Exposición de figuras de papel  
 
 

 

  
 

3ª SEMANA DA 
“CIENCIA PARA TODOS” 

3 – 7 DE ABRIL DE 2006 
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A CARREIRA DE FÍSICA EN OURENSE:            
¿Anímaste? 
 
Na Semana das Ciencias do pasado curso 
2005-2006 estivo no noso instituto Susana 
Doval González, filla do profesor Doval. Esta 
intelixente muller ,licenciada en física, obtivo 
diversos premios, entre os que están o 
Premio Fin de Carreira e o Premio 
Comunidade Autónoma.  
 
A intención que 
Susana tiña coa 
súa conferencia 
era animarnos a 
todos os alumnos 
a escoller a 
carreira de física 
para realizar os 
nosos estudos 
universitarios, e 
especialmente en 
Ourense, onde 
ela mesma os 
fixo. 
 
Na primeira parte do relatorio Susana 
explicou a variedade de temas que esta 
ciencia trata e a súa importancia na vida e no 
que nos rodea: o son, a luz, o espacio, o 
tempo... e que calquera persoa con forza de 
vontade e ganas de aprender podería facela. 
Susana comentou tamén os moitos lugares 
onde poderiamos estudar física: Santiago, 
Barcelona, Madrid, Bilbao, Ourense... e 
resaltou concretamente a calidade de 
investigación e do profesorado da facultade 
da nosa cidade. 
 
A carreira de física ten distintos tipos de 
materias: as materias troncais, que son 
comúns a tódalas universidades; as materias 
obrigatorias, propias de cada universidade; 
as materias optativas, que cada universidade 
elixe; e as materias de libre configuración, 
que interveñen noutros ámbitos alleos. As 
asignaturas xerais da carreira como todos 
imaxinaredes son física e química, nas que 
durante os primeiros anos se desenvolven 
novos conceptos. 
Na segunda parte Susana falou da nova lei 
que divide a carreira de física en Grao e 
Posgrao. Así, ó rematar os tres primeiros 

anos do Grado, xa tes opción a traballar no 
campo da física.  
 
Se algún de vós quere cursar esta carreira 
ten que ter moi en conta que as matemáticas 
son o 30 por cento do primeiro ciclo: álxebra, 
análise de funcións, resolución de 
ecuacións... Nas materias troncais do 
primeiro ciclo están mecánica e ondas, 
termodinámica, electromagnetismo, óptica, 

física cuántica...  e nas 
obrigatorias están 
mecánica de fluídos, 
electrónica...  
 
Xa no segundo ciclo 
habería materias como 
mecánica teórica, 

electrodinámica 
clásica, física 
estadística... láser, 
líquidos, materiais, 

xeofísica, 
meteoroloxía... ¿A que 
vos soa ben? 
 
Por último, Susana 

eloxiou as boas instalacións do edificio 
politécnico de Ourense onde se alberga a 
facultade de física e ensinounos fotos das 
infraestruturas e dos distintos laboratorios. 
 
Esta interesante carreira ten unha taxa de 
paro do 0 por cento, polo que ten moitas 
saídas profesionais: industria, novas 
tecnoloxías, xestión, investigación pública en 
centros como o CSIC, CEM (meteoroloxía), 
CIEMAT, INTA, CERN... outros sectores 
específicos como a acústica, armamento, 
calidade, ciencias atmosféricas, economía, 
electrónica, xeodesia, magnetismo, enerxía, 
radiolóxica, medio ambiente, calibración, 
informática, prevención, física médica... 
 
En resumo, unha carreira interesante nunha 
cidade interesante e cunhas interesantes  
saídas.   

   
 ¿A que agora si te apuntas?          

             
 

  Raquel Lemos González                                           
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Enerxías  renovables  
 

 

Con motivo da “terceira Semana da Ciencia 
para todos” que se celebrou un ano máis no noso 
instituto, os alumnos tivemos a oportunidade de 
asistir a varias conferecias de interese no paraninfo. 
 

Unha delas, que está relacionada co tema 
das enerxías do que escribín un artículo no número 
anterior da revista, foi a que me tocou comentar. 
 

O conferenciante, Alfredo Fernández Pérez, 
entretívonos durante algo máis dunha hora cunha 
interesante charla sobre as enerxías renovables e o 
seu futuro, baixo  o título de “Enerxías renovables e 
medio ambiente”. 

Primeiro de todo, fixo un breve repaso por todas aquelas enerxías renovables  das que 
dispomos na actualidade: solar (enerxía obtida do sol gracias a determinadas reaccións químicas 
de fusión que se dan nel), biomasa tanto de líquidos como de sólidos (a biomasa é a enerxía solar 
convertida pola vexetación en materia orgánica; esa enerxía  podémola recuperar por combustión 
directa ou transformando a materia orgánica noutros combustibles), eólica (a obtida do vento), 
xeotérmica, (enerxía que se obtén do aproveitamento da calor xerada pola terra), hidráulica 
(enerxía que se obtén da caída da agua dende certa altura a un nivel inferior, o que provoca o 
movemento de rodas hidráulicas ou turbinas) e a enerxía que se obtén do hidróxeno, moi útil para 
mover vehículos de automoción, xa que de forma semellante a como se bombea o gas nos 
tanques, o hidróxeno  bombearíase en células de combustible baseadas nos procesos químicos e 
non na combustión, para impulsar os vehículos. Cando o hidróxeno flúe a través dos 
compartimentos da célula de combustible, reacciona co osíxeno para producir agua e enerxía. 

 Outro punto que tratou foi a enerxía que se consume en Europa e a gran preocupación que 
hai polo esgotamento dos recursos non renovables e as  devastadoras consecuencias que esto 
traerá. Por exemplo, ¿que lle meteremos ós coches no 2020? Por aquelas datas as existencias de 
petróleo serán moi escasas. Estas e outras preguntas causan gran incertidume xa que o noso 
futuro depende destas respostas. É necesario atoparlle solucións xa e usar cada vez máis fontes 
de enerxía renovables. 

 Como anécdota, o noso conferenciante díxonos  que unha boa maneira para comezar a 
deixar de usar as fontes non renovables sería a de usar serrín en vez de petróleo en calquera 
caldeira das nosas casas. Ademais de menos contaminante e sen o perigo de estar esgotando 
unha fonte; é máis barato, xa que un quilogramo de serrín custa  soamente 0,03 €. 

 Tratou tamén o tema da bioconstrución, é dicir, construír de acordo coa zona e en 
harmonía con ela evitando calquera tipo de material canceríxeno. Tratou, ademais o tema da 
vivenda bioclimática. 

  Estes dous útlimos temas foron de gran importancia debido ás súas consecuencias en 
anos próximos. 
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 Na vivenda bioclimática ensinounos unhas fotos dun proxecto que se está a levar  a cabo  
na construción dunha delas. A casa en si está toda recuberta con termoarcilla (material que illa 
mellor a vivenda) e dividida en dúas partes cun bloque de pedra. Nunha parte atópanse tódalas 
habitacións e na outra zona o garaxe e a adega; a  parte fría da casa que non necesita 
calefacción. Arredor da casa hai plantados unhas cantas árbores de folla caduca de tal maneira 
que en inverno non teñen follas e deixan pasar máis cantidade de luz e en verán gracias a elas 
fan sombra e impiden que pase tanta cantidade e como consecuencia, vai menos calor 

 Despois de falarnos  destes temas e algúns máis relacionados coas enerxías ( todo moi 
ben explicado e acompañado dunha ilustrativa representación de PowerPoint) deixou un tempo 
para preguntas que moi amablemente respondeu. 

 A conferencia foi de gran interese xa que nos incentivou a que melloráramos o noso 
planeta mediante o uso de enerxías renovables ademais de aportarnos diversos datos de 
curiosidade. 

 

                                                                                                  María Sotelo Pérez  
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INFLUENZA  AVIAR  
“gripe do polo”:¿é un risco para a saúde pública?  
 
Este é o tema que D. Filemón Rodríguez Rodríguez do Colexio Oficial de Veterinarios de Ourense 
tratou na conferencia do xoves 6 de abril con motivo da celebración da “ 3ª semana da ciencia para 
todos” no noso centro.  
 
Sinalaremos algúns  dos apartados máis importantes: 

 
 

1) ¿Que é a gripe aviar? 

 

É un tipo de virus da gripe que afecta fundamentalmente ás aves. Descubriuse en Italia fai xa 
cen anos e existen varias cepas, todas elas derivadas do virus da gripe tipo A.  Ataca a todo tipo 
de aves, anque se pensa que as especies domésticas son máis vulnerábeis a este virus que as que 
viven en liberdade. 
Entre animais, o virus é altamente contaxioso e sobrevive no ambiente durante longos períodos 
de tempo, especialmente con baixas temperaturas. 

 

2) ¿Que é a influenza? 

 

É unha enfermidade respiratoria aguda moi contaxiosa, que afecta a mamíferos e aves. É 
producida por virus influenza dos tipo A, B e C. É un grave problema  de sanidade animal en 
avicultura,  ademais é cosmopolita e moi difícil de controlar pois o seu vehículo son as aves 
migratorias mariñas. 

 
� Cosecuencias:   

1.- Paralización do comercio internacional co conseguinte peche de mercados. 
2.-Sacrificio de animais afectados con todas as pérdidas económicas que isto provoca. 

 
� Síntomas que provoca nas aves : 

1.- Depresión severa acompañada moitas veces dunha forte caída na posta. 
2.- Edema facial con crestas tumefactas e cianóticas (dunha cor violeta) Ademais de 

tortícole e lesións diversas. 
 

� Síntomas que provoca nos humanos: 
1.- Van dende os dunha gripe normal (febre, tose, dores de gorxa…) ata a pneumonía. 

 
� Antigos brotes: 

1.- Brote de California no 2002: Controlouse sen problema para a población humana. 
2.-Brote de Italia (1999-2002) 
3.-Brote de Holanda no 2002 
4.-Brote de Asia no 2004 

 
� Dificultades para tratar este problema: 

No caso de Asia sinalar a abundancia de aves de corral ,os mercados ó aire libre e a 
convivenza de persoas e animais. 
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� Control: 

1.- Bioseguridade (control de materiais,aves,persoas,granxas…) 
2.- Se aparece hai que pórlle vacinas ós animais ou como último recurso  sacrificalos. 

 
�  Situación actual:  

O risco de infección nos humanos en Europa é case de cero.Ademais os gobernos dos distintos 
países están cooperando e preparando sistemas de saúde. Tamén hai un plan de acción da UE de 
da OMS que prepara vacinas, antivirais, alertas... En todo caso a situación actual non supón un 
risco para os consumidores. 

 

3)   Epidemoloxía:  
 

Falouse da maneira na que se transmite o virus ós humanos. Por sorte non  hai moitas maneiras, 
só se transmite por contacto directo co animal infectado ou cos seus excrementos. 

 
 

Despois desta interesante charla sobre este tema tan de actualidade, tivemos a oportunidade de 
entrevistar ó conferenciante contestando ás seguintes preguntas: 
 

-Revista: ¿Cales serían os grupos de persoas nas que o 
risco é maior? 
 
-D.Filemón: É maior nas persoas maiores,naquelas 
que sofren algunha enfermidade e nas persoas que 
están en contacto coas aves(granxeiros).  
 
-Revista: ¿Que medidas se adoptarían no caso de 
detección da enfermidade en España? 
 
-D.Filemón: Coma en todos os países adoptaríanse 
certas medidas de control,sanidade e alerta. 
 
-Revista:¿Como se propaga a enfermidade dun país a 
outro? 

 
-D.Filemón:Pode dispersarse a través do tráfico internacional de aves,as aves migratorias… 
 
-Revista:¿Produciuse o contaxio entre humanos? 
 
-D.Filemón: Non hai evidencia ata a data de transmisión entre humanos. 
 
Ogallá este tema non volva estar de actualidade e todos poidamos vivir sen esta preocupación que 
xa hai dabondo. 
 

Namibia Pérez Dapena 
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O libro: un pasaporte aos reinos do imposible 
 
Foi todo un éxito, e a nós, amantes da palabra, enchéusenos a alma de paisaxes ilustradas. Aquel 
soño tan etéreo, como o son todos os soños, acabou materializándose para converterse, como 
por arte de maxia, no pasaporte aos reinos do imposible. Alí onde só o lector é o rei absoluto dun 
mundo escrito coas letras de todos os alfabetos existentes: O REINO DOS LIBROS. 
A ese mundo quixemos mandarvos. Para nós era unha visita cotiá anque non por iso menos 
agardada pero,  e vós, quereriades ir? 
En principio non parecía difícil, hai tantos mundos agardándonos aí, ao alcance da nosa man, 
pero invisibles por tan cercanos. Mundos onde habita a fantasía, o amor, o terror, a ciencia ficción, 
o misterio, A VIDA, mais, como chegar ata eles? 
Así naceu esta aventura. Escollemos, co cariño e mágoa de quen ten que elixir entre dous fillos 
igualmente queridos, ese libro que, coma unha chave máxica, abre as portas de todos eses 
mundos inventados e por inventar, ese libro capaz de conmovernos nun mundo globalizado na 
indiferencia do que nos é alleo. 
E ofrecémovolo. 
Alí estaban todos, coma pratos esperando a ser saboreados, menú exquisito para padais 
esixentes e voraces. 
E gustáronvos. 
Durante catro días volvestes, algúns coa fartura das páxinas dixeridas, pero non importou, só o 
arrecendo dos libros bastaba para disfrutar mentres o proceso dixestivo continuaba o seu curso. E 
mentres eles se insinuaban sen ningún pudor, vós, acompañados da harmonía do saxo e da 
guitarra, lamentabades a lentitude do proceso dixestivo que vos obrigaba a agardar mentres o 
arrecendo, cada vez máis envolvente, elevábavos  aos reinos onde todo é posible. 
 
E os seminarios de Lengua Española e Lingua Galega, atónitos e gozosos, soubemos que se 
existen os miragres, nos libros reside o seu poder. 

 
 

 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografías: Jesús Fernández García 
 
 
Ler é ir ao encontro de algo que está a punto de se r e ainda ninguén sabe que será.  
(Italo Calvino) 
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 DEREITOS DO LECTOR 
 

1- O dereito a non ler. 
2- O dereito a saltar as páxinas. 
3- O dereito a non rematar un libro. 
4- O dereito a reler un libro. 
5- O dereito a ler calquera cousa. 
6- O dereito ao bovarismo. 
7- O dereito a ler en calquera sitio. 
8- O dereito a ler “ao rebusco”. 
9- O dereito a ler en voz alta. 
10- O dereito a calar. 

 
Daniel Pennac 

 

  

 
ATENCIÓN : LER É UN DELICTO. Non delincas 
 
Calígula,  emperador romano: ordenou que todos os libros de Homero, 
Virgilio e Tito Livio foran queimados. 
 
Goebbels , lugartenente de Hitler: o 19 de maio de 1933 os nazis 
queimaron en Berlín máis de 20.000 libros nunha fogueira na que 
escritores tan distintos como Zola, Marx, Proust, Brecht  ou London 
arderon no inferno da intolerancia. 
 
Igrexa Católica: No ano 1559 publicou en Roma o Indice de libros 
prohibidos para toda la cristiandad no que mesmo se incluíron libros 
que non foran publicados. Esta sinistra lista suprimiuse  en xuño  de 
1996.  
 
Videla,  sanguinario dictador arxentino: Súas son estas palabras: “un 
terrorista non é só alguén cunha arma de fogo ou unha bomba, senón 
unha persoa que espalla ideas contrarias á civilización occidental e 
cristiá. Alguén que lee.” 
 
Pinochet, dictador chileno: A presenza de determinados libros na casa 
podía causar unha desaparición, eufemismo para designar o asasinato. 
En 1981 prohibiu o Quixote porque cría (con razón) que contiña un 
alegato a favor da liberdade persoal e un ataque contra a autoridade 
convencional. 
 
Mao Zedong, líder chinés : Na década dos 70, os fillos de inteletuais 
eran enviados a “reeducarse” con campesiños lonxe do “perigo 
intelectual” 
 
Doc Daniel Dowdy , escravo negro, (XIX) : “ A primeira vez que te 
pillaban tratando de ler ou escribir batíanche cunha correa de coiro, a 
segunda cun látego de sete colas e a terceira cortábanche a primeira 
falanxe do dedo índice” . 
 
Salman Rushdie, escritor , (XX – XXI): Ameazado de morte polo 
fundamentalismo islámico por escribir a novela “Os versos satánicos” 
en plena década dos 90. 
 
   
 ... porque é máis fácil manexar unha sociedade analfabeta que unha 
sociedade ilustrada. 
 

47 



                                                               

                                                                                 
                                                                                 
 Rañolas  nº 3                                                                                                                        
 

CURRUNCHO DO LECTOR 

RESEÑA CRÍTICA 
 
Como xa vén sendo habitual na revista, velaquí tes algúns dos libros que máis nos gustaron ao 
longo deste ano. Lembra que a selección facémola nós, rapaces que coma ti, lles gusta, ademais 
de outras moitas cousas, ler. Comparte con nós este pracer.  
 
“La Catedral del Mar”  de Ildefonso Falcones 
 
A Catedral do Mar é unha novela histórica que está ambientada no século XIV. A acción 
transcorre na súa case totalidade en Barcelona e narra a vida de Arnau Estanyol, fillo dun 
campesiño,que ten que abandonar todas as súas posesión e fuxir da súa masía escapando do 
seu amo, que quere matalo. Este campesiño chamado Bernat chega a Barcelona e alí traballa 
duramente para que o seu fillo chegue a ser un home libre e que non pertenza a ningún amo. Este 
fillo, ao que porá de nome Arnau, vai sufrir ao longo da súa vida multitude de peripecias e 
situacións difíciles das que vai saíndo máis ou menos airoso. Críase nun barrio de pescadores e 
bastaixos (os que transportan a pedra) empeñados en construír a máis fermosa catedral para a 
Vírxe do Mar, da cal son todos devotos. 
Como xa comentara, Arnau atoparase ao longo da súa vida con todo tipo de situacións e 
emocións, boas e malas, terá que loitar contra normas, leis e costumes sumamente arraigados na 
sociedade de entón pero tremendamente inxustos. É un personaxe moi intelixente que procurará 
saír victorioso de tódolos problemas que se lle presenten. 
Opinión persoal: 
Esta novela gustoume moito porque está moi ben feita, están moi ben trazados os personaxes, 
documenta perfectamente os costumes e os usos da época e ten un pouco de todo: amor, odio, 
tenrura, paixón, guerra…etc. Todo aquel que se sinta atraído pola  Idade Media disfrutará 
intensamente desta novela. Anímovos a que a leades porque a pesar das súas 670 páxinas, 
fíxoseme moi amena e curta. Editouse este verán, e xa vai pola 17ª tirada, o cal quererá dicir algo 
¿ou non?  
  
 
“Crepúsculo. Un amor perigoso”  de Stephenie Meyer 
 
Este libro é a historia de Bella, unha adolescente americana, filla de pais separados, que  vai vivir 
co seu pai unha tempada. Onde este reside hai un instituto ao que ela acude e no que vai coñecer 
a Edward, un chico raro e enigmático, que dende que a mira por primeira vez esperta nela unha 
atracción e desacougo anormais.Edward e os seus irmáns son vampiros, dato que todo o mundo 
descoñece. Ó longo da novela, Edward e Bella traban unha amizade “especial” chegando a 
namorarse; nese momento aparece un grupo novo de vampiros rivais que poñen a Bella e a toda 
a xente que ela quere  nun grave perigo. 
Opinión persoal: 
Gustoume moito esta historia, porque trata dun amor non convencional, que supera as barreiras 
que a priori parecían infranqueables. Hai moita paixón neste libro e  tente en vilo ata o final; tivo 
moito éxito e vaise facer unha segunda parte titulada “Luna Nueva”; xa estou desexando lela. 

                                                                                 
 

 Cristina García Fernández 
 

 

 

“Chamábase Luis”  de  Marina Mayoral 
 
Luis é un viúvo de 30 anos con dous fillos. Drogadicto dende os vinte, vive sen traballar, a custa 
da familia e do que saca dos seus roubos. Todo  isto lévao  a  un progresivo deterioro, arrastrando 
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consigo á familia ata a desesperación. Todos son víctimas dun dos maiores dramas do noso 
tempo.  
 
Opinión persoal:  
É un libro duro pero moi realista. Recomendámosllo ás persoas ás que lle gusten os dramas. 
Ademais, coñecemos a súa historia a través dos demais, nai, irmá, cuñada e o seus propios fillos, 
polo que nos achegamos ao mundo da droga dende distintas perpectivas. 
 
 
“Cando petan na porta pola noite”  de Xabier P. Docampo 
 
Neste libro atopamos reunidas catro historias de medo: o espello do viaxeiro (un home que de 
volta a casa se atopa cun ferreiro que é igual ca el salvo na pálpebra do ollo esquerdo. Pelexan e 
o ferreiro fíreo no ollo esquerdo, polo que acaban sendo idénticos),O Fornadas (tres homes matan 
a unha vella queimándoa viva. Ela xura vingarse e leva á morte a un deles). Outras das historias 
son A loba e o Cumpremortes. 
 
Opinión persoal: 
Este libro soe ter moito éxito  entre os mozos da E.S.O. aínda que algunhas  historias son 
aterradoras.  
 
 
“El tragaluz”  de Antonio Buero Vallejo 
 
Obra teatral na que se mostran distintas maneiras de vivir, representadas por dous irmáns  con 
vidas opostas. Esta situación leva a distintos conflitos e a un desenlace tráxico. 
 
Opinión persoal: 
Esta obra necesita unha lectura profunda para comprendela e captar a mensaxe que quere 
trasmitir 

                                                                        Alba Álvarez Carrera 
                                                                         Leticia Varela Claro 

 
 
“Las leyendas de Otori”  de Lian Hearn 
 
É unha tetraloxía (4 libros) que tratan de Takeo, un rapaz dun pobo que é atacado por un señor da 
guerra e no que todos os seus habitantes son asasinados menos el, que é capaz de escapar 
gracias a Shigeru, un guereiro Otori que lle ensinará o que é vivir con valor e coraxe, e co que 
descubrirá cousas sobre o seu pai, ao que non chegou a coñecer xa que morreu cando era un 
bebé. É unha historia na que se misturan o valor dos samurais cos poderes dun clan chamado A 
Tribu. 
 
Opinión persoal:  
Pareceume un libro moi interesante xa que é coma se estivera ambientado no Xapón antigo pero, 
aínda que algunhas cousas concordan, outras non teñen nada que ver. Aconsélloo a todas as 
persoas ás que lles gusta ler e, especialmente, ás que lle guste a literatura fantástica con loitas, 
amor e intriga. 

                                                            Josué Nanín Calvo 
“Memorias de Idhún III:  Panteón”  de Laura Gallego García 
 
O final está cerca. Esta vez non hai profecía que axude aos protagonistas. 
Acontecementos estraños están a ocorrer en Idhún. O Sétimo Deus volve ter un corpo mortal trala 
morte de Ashran ,o Nigromante, e  os  demais  deuses estano a buscar, sementando  o  caos por 
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onde  pasan. Obrigan a dous dos protagonistas a fuxir ao planeta Terra ,no que permanecerán un 
tempo. 
As dúbidas comezan a surtir efecto e alteran aos protagonistas, incluídos Jack, Kirtash e Victoria. 
Ten futuro esa relación? Conseguirá vencer o ben? ,ou xa se chegou a un punto no que non se 
sabe que é o que está ben e o que está mal? 

 
Opinión: un libro incrible que merece a pena ler, pois é unha boa historia na que se 

combina a fantasía e o amor.  
                                                          

 Mikel Bermello Isusi 
 
 
 
 

“Maldita adolescente” de María Menéndez-Ponte 
 

Cando Verónica estreou a súa adolescencia , sometía a Diego, o pequeno, a continuos 
“machaques”, como pórlle centos de veces os discos de BackStreet Boys ou preguntarlle 
constantemente o seu parecer sobre todo. El defendíase chamándoa “maldita adolescente”(de aí 
o título da novela). 

 
Opinión: Este libro foi un dos que máis me gustou. Reflexa moi ben a realidade do 

adolescente, pero, ademais, conta unha historia paralela do día a día deste. As dúas historias son 
correlativas; primeiro faino unha rapaza, que é fan  número un dos BackStreet Boys e que escribe 
no seu diario o seu día a día.Cada capítulo leva por título o nome dunha canción dos Back. Na 
outra historia o rapaz fai o mesmo pero o título dos capítulos reflexa os seus sentimentos máis 
profundos . A rapaza da primeira historia é o seu amor platónico. 
Calquera persoa que lea este libro, da idade que sexa, volverá atopar na súa memoria esta etapa 
e sentirase solidaria ,dalgún modo, con todos os adolescentes que se enfrontan ás dificultades 
que esta etapa conleva, especialmente se te sentes tan tímida, hipersensible e perfeccionista 
coma a protagonista. 

 
                                                                                              Brais Losada Requejo 
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Harry Potter  J.K. Rowling 
 
Resumo: 
 Harry Potter, un neno marcado dende que naceu porque o que non-debe-ser-nomeado 
(Lord Voldemort) intentou matalo. O porqué descóbrese no 5º libro. Pero, grazas a súa nai, 
sálvase da maldición máis imperdoable de todas. Os seguintes 10 anos vivirirá cos seus tíos por 
obrigación. Eles, avergoñados, só o deixan vivir, nada máis ,ata que un día recibe cartas do 
colexio “Hogwarts de Maxia e Feiticería” onde coñecerá amigos, como Ron e Hermione. O 
primeiro é un sangue limpo, é decir, un fillo de magos pero traidor ó sangue; a segunda é sangue 
sucio, filla de muggles (persoas non magas). 
 
1º:Harry Potter e A Pedra Filosofal: 
Ao morreren seus pais, vive cos antipáticos tíos, mais cando recibe a carta vai ao Colexio e 
participa no equipo de quidditch, deporte máxico con vasoiras. Pero tamén pasan cousas 
estrañas, como que ao final, o profesor de Defensa Contra as Artes Escuras, Quirrel, leva no seu 
corpo parte da alma do Señor Tenebroso, que intentará coller a Pedra Filosofal para vivir mellor. 
Pero, o destino fai que pasando cos seus amigos unha serie de probas, venza outra vez o mal. 
 
2º:Harry Potter e a Cámara dos segredos : 
Tralo estraño verán , posto que un elfo doméstico chega a súa casa para avisalo dos posíbeis 
perigos que pode haber, Harry volve a Hogwarts cos seus amigos. As advertencias son certas. 
Algúns alumnos son petrificados, e unha mensaxe de sangue na parede afirma o que se supuña: 
A Cámara dos Segredos volve estar aberta, e con  ela, veñen perigos. Culpado por ser o herdeiro 
de Slytherin (un mago que creou unha das catro casas do colexio na antigüidade) e o que abre a 
Cámara, Harry demostrará que non é culpable e, ademais salvará á irmá do seu amigo coa axuda 
dunha espada: a de Godric Grrifindor (outro dos catro que fundou o colexio). 
 
3º:Harry Potter e o Prisioniero de Azkaban: 
Acaba de saír un perigoso mago da prisión máxica gardada por unhas criaturas terríbeis: os 
dementotes, que rouban a felicidade. El é Sirius Black, quen nun principio creron culpable da 
morte dos pais de Harry.  
Pero, coa axuda dos amigos, do director, dun hipogrifo, e un mapa creado polo pai e uns amigos, 
descubrirán que o que escapou é bo e a rata de Ron (animago, quere decir que se transforma en 
animal cando quere), é o traidor. Ao final, como sempre, Harry está aí para solucionalo. 
 
4º:Harry Potter e o Cáliz de Fogo: 
 Dorme peor porque ve con cada vez máis frecuencia ao Señor Tenebroso, pero a medida que 
pasa o tempo, vendo a final do mundial de quidditch (o xogo con vasoiras) e a volta ao colexio, 
vaise olvidando. Ao chegaren a este, ven que vai haber “O Torneo dos Tres Magos”, ao que 
acudirán un alumno de tres colexios distintos: Fleur Delacour (francesa), Víctor Krum (belga) e 
Cedric Diggory (de Hogwarts). Pero, sen facer nada, Harry Potter aparece tamén entre os elixidos. 
Superará dragóns, sereas, bailes e o peor de todos, o labirinto. Ao final, xunto co outro 
representante do colexio, chegarán á meta, e esta levaraos a un cemiterio onde os espera Lord 
Voldemort. Neste libro morre a primeira persoa. Ao regresaren, ninguén se dá de conta de que hai 
un morto, e Harry descobre a un infiltrado no colexio. 
Ao final, volverá cos tíos, pero o peor é a volta de Lord Voldemort. 
 
5º:Harry Potter e a Orde do Fénix: 
Xa en verán, un dementor aparece cerca da casa de Harry,  el actúa e, por iso é levado a xuízo, 
por violar as leis máxicas. Este ano, Harry parece máis só que nunca: ninguén, agás o director, os 
amigos e a Orde do Fénix o cren sobre aqueles sucesos. Crearán o ED, organización secreta en 
contra da maxia escura, coñecerán o amor… Todo isto levaraos a unha viaxe ao Ministerio de 
Maxia na procura  de Sirius Black para salvalo do malo. Pero é só unha trampa  para  que  se faga  
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coa  Profecía que fala de Harry e Lord Voldemort: “Se un vive, o outro non. Un ten que morrer nas 
mans do outro”. Esa é a arma que quería usar o malo. Entre pelexa e pelexa, chegan os bos. E, 
unha vez máis, morre alguén, e esta morte é tráxica. Ao final, Dumbledore (o director), e Lord 
Voldemort, enfrontaranse nunha batalla da que ninguén sairá victorioso. 
 
6º:Harry Potter e o Misterio do Príncipe: 
Dous ataques a alumnos darán a voz de alarma e xurdirán as dúbidas de se a escola debe seguir 
aberta. Haberá sospeitas do profesorado e do alumnado, Harry investigará o pasado de Lord 
Voldemort. Descubrirá os Horrocruxes, a Pócima da Sorte e moitas cousas máis grazas a un libro 
de Pócimas dun antigo alumno que se fai chamar: O Príncipe Mestizo. O final achégase, e o 
director e Harry van en busca dun obxecto para destruílo, pero non serve de nada pois xa fora 
destruído e acaba cunha persoa. O traidor escapará, xunto cun malo. Un enterro digno, un adeus, 
unha promesa e con  esto  remata o último libro (ata o momento). 
Opinión: 
 Aos que nos gusta ler este tipo de libros, é boísimo, aínda que todas as mortes serán 
recordadas para sempre, xa que case sempre morren os simpáticos, pero de todas formas é 
incríbel. 

Mikel Bermello  
 
                                            

Próxima aventura 
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O NÚMERO DE OURO 
 
A xeometría ten dous grandes tesouros; un é o Teorema de Pitágoras; 
O outro, a división dunha líña entre proporción media e extrema. 
O primeiro podemos comparalo cunha medida de ouro; 
O segundo podemos denominalo unha preciosa xoia. 
 
                                                   Johannes KEPPLER (1571-1630) 
 
 
 
Todos os que nos dedicamos á ensinanza das Matemáticas sabemos que, quizais, un dos labores 
máis complicados da nosa tarefa é tratar de que os nosos alumnos sexan capaces de apreciar a 
utilidade que ten esta disciplina. Unha das preguntas que se repite ano tras ano é: “e isto… ¿para 
que serve? 
 
Posiblemente sexa a Xeometría a disciplina matemática que nos permite achegarnos máis á vida 
real, ou cando menos, a que nos permite dar máis exemplos intelixibles para o alumnado da 
utilidade da nosa asignatura.  Traterei neste pequeno traballo o tema das proporcións e máis en 
concreto o número de ouro como exemplos da aplicación das matemáticas á vida real e máis en 
concreto á búsqueda da beleza. 
 
É o gran matemático Pitágoras ó que lle debemos a teoría das proporcións; aínda que foi, 
posteriormente, Euclides o que desenvolveu toda esa teoría no libro V da famosa obra “Os 
Elementos” (o segundo libro máis editado despois da Biblia). 
Como exemplo de proporcionalidade, cabe destacar que Pitágoras foi quen de relacionar esta 
teoría de proporcións coa harmonía musical, é dicir, relacionou as proporcións con intervalos 

musicais, así podemos comprobar que unha corda que dá o Do grave é 
3

4
 da lonxitude dunha 

corda que dá o Fa. Con 
2

3
 obtense o Sol e con 

1

2
o Do natural. 

En xeral chámase proporción á igualdade de dous razóns ou cocientes, é dicir: 
 

A C

B D
= . 

 
Talvez,  a pesares de que se lle atribúe a Pitágoras a teoría das proporcións, un dos seus maiores 
impulsores fose Thales. 
 
“O número de ouro” ou “divina proporción” 
 
O número de ouro ou número áureo (que aparece sempre representado pola letra grega f , letra 
elixida en honor do gran escultor e arquitecto grego Phidias, que foi un dos primeiros en utilizar 
para as súas creacións esta proporción), ten a súa orixe na división dun segmento en (como 
dicían os gregos) “media e extrema razón”.  
Todo empeza cunha liña recta. Imaxinemos un segmento de lonxitude dada e agora queremos 
dividilo en dúas partes m e n , pero da maneira máis fermosa posible, da maneira máis 
harmónica. 
O maior grao de harmonía alcánzase cando a relación entre a lonxitude total e o anaco maior é 
igual á relación entre o anaco maior e o menor.  
Vitrubio indicou que para que un todo dividido en partes desiguais parecera fermoso, entre a parte 
maior e a menor debe existir a mesma relación que existe entre a maior e o todo.  
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Matematicamente, isto é como: 
m n m

m n

+
=  

 

Se chamamos 
m

x
n

= , obtemos a seguinte ecuación e as súas solucións: 

 

2

,

1 5
1,6180339...

21 0
1 5

0,6180339...
2

x

x x

x

f

f

ìï +ï = = =ïïï- - = Û í
ï -ïï = = = -ïïî

 

 
A partires do número de ouro podemos construír un rectángulo “dourado” de dimensións m n´  de 

xeito que 
m

n
f= . 

Con respecto a estes rectángulos de ouro, é interesante mencionar que aparecen acotío nas 
nosas vidas, vexamos algúns exemplos: 
 
· Se nos fixamos nas tarxetas de crédito, tarxetas telefónicas, D.N.I., podemos observar que as 
súas medidas son aproximadamente 86 mm.´ 53 mm. e que se efectuamos  o cociente entre elas 
obtemos un número moi próximo a 1,618.  
De feito, chegouse a dicir deste rectángulo que é a forma xeométrica máis satisfactoria, e segundo 
probas efectuadas por psicólogos alemáns, foi o preferido pola xente dende o punto de vista 
estético, de entre multitude de rectángulos (incluíndo o cuadrado). 
 
· En Arquitectura, o rectángulo “dourado” ou o que é o mesmo o número de ouro, aparece nos 
máis famosos  edificios como por exemplo en Notre Dame, no Partenón ou na famosa pirámide de 
Keop, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
· É moi coñecido o gravado de Leonardo Da Vinci para ilustrar os traballos de 
Vitrubio acerca das proporcións humanas. Segundo Vitrubio, se se coloca a 
punta dun compás no embigo dun home e tomamos como radio a distancia 
que hai entre a planta dos pés (xuntos) e o embigo, entón os dedos das mans 
e dos pés tocarán a circunferencia así trazada. 
 
 
 
Por outra banda un rostro humano ben proporcionado tamén se pode enmarcar 
nun “rectángulo dourado”. De feito unha cara  é máis ou menos agraciada canto 
máis se acerquen as súas proporcións ao número de ouro. 
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Na man humana, a distancia entre as falanxes están en razón de ouro.  
 
 
 
 
 
· En Astronomía: se se colocan os planetas en fila vese como cada un divide as distancias entre 
os dous planetas veciños, e soamente a Terra está no punto que divide segundo o “número de 
ouro”. 
 
· Existen na natureza multitude de exemplos que adoptan a forma de espiral, dende a maioría das 
galaxias, as teas de araña, remuíños, cairos de animais, cornos, etc. 
Existe unha relación moi directa entre o número de ouro f e algunhas espirais, e, sobre todo, 
coas formas de crecemento, tanto no reino animal coma vexetal. 
A espiral logarítmica podemos obtela a partires dun “rectángulo de dourado” e esta espiral 
podemos achala en cunchas mariñas, no Anmonites, no Nautilus, etc. 
 

 

 

 

 

Os ovos de galiña son óvalos que poden inscribirse en rectángulos dourados, é decir, a altura e a 
anchura do ovo seguen a razón áurea.  
 
· O número de ouro tamén foi representado en obras de arte dende a “Mona Lisa” de Leonardo 
Da Vinci ata “O sacramento da derradeira cea” de Salvador Dalí. 
 
· Pénsase que o número de ouro está conectado co comportamento dos mercados de valores.  
 
· Os seguidores de Pitágoras estaban tan obsesionados co número f que pensaban que esta 
proporción revelaba a man de Deus. 
 
Posiblemente algún de vós estea pensando que o número de ouro é un produto da xeometría 
inventada polos matemáticos. Porén, os matemáticos non teñen nin idea de cara a que mundo de 
conto máxico lles conduce este produto. Se a xeometría non se inventara, quizais non 
coñeceriamos nunca ó número de ouro. Pero entón, ¿quen sabe?, aparecería caprichoso como 
resultado dun breve e sinxelo programa matemático. 

 
 

Trinidad Pérez  López  
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CERTAME LITERARIO OTERO PEDRAYO 
 
 
GAÑADORES ANO 2006 
 
Un ano máis,  como vén sendo habitual, celebrouse o certame literario para ledicia de todos, anque 
a tensión ameazaba con anubar a alegría do evento pois, a escasas horas de finalizar o prazo, só 
tiñamos catro traballos. Estabamos desesperados. A convocatoria figuraba en todas as clases e 
todos os profesores de galego fixeramos fincapé. ¿Tratábase dunha confabulación, dunha 
vinganza aos profesores do noso departamento ou dun axuste de contas? Baralláronse todas as 
hipóteses. Nada parecía imposible e todo era probable. Intres de agonía. Reuníons de 
departamento. Cando xa todo parecía perdido, empezaron a  caer como pingas de orballo en 
tempo de canícula. Seis, quince, vinte, trinta... trinta e cinco sobres fóronse acumulando sobre a 
mesa, parecían invitacións de voda  reclamando insistentemente a nosa asistencia. ¡E alá fomos! 
Delmiro, José Manuel, Belén e as dúas Conchitas (ciencias e a que suscribe) coas nosas mellores 
galas asistimos con enorme pracer á cerimonia. Con agradable sorpresa  comprobamos que 
despois de moitos anos de silencio, o Primeiro Ciclo facíase eco cun variado elenco de textos. 
¡Bravo por eles! De tal elenco saíron dous relatos gañadores. Tamén nos sorprendeu a temática 
elixida, onde a maxia, o horror, a enfermidade , a morte, o fantástico e o amor cobraban 
protagonismo. Pasamos momentos de zozobra, medo, tenrura e alegría que estamos certos 
sentiredes vós tamén cando os leades. Daquela descubriredes o lado escuro dese voso 
compañeiro ao que sempre pedides os apuntamentos, agora quizais o pensedes antes de facelo; 
descubriredes que baixo a pel de cada un de nós asoman outros moitos que, como os gabáns  da 
cebola, ocultan o que cada un de nós somos,  queremos ser ou soñamos ser. ¿Cal deses somos 
en realidade?  DESCÚBREO A SEGUIR 
 
 
 
RELATOS GAÑADORES  
 
 

Xénero Nivel Título Autor/a 
I Memorias Laura Novoa Carvalho 
I A Meiga Noa Antía González Rodríguez 
II D Fernando Mojón 
III Monstro de vinganza Beatriz Rodríguez Cougil 

Relato 

III (accésit) Vivir Estefanía Silva de Araújo 
Poesía III Eu sen min Raquel Lemos González 
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Relato gañador Nivel I 
                                                

A MEIGA NOA 

 

Esta meiga da que vou  falar chamábase Noa.Encantáballe ler contos de personaxes máxicos coma ela, dicía 
que un conto é coma unha historia que podía suceder na realidade e que a cantidade de historias que podes 
escoller é unha vida que podes vivir, a Noa encantábanlle tamén todas as lendas dos pobos e a cantidade de 
personaxes que había nelas, na gran maioría mouros, pero nelas tamén existen meigas coma ela e iso 
gustáballe moito. O que non aturaba era que todo o mundo crera que as meigas eran malas porque era 
mentira 
  Noa nunca vivira aventuras coma as dos seus contos. Non tiña amigos para que a acompañasen e ela soa 
tiña medo, o dos amigos non era problema de ser simpática ou de boa persoa, o problema estaba en que era 
moi tímida e por medo a ser rexeitada nunca saíra a buscar amigos. Un día ocorréuselle que ela quería ter 
amigos como os dos seus contos, quería un trasno como amigo, e cunhas palabras por aquí e outras por alí, 
sacou o trasno do seu conto preferido.Ó saír,o trasno  sentouse no seu sillón, sentíase estraño, coma nun 
mundo imaxinario, coma do que el viña. O primeiro que fixo Noa foi alegrarse  e cun gran sorriso na cara 
púxolle encima da mesa un gran manxar coas súas receitas máxicas, Noa era unha gran cociñeira, ó acabar, o 
trasno presentouse: 
- Ola, chámome Fiz  

Eu son...... – Noa non puido acabar a frase - 
         Nese intre Fiz foise correndo e Noa foi detrás del, pero perdeuno. Seguiu camiñando ata que se deu 
conta de que se perdera e comezouse a preocupar por ela e por Fiz, entón un pouco máis lonxe atopou a Fiz. 
Estaba sentado nunha pedra mirando ao lonxe, Noa con moito coidado sentouse ao seu lado: 
¿Que che pasa Fiz?¿Atópaste ben? 

Non, en parte, fisicamente si, pero eu non son así, son un rapaz e un feitizo transformoume nun trasno.- 
contestoulle Fiz 
¿E que podes facer? 

Se atopo un peite máxico, libraríame  do feitizo. ¿Axudarasme? – preguntoulle a Noa -  
Claro que si. –dixo Noa emocionada, que non puido rexeitar a proposta – Axudareite no que faga falla. 

Os dous voltaron para a casa de Noa e colleron provisións. Comezaron a voar na vasoira de Noa ata o pobo 
máis achegado, Padroso,e ó ver unha velliña despois de buscar por todo o pobo : 
Ola ¿Poderíanos axudar?¿Coñece vostede a lenda do peite máxico? –preguntou Noa – 
¡¡¡NON!!! – berrou a velliña e foise mirándoos con mala cara - 
Eles, crendo que os enganaba , andaron un rato máis  pola vila na búsqueda de alguén máis, pero ós veciños 
ós que  lles preguntaban,  agochábanse ou miráronos con mala cara. Ó ver que alí non facían nada, fóronse 
voando na vasoira ata chegar a Sarreaus, a seguinte vila; foron á praza que estaba chea de xente: 
Perdoen ¡¡¿¿¿Coñecen a lenda do peite máxico??!!! – berrou Fiz -  
¡Aaaaahhhhh.......!!! –oiuse un berro e todo o mundo se alporizou -  
Vós non facedes nada aquí –dixéronlle uns homes , colléronos e botáronos fóra da vila – 
Non voltedes por aquí –berraron cando xa estaban nas aforas- 
Unha rapaza duns quince anos: 
Boas, chámome Erea, desculpade ao meu pobo, é que esa lenda sempre os alporiza, e en verdade  case 

ninguén sabe a lenda, pero din que está maldita. 

¿Pódesnos axudar Erea? –preguntou Noa-  
Eu non, pero..... 

¿Entón que queres? – dixo Fiz de mala maneira -  
¿Pódesme deixar acabar,”trasno”? – falou en ton ameazante - 
Perdón –desculpouse -  
 Na vila veciña, Lodosel, atoparedes a unha persoa que vos axudará, só tedes que preguntar polo neto 

pequeno do "Manolo do Pisco" –ó rematar a frase Erea foise - 
       Con esta frase Fiz e Noa todos sorprendidos fóronse ata Lodoselo, que estaba a cinco minutos de 
Sarreaus.Chegaron á metade do pobo e viron a uns dez rapaces reunidos, foron onda eles: 
¿Coñecedes ó neto pequeno do Manolo do Pisco? - Nese momento fíxose un silencio -  
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Son eu e chámome Mª Xosé. –oiuse unha voz que rachou o silencio - ¿Que queredes? 

Todo sorprendido de que fora unha rapaza, contestoulle Fiz - ¿Coñeces a lenda do peite máxico? 
Si, pero non vos podo axudar  - indo para eles comentoulles -¿Queredes tomar algo? 

sabendo que era a única axuda que tiñan,  dixeron os dous á vez –Si 
Foron a súa  casa e alí Fiz contoulle :  
Eu teño un feitizo,e por eso son un trasno, para liberarme del teño que atopar o peite máxico. 

¿Axudarasme?-intentando dar mágoa. – 
Só che podo axudar contándoche a lenda e dicindo onde están as covas, nada máis –Mª Xosé apiadándose , 
empezou a lenda -” Hai moito tempo, cando chegaron os musulmáns a Galiza e algúns quedáronse, unha 

rapaza moura estaba a peitear o cabelo ó pé do río cun peite dourado e brillante, cando escoitou uns ruídos 

e mirou para atrás, eran os galegos daquela época que intentaban protexer o seu  matando  a todo 

musulmán, ela correu  e correu, pero eles viñan a cabalo e collérona, matárona e fóronse. O seu mozo viuna 

no chan alí morta e toda pisada, colleuna nos brazos e levouna ó monte, atopou dúas covas e meteuna 

nunha, ó metela o peite caeu dun dos bolsos ó chan, colleuno,  bicouno e caeulle unha bágoa nel. Meteuno 

na outra cova e dixo que todo o que fora e non entrara na cova acertada, que sería a do peite, quedaría 

atrapado para sempre pola beleza daquela moura e se entraba pola acertada, podería quedar co peite”.- 
Para rematar Mª Xosé díxolles - as covas están onde comeza o río, no alto do monte. 

Moitas grazas –asentiron os dous - 
Noa e Fiz  empezaron a subir monte arriba a carón do río. Xa levaban un bo rato cando se decataron de que 
estaban perdidos, nese intre escoitaron unha voz:  
¿Necesitades axuda ? - era Mª Xosé - 
¿Que fas ti aquí Mª Xosé? - preguntou Noa - 
Sentíame mal de non axudarvos e seguinvos, e polo que vexo necesitádesme . 

A verdade é que si, penso que estamos un pouco perdidos .-dixo Fiz- 
¿Seguimos o camiño?- comentou Mª Xosé - 
Si,¿ pero por onde?-dixo Noa un pouco celosa de que Mª Xosé  estivera tan puntual -  
Polo camiño da dereita - contestou toda convencida – 
Ó chegar ó lugar exacto das covas : 
Xa chegamos – comentou Mª Xosé - Son estas  as covas. 
¿Sabes cal é a cova? –preguntou Fiz a Mª Xosé – 

Non. 

Entón haberá  que probar  -dixo Noa – 
 Vou eu –ofreceuse Fiz e asomou a cabeza dentro da cova.- 
  Cando tiña a cabeza nunha delas  oiu un ruído, coma un berro de muller, que o asustou: 
Se nesa cova se oen berros, é a do peite, quérenos  enganar. –pensou Noa - 
      Cando ían, entrar viron  un resplandor e apareceu a moura da cova que lles  entregou o peite: 
¿Por que te nos apareces ? – preguntáronlle á moura tremendo co medo - 
Xa vos agardaba e penso que alguén de vós tamén a min, éncheme de ledicia falar con alguén despois de 

tanto tempo –dixo mentres lles entregaba o peite -.Agora marchade e non lle digades a ninguén que 

estivestes aquí. Adeus .   
Coa mesma  desapareceu, Noa que sostiña o peite e dirixíndoo cara a Fiz converteuno nun bo e guapo 
rapaz...que Noa e Mª Xosé intentaron engaiolar cos seus “meigallos”. ¡¡¡E claramente gañou  Noa!!! 
 
  

 

 

 

 

 
 
 

Antía González  Rodríguez 
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Entrevista á autora  
 
    Iria -   Como te decidiches a participar nun concurso literario? 
 

Antía -    Porque me pareceu unha boa oportunidade para divulgar as lendas do meu pobo. 
 

    Iria - Sorprendeuche gañar o premio? 
 

Antía -  Si, cando mo deron atopábame no polideportivo do instituto e comecei a saltar nas 
bancadas. 

 

    Iria -  Dende cando escribes? 
 

Antía -  Se che digo a verdade, este é o primeiro relato que escribo na miña vida. 
 

   Iria -  Por que un tema fantástico na túa primeira obra?   
 

Antía -  Porque teño moita imaxinación, ademais os libros fantásticos gústanme moito. 
 

    Iria -  Un relato fantástico situado en lugares reais, como Lodoselo ou Padroso. Que 
teñen de máxico para ti estes lugares? 

 

Antía -  Para min estes lugares son moi especiais. Para empezar, Lodoselo é o meu pobo. 
Ademais  téñolles moito cariño por ser onde paso tódolos  veráns. 

 

    Iria -  Un relato fantástico, máxico, con valores como a amizade, o compañerismo e un 
final feliz. Gústanche só os contos que rematan ben? 

 

Antía -   Para a miña historia non quería un final tráxico xa que os personaxes estaban 
baseados en amigos meus. 

 

    Iria - O personaxe central é unha rapaza, Noa. Que destacarías dela? 
 

Antía -   Dela destacaría que é unha rapaza moi divertida, interesante, valente… se non fose 
polo tímida que é, non pararía de facer novas amizades. 

 

    Iria -   A literatura fantástica está moi relacionada coa literatura e co pobo galego. Ti cres 
nas lendas do teu pobo?  

 

Antía -   Si, o meu pobo está moi relacionado con lendas de mouros, coma a do meu relato. 
Non penso que sucederan na realidade, pero gústanme moito. 

 

    Iria - Dixéronme que es unha gran lectora. Que tipo de literatura prefires ler? 
 

Antía -    Gústanme de todo tipo, pero as que máis son as históricas, xa que me encanta a 
historia e entretéñenme moito. 

 

   Iria -   A parte de escribir, que máis che gusta facer no teu tempo de lecer? 
 

Antía -   A miña actividade preferida é o baile galego, que levo practicando dende pequena. 
Tamén fago teatro, onde teño moitos amigos. Ademais de todo isto toco a gaita e a 
pandeireta. 

 

    Iria -  Grazas Antía por este ratiño. Noraboa polo premio e xa te entrevistarei cando 
gañes o próximo. 

 
 

Iria Muñiz Babarro . 
  
  

60 



                                                               

                                                                                 
                                                                                 
 Rañolas  nº 3                                                                  
 

PROTAGONISTAS: CERTAMES, PREMIOS E ENTREVISTAS 

Relato gañador: Nivel I 
 

 

 

 

 

Tiña só cinco anos cando viñen para Galicia, miña nai estaba enferma, moi mal, os médicos non 

daban esperanza de vida, ingresárona nun hospital de Braga.As miñas irmás maiores viñeron 

traballar a Galicia para axudar ao meu pai cos gastos. 

Daquela eu tiña asma e precisaba certos coidados, polo que decidiron levarme a min con elas. 

Logo,en Río Caldo metéronme na escola de primaria. 

A pesar de eu ser tan pequerrecha nunca xamais olvidarei esa etapa da miña vida na que todos: 

os veciños, as persoas do pobo e máis as miñas irmás dábanme moito agarimo e coidábanme moi 

ben. 

Pasados dous anos miña nai recuperouse da súa enfermidade e viñéronme buscar, ela e mais o 

meu pai, para voltar á casa. 

Sacáronme da escola galega para pasar á escola da miña terra e aprender o meu idioma. 

As miñas irmás ficaron en Galicia co proxecto de conseguir novas metas para o seu futuro. 

O meu recordo de nena era moi forte, os meus sentimentos cara a Galicia tiraban moito de 

min, tanto, que con tan só trece anos voltei, obvio, que co consentimento dos meus adorados 

pais, aínda que lles producín un gran disgusto.  

 

Aínda que, por suposto, non podía ir soa, fun acompañada polo meu irmán. O meu irmán levaba 

un arma por se eramos atacados por un lobo, e así foi. 

Nós precisabamos cruzar a montaña, xa que non tiñamos pasaporte para pasar a fronteira cara 

a España. 

Días atrás os adultos comentaban que andaban os lobos, por iso a razón de levar un arma. 

 

Cruzada a fronteira, no alto da montaña, ao anoitecer, meu irmán e mais eu divisamos unhas 

persoas con armas. Nós, pensando que eran gardas da fronteira, botámonos a rebollóns pola 

montaña abaixo, seguíronnos, escoitamos os oulidos dos lobos. O garda ía acompañado por un 

can, este ao escoitar aos lobos botouse ao seu propio dono ( acto inexplicable para min ). 

Meu irmán colleu a pistola e apuntou ao can que mordía ao seu propio dono; matouno. 

O garda estaba tan agradecido con nós, co meu irmán e mais comigo, que ata decidiu facer 

coma se non nos vise, e deixounos seguir a ruta cara a Galicia. 

Nós, co foco na man, e tremendo de medo con cada ruído que óiamos, chegamos á seguinte 

montaña, onde non se divisaba nada a quilómetros. Outro día máis comiamos enriba duna pedra, 

descansabamos un anaco e volviamos á tarefa. 

 

Outra vez, uns homes, armados, pero non uniformados. O medo percorría o meu corpo. Unha 

sensación de intriga. Mirámonos, non tiñamos alternativa; se corríamos, colleríannos polo que 

decidimos seguir camiñando. 
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Cando nos acercamos dímonos conta de que eran cazadores. Toda a xente sabía que nesas 
montañas non se podía cazar, polo tanto eran cazadores ilegais. 
Acercáronse, preguntáronnos de onde viñamos.<Dixémoslles a verdade.¿por que non nos cren?> 
Palabras inútiles do meu irmán. El explicoulles que non tiñamos pasaporte e precisabamos 
cruzar a montaña para poder pasar a fronteira sen que non visen. 
Eran en total cinco homes ben postos, parecían moi cultos, moi ben preparados ,tanto que non 
nos creron. 
<A historia non é mala, pero non me convence de todo, así que a caminar diante miña, vostedes 
poden abrir a boca moi rápido e para nós iso é un perigo. Así que síganme.> 
Meu irmán rogoulle polas boas. O home chamou aos seus compañeiros e leváronnos a unha 
casiña. 
Meu irmán loitou todo o que puido, xurou que nunca diría nada do que vira, pero non o creron. 
 
Na casiña non nos daban de comer, soamente auga e máis auga. E así estivemos ata o terceiro 
día, no que nos trouxeron unha boa ración de carne. 
Non nos daban explicacións do que ían facer con nós. 
Eu estaba asustada, choraba sen parar, moitas veces oíra falar aos maiores de que as persoas 
de fóra utilizaban as nenas, raptábanas e enviábanas como prostitutas a outros países.<Non te 
preocupes, non che farán nada, eu protexereite, se fai falla matareinos, pero non chores 
máis.> 
As palabras do meu irmán parecían as da miña nai cando  caía.Ela dicíame que as nenas fortes 
non choraban. Sempre que caía ao chan, ela levantábame e animábame. 
 
Eses recordos abrumábanme a mente. Non quería saber da preocupación que debía ter a miña 
nai cando soubese que non chegaramos a Galicia ( xa que en dous días teriamos que estar alí ). 
Seguramente ela pensaría que os gardas da fronteira nos colleran ou que un lobo nos atacara, 
tal e como é a miña nai calquera cousa lle pode pasar por esa cabeza. 
E todo iso pola miña culpa, eu estaba pondo en perigo a vida do meu irmán e mais a miña, e por 
ter o tonto capricho de ir vivir a Galicia, ben, o capricho que para min era todo un soño que se 
estaba facendo realidade. ¿Por que tiña que pasar isto?¿Por que a min?  
As miñas ilusións destrozadas, o meu gozo caído nun pozo. 
 
Un día os homes falando entre eles,polo que eu oín, dicían: 

- Estamos facendo un gasto inútil neses dous infelices. Témolos aquí, dándolles de comer 
e de beber. 

- Certo é. 
- Si.É verdade. 
- Nenos, propóñovos unha cousa. 
- ¿Tirámolos pola montaña abaixo? 
- Non, becerro. 
- Ti ,coma sempre, cas túas ideas de bombeiro. 
- A ver...escoitade....desa maneira non temos asegurado que morran. Mellor matámolos 

aquí dentro e entérramolos nestas terras. Desa maneira ninguén acharía os seus 
paradoiros. 
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- Eles non nos fixeron nada.É moi inxusto facerlles iso. Non merecen a morte. ¿Como 
podedes ser tan ...crueis? 

- Paco, ti sempre tan sentimental...mellor cerra o pico ¿queres? 
- Ti a min non me mandas calar.¿Oíches? 
- Xa basta mozos, calade, xa veremos o que facemos. 

 
Comentei o que oín ao meu irmán, púxose histérico perdido, agora era eu a que lle daba forzas 
para seguir adiante. Só tiñamos dúas alternativas: resignarnos á morte ou pedirlle axuda ao tal 
Paco. Loxicamente optamos pola segunda. 
Eses días fixemos todo o posible por averiguar quen era, e  conseguimolo. El era o encargado 
de facer o turno de noite, polo que decidimos esa mesma noite esperar a que os seus 
compañeiros fosen cazar para facer o plan previsto. 
Esa noite quedamos espertos, Paco preguntou por que non durmiamos. 
A noite pasaba e Paco estaba aburrido, empezou a falar, presentouse, contounos anécdotas do 
seu traballo. Nós animámonos e decidimos empezar tamén a falar. Contámosllo todo a Paco, 
inclusive o noso plan. 
Mentres, Paco quedou mudo, eu pensaba en que ese era o momento, ou  nos mataba ou nos 
liberaba, unha de dúas. 
Empezou a falar: 
 
-Ti es moi xoven para morrer, como dicides vós os xoves.Seguramente tes dez aniños ou por 
aí.-dixo. 
-Nove.-contesteille. 
-Bueno, pois nove. E ti, xoven, serás seu irmán.¿Onde traballas, é verdade a vosa historia? 
-Estudo señor, a historia é tan real coma a vida mesma, xúrollo polo que máis quero. 
-Non me chames señor, fasme sentir vello.(E botou un sorriso). 
-Axudareivos a escapar. 
 
A vida de Paco estaba en xogo, polo que el tamén decidiu escapar dese inferno. 
Explicounos que viaxaría moi lonxe, ao Brasil, xa que alí tiña familia ,e que cambiaría de 
identidade. 
Agradecémosllo de mil maneiras pero non quixo nada a cambio.Montamos no coche e fomos ata 
a cafetería na que o meu tío nos tiña que esperar había cinco días. 
Xa unha vez na cafetería meu irmán e mais eu non podiamos crer o que vivimos. Chamamos ó 
meu tío por teléfono á súa casa. El foinos  buscar e preguntou que nos fixeran, explicounos que 
chamara á policía, aos meus pais non, non os quería preocupar. 
Nós presentámoslle a Paco, el agradeceullo e incluso dixo que lle daba unha recompensa, pero 
Paco negoulla. 
-Non, gracias pola súa amabilidade, pero non fixen isto por diñeiro. Eles fixéronme 
comprender o mal que estaba a facer. 
Fomos ata Río Caldo, alí acomodámonos, durmimos. A xente preguntaba que nos pasara. 
As miñas irmás cando me viron non o crían. Pensaban que xa non volvería. 
Pero  fíxeno, conseguín  o meu primeiro soño, custoume o seu, pero conseguino. 
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E se tiven agallas para conseguir iso, tamén as terei para conseguir a miña próxima meta: ser 

unha gran xornalista e viaxar polo mundo facendo reportaxes impresionantes e entrevistas 

alucinantes. 

 

                                   Laura Novoa Carvalho 

 
 
 
 
 
Entrevista á autora 
 
Como se che ocorreu contar iste relato? 
Porque me gusta escribir,e tamén polo que me contou a miña nai. 
 

É verdade todo o que pasou?  
Ao  principio é verdadeiro, logo, ao final, non. 

 
Canto tempo adicaches a escribilo?  
Dúas horas máis ou menos. 
 

Axudouche alguén a escribilo?  
Sí,a miña nai, porque foi a ela a quen lle sucedera a historia. 
 

Gustaríache dedicarte a escribir libros?  
Non,a verdade é que me apaixona  moito máis o deporte. 
 

Que sentiches cando che deron deron o premio?  
Orgullo e moítisima alegría porque pensei que non ía gañar. 
 

Quen te animou a escribilo? 
A miña nai que apoioume. 
 

Faiche ilusión que publiquen o teu relato?  
Sí,porque os demais o poden ler e opinar se lle gustou o non. 
 

Por que elixiches ise tema?  
Porque está baseado en feitos reais. 
 

Como xurdiu ***MEMORIAS***?  
A miña nai contoume a historia e a min ocorréuseme escribila e contala, introducindo feitizos. 
 

Xa, para rematar,con que nos debemos quedar do teu relato?Queres reflexar algo? 
Eu só escribín iste relato para un traballo, nada máis. 
O que se tiña que facer por culpa da pobreza. 
 
 
 

  Texto e foto: Nerea Iglesias Rodríguez & Rut Moutte t Viso. 
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  Relato gañador Nivel II  
 

                                                                         DDDD    
 
Aínda se me creban as verbas ao recordar aquel suceso… ¡é tan raro! … Sinto o recordo daquelo 
coma se acabara de ocorrer, aquel medo e ao mesmo tempo pracer… 
 
     Todo comezou unha noite de esmorga. Comigo viñan Argot e mais Heken, iamos dispostos a 
comernos a noite coma sempre, ademais aquela tiña un aquel no aire que era especial, non sei 
como explicalo… era como un meigallo… 
     Co paso da noite e a festa  acompañadas con alcohol, volvémonos máis festeiros e decidimos 
irnos para casa máis tarde, comezamos a bailar animados, cada un á súa bóla.  Entón vina… Ía 
cun vestido negro que lle daba un aire de misterio e morbo, deixaba ver os seus ombros espidos e 
sensuais… do seu pescozo pendía un colgante que acababa nun estraño símbolo, acababa 
nunha longa saia que se perdía no chan tan escuro coma o seu conxunto. Conseguín ver o seu 
rostro que me enmeigou. Aqueles ollos escuros, profundos, que atraían dunha maneira… e esa 
cara tan fermosa ,cuns labios carnosos coma os pétalos dunha rosa e finos coma espiñas ,que lle 
daban un toque de seriedade e misterio. 
 
     Quizais pola augardente que levaba enriba ou non sei por que, acerqueime a ela. Aínda non 
sei de onde saquei o valor para facelo, pero non sentín medo nin vergoña, só queria estar cerca 
dela. Separeime dos meus amigos e desaparecín na festa xunto a ela que, sen dicir palabra, 
comezou a acercarse a min… Mirábame aos ollos e sorría con aquel sorriso brillante. Comezou a 
bailar comigo. Cada vez que o seu delicado corpo rozaba o meu, estremecía e sentía unha calor 
no bandullo que ascendía pola gorxa ata chegar á caluga, cada vez máis intensa, tanto que cando 
os seus beizos estaban pretos dos meus, non puiden evitar bicalos con paixón, a mesma paixón 
coa que ela me bicaba, e neses segundos nos que os nosos corpos cada vez eran máis cercanos, 
sentinme na cima do mundo coma se só estiveramos ela e mais eu… ninguén máis, desexei que 
aquelo fora eterno…  
 
       Alonxámonos da festa e polo camiño comezou a falarme. Tiña unha voz moi doce, 
chamábase Lilita e era estranxeira. Díxome se a acompañaba a dar unha volta polo bosque, que 
lle parecía máis fermoso de noite que de día. Eu pensei nas historias que me contara meu avó de 
que tivera coidado con ese bosque, disque alí na antigüidade rendían culto a deuses algo raros e 
que nalgún sitio de alí había un templo do que ninguén sabía moito pois non se atrevían a entrar 
nel, non lle fixen caso, tomeino por historia de vellos, aínda que non o parecía… 
 
      Polo camiño díxome moitas cousas mentres iamos collidos pola cadeira, contoume que esa 
noite non a ía esquecer xamais e que nunca podería volver a repetilo … máis ou menos xa ía 
imaxinando as cousas, fai falla ser parvo para non darse conta pero entón díxome algo que me 
conxelou o sangue… 
 
      Eu non puiden negarme, era unha noite de lúa chea e multitude de estrelas brillaban tanto no 
ceo que parecían querer asomarse para contemplar aquel escuro a contecemento: unha Misa 
Negra. 
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      Xuntámonos con máis xente de estrañas roupas, parecía que cada unha viñera dun sitio 
diferente, cada un cunha parella. Logo todo pasou moi rápido. Volvín bicala pero os seus beizos 
non dicían tan doces coma antes, agora estaban fríos e desexosos… pero eu así os desexaba… 
 
      Seguimos un rato así ata que comezamos a espirnos pouco a pouco, quedándonos espidos 
sen darnos case conta. Pouco a pouco as demais parellas xuntáronse con nós, ou nós con eles, 
non o recordo ben… foi todo moi confuso, unha orxía de corpos que se entrelazaban dándose 
pracer, lamendo a luxuria que emanaba da súa pel… blasfemando a Deus… 
 
      E naquel lascivo acto no que eu disfrutaba a pesar de saber que Deus xamais me perdonaría, 
comecei a ouvir aquelas palabras que soaban cunha voz profunda de muller, saían dos seus 
beizos  pero non  parecían ser pronunciadas por ela: Móstrame o teu pescozo e deixa que os 
meus cairos rompan a pel que impide que o teu sangue sexa para min. A túa vida será eterna, 
morrerás cada mañá e renacerás ao ocultarse o sol. 
   
        E eu deixeime, drogado polas súas verbas, ignorando estas consecuencias, matando a miña 
inocencia naquel depravante acto de blasfemia. Pouco a pouco chantoume os seus dentes, 
longos e afiados, que furaron a miña pel coma se fora de papel, arrincándoa entre alaridos de non 
sei se dor ou pracer, aínda que quizais sexa a mesma cousa, notei como o meu sangue 
abandonaba o meu corpo deixándoo baleiro coma se fose unha funda que protexe o líquido 
vermello, que esvaraba polos seus dentes e baixaba pola súa gorxa e os seus peitos para 
perderse máis abaixo deles. Entón notei que tamén perdía algo máis, moito máis importante: a 
miña ialma. Desmaieime e non vin o resto do acontecido, simplemente morrín naquel pracer 
perverso. 
 
       Só sei que aparecín ao día seguinte nun recuncho daquel escuro bosque. O primeiro que 
sentín foi unha forte dor no pescozo e involuntariamente boteille a man para apalpalo, sentín dúas 
incisións profundas que me doían moito, coma se me queimaran as feridas. Atopábame espido en 
medio do bosque, e ferido. Sentíame raro, con sede, moita sede, a luz do sol molestábame. 
Busquei unha sombra, cando fun coller a miña roupa atopei un libro entre ela, era de cor negra, 
con remaches do que parecía prata. Na súa tapa podíase ler en grandes letras góticas: “Versos 
Satánicos” 
 
       Nese momento os sucesos da noite anterior viñéronme á cabeza cunha dor aguda  nela. 
¡Meu deus! ¡Como os tribunais da Inquisición tiveran noticias daquelo, xa podía rezar! Bueno, o 
dano xa estaba feito… así que abrín o libro e comecei a ler…  
 
       Aquelo parecía algo serio… lin as 11 leis do final: 
 
-Non deas a túa opinión ou consello a menos que che sexa pedido 
-Non contes os teus problemas aos demais, a menos que esteas seguro de que queiran oílos 
- Cando esteas no hábitat doutra persoa mostra respeto, senón, non vaias alá 
-Se un invitado no teu fogar te enfada, trátao con crueldade e sen piedade 
-Non fagas avances sexuais a menos que se che faga un sinal de apareamento 
-Non tomes o que non che pertence a menos que sexa unha carga para esa persoa e estea 
clamando ser liberada 
-Recoñece o poder da maxia se a empregaches exitosamente para obter algo desexado. Se 
negas o poder da maxia despois de acudir a ela con éxito, perderás todo o conseguido 
-Non te preocupes por algo ó cal non necesitas estar suxeito 
-Non feras a nenos pequenos 
-Non mates animais non humanos a menos que sexas atacado ou para alimentarte 
- Cando te encontres en territorio aberto non molestes a ninguén ,se alguén te molesta, pídelle 
que pare. Se non o fai, ¡Destrúeo! 
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     Non entendía nada daquelo, decidín vestirme e cando o fixen atopei unha marca no meu 
antebrazo:  
 
 
 
 
                                                  
 
 
  
 
 
 
 
  Eu no sentira nada no meu brazo… o debuxo estaba recén feito e parecía moi elaborado, tiña 
que notalo cando mo fixeran aínda que estivese desmaiado…. Era moi raro… 
 
    Estaba niso cando sentín a presenza de alguén diante miña, e vina. Alí estaba ela, Lilith. Agora 
era diferente… levaba unha vestimenta axustada, tanto que parecía estar espida, os seus ollos 
agora eran vermellos, semellaban estar inxectados en sangue, quizais no meu sangue… e nas 
súas costas nacíanlle dúas enormes ás robustas e de plumaxes escuras, tan escuras coma as 
noites de xiada. Semellaba pálida, o cal resaltaba os seus ollos agora vermellos, estaba sorrindo 
dunha maneira pracenteira, como un rapaz logo de facer unha trasnada moi grande.  
 
   Impresionoume tanto que non fun capaz de artellar palabra, ata que ela me falou: 
 

- ¿Como te atopas?¿gustouche a festa? 
- … 
- ¡Veña! ¿non tes lingua? 
- … 
- Supoño que estarás algo confuso, ¿non é así? 
- Si… ¿Que me fixeches? 
- O que ti desexabas 
- ¿Que? 
- Recorda o que che dixen… 
- … 
- Refrescareiche a memoria: Agora es inmortal. 
- ¿Quen es ti para dar eses dons? 
- Boa pregunta… Son Lilith, a primeira muller que tivo Adán no “Paraíso”, Deus botoume por 

aprenderlle o auténtico pracer da vida, fun desterrada ao inferno e alí coñecín a un bo 
amigo… Son a raiña dos demos femininos. 

- ¿Que fas aquí?¿que me fixeches? 
- Eu aliméntome de sangue que cambio por pracer a xente coma ti en misas negras, 

Aparezo en forma de súcubo e só teño que facer unha cousa… seducir. Xa cho dixen, 
fíxente inmortal, es o único que se librou da morte, agora es testemuña do que pode obter 
o home se pasa a formar parte do mundo da maxia negra e do satanismo. Serás o único 
que verá como toda a humanidade morre de vella sen poder facer nada por evitalo, como 
enferman e se volven inútiles. Esa marca do teu brazo simboliza a túa lealdade a min e as 
consecuencias deste pacto, ¿entendes? 
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        Entón dinme conta do que pasara… agora xa non podía facer nada, ao deixar que me 
mordera, fixera un pacto de lealdade e dependencia, estaba condenado eternamente a vivir. 
Contemplaría os avances do home, a morte dos meus fillos, netos… a desaparición de todo o que 
amaba con loucura, o único que non morrería para min era esa muller: Lilith  
     -Vexo que o entendes 
     -Enténdoo 
     - Ese libro xamais pode ser observado por ninguén máis ca ti e os teus súbitos, se é que os 
chegas a ter, e aprendices e mais os teus fillos ,pois a pesar de ser mortais, herdarán o teu mal 
     -¿Que mal? 
     - A partir de agora alimentaraste de sangue e temerás a luz do sol, a cambio diso terás unha 
das mellores armas do home: a seducción. Todo esto por simplemente serme leal.  
 
 
Instruirás ás persoas que eu che diga nas artes negras e ti serás o maior feiticeiro de artes 
negras, xamais saberás nada da maxia branca, pois será perxudicial para ti e, como non, todo 
esto no anonimato, ninguén debe saber da túa existencia, pois perseguirante ata dar contigo e 
intentar matarte a ti e aos teus aprendices. 
 
       Toma este amuleto e frótao cando me necesites, agora tócache aprender a ti e para eso terás 
que vir comigo a un sitio seguro e abandonar á túa familia e, unha última cousa, aprenderás o 
significado das 11 leis e trasmitiraslles ese coñecemento aos teus aprendices que terán que 
respetalo por encima de todo.  
 
   Desta maneira axeonlleime e xureille lealdade para a eternidade.Ao longo destes anos fun 
instruído en artes escuras e maxia negra, das miñas verbas aprenderon os mellores estudosos da 
cábala e da maxia negra, das miñas mans naceu o maior exército, as mans de Lucifer. Gracias a 
min comezou a cruzada entre o ben e o mal. Vivín ao longo dos séculos, vin como morrían todos 
os homes e mulleres que coñecía e vin tamén como crecían os seus fillos e así será sempre. 
Represento o lado escuro de cada persoa que enferma de fe, a liberdade dos seus corpos. 
Represento a indulxencia, non a abstinencia.  
 
     Pecha as túas pálpebras e todo no que cres, dálle a volta. Ese son eu. 
 
 
 
 

                                                                                         
 
 
 
 
 

Fernando Mojón 
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Entrevista ao autor 
    
-Dende cando escribes?  
Dende hai un ano ou dous. Penso que comecei para o concurso. 
 
- Como te animaches a escribir este relato? 
A verdade é que foi algo espontáneo. Tiña unha compañeira de clase que estaba escribindo e 
comentoumo. Gustoume a idea e comecei a facelo eu tamén. 
 
-En que te inspiraches para escribilo? 
En moitas cousas; algúns lilbros que teño lido e historias que coñecía de oílas, pero sobre todo en 
libros de vampirismo. 
 
-Escribes relatos con frecuencia? 
Non, prefiro escribir historias máis extensas que cousas máis breves, pois os grandes relatos 
déixanche introducir máis elementos e novas ideas que se che ocorren. 
 
-Escribirás máis relatos ? 
Teño pensado escribir algún, pero agora a verdade é que non teño moito tempo. 
 
-Gustaríache adicarte á escritura? 
Por que non? pero non creo que me adique a isto porque xa hai moitos escritores e eu 
“simplemente” gañei un concurso no instituto. 
 
-Por que te inspiraches na maxia negra? 
Porque a coñezo mellor e ademais, porque é moito máis misteriosa e lúgubre. Encántame as 
historias de misterio e teño lido bastante sobre maxia e temas esotéricos. Isto proporcionoume 
algúns coñecementos para escribir a historia. Ademais, a maxia branca é máis aburrida. 
 
-Cal é o teu autor favorito? 
Teño especial interese en dous grandes autores, que son Douglas Prteston e Lincoln Child. 
Ambos escriben xuntos e fan libros moi bos que tratan dun axente do FBI e das súas técnicas 
para resolver os casos que se lles plantexan. Son libros algo longos, pero isto non é ningun 
obstáculo para quen lle guste ler. 
 
-Canto tempo che levou escribir este relato? 
Tan só tres días, pero organizar as ideas que tiña na cabeza e facer algo decente levoume un 
pouco máis de tempo, pero non pensedes que moito. 
 
-Tes participado en maís concursos literarios dentr o ou fóra do centro? 
Non, literarios ningún. Este é o primeiro, pero participei máis dunha vez en concursos de debuxo. 
 
 

                                        Entrevistadoras: Isabel Gavilanes e Judith Gómez 
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Relato gañador: Nivel III 
 

 

MONSTRO DE  VINGANZA 

 

 

-Mátame agora-digo. 
Mátame. Asasíname.Arríncame a vida se pensas que queda no meu corazón algún resto dese agridoce don. 
Mátame se cres que dese xeito conseguirás que deixe de torturarme a min mesmo. Mátame se pensas que así 
poderás sobrevivir. 
-Mátame. 
Mátame se cres que existe un Deus que expiará os nosos pecados. Remata con esta vida de vinganza, con 
este corazón morto e volve á túa soidade con aire triunfante. Trémenche as mans mentres mantés o coitelo ó 
carón da miña gorxa. Os ollos non son quen de atura-lo meu mirar. Doe, ¿non si? E aínda ha doer máis... 
 
-Mátame agora. 
Es un monstro. Non sei como puiden crer en ti ata o de agora... ¿Por que  sorrís mentres me pides 
que te asasine? ¿É que che fai gracia a miña dor? Es cruel...es despiadado. Non entendo por que 
me fixeches tanto dano... ¿Por que confiei en ti? ¿Por que fun tan estúpida? ¿Que é o que sinto 
agora? Nin sequera o sei eu... 
-Mátame. 
Trémeme a man. Debo facelo. É a miña obriga, é o meu desexo, pero...é tamén o meu maior medo. 
 
É feito sabido que, nunha terra constituída na súa meirande parte por fermosos países separados non só por 
fronteiras xeográficas, senón tamén polas diferencias culturais, así como as relativas ó aspecto dos seus 
habitantes e á súa forma de ve-la vida, unha pequena aldea situada no cabo do mundo é pouco máis que 
insignificante. É  normal que, nunha historia feita a partir de grandes episodios bélicos, a traxedia dunha 
familia non é máis ca un acontecemento nimio. 
Non obstante, o que tivo lugar naquela pequena aldea hai vinte anos é algo digno de mención. Porque aí, 
nese pequeno val que se atopa agora ermo e baldeiro, aí é onde unha vez se produciu a maior das inxustizas 
que caiban imaxinar. 
 
A nosa historia comeza nun momento de caos, de crise, nunha recreación a pequena escada deso que ten 
ocorrido en moitos lugares e momentos ó longo de tódolos séculos que leva a existi-lo mundo: a nosa 
historia comeza nun momento de racismo. Digo racismo porque é esta a mellor verba para describir a dura 
represión á que foron sometidos, sen telo buscado, os membros dunha familia que todo o que desexaba era 
fuxir do seu pasado e asenta-la súa vida sobre o cimento da tranquilidade. 
Racismo...si, esa é a mellor denominación. 
 
Racismo. ¿Debería chamar racismo á forma que tiveron de tratarnos á nosa chegada?Se existira un antónimo 
para o termo benvida, esa sería a palabra axeitada...¿Malvida?Non... Non existen neste absurdo mundo 
verbas dabondo para explica-lo que nos fixeron eses bastardos. 
Racismo ...ese termo faime rir. 
 
Como ía dicindo, a nosa historia comeza nun pequeno pobo insignificante situado no fin do mundo. É como 
dicía tamén, non é unha desas grandes batallas contidas en libros de tapas grosas e escuras: trátase de algo de 
pequena transcendencia, pero sen embargo, duns feitos que moveron moitos sentimentos, moitas impresións, 
e, o máis sinistro de todo, moitas vidas. 
Odio, rexeitamento, xenreira, receo. Iso foi o que lles ensinaron a sentir ós habitantes do pobo do que 
falamos (que, de agora en adiante, recibirá o ben merecido nome de Vilapequena) por todo estraño que 
aparecese no seu camiño.Irónico... Si, curiosamente irónico. Seguro que moitos dos que estades a le-lo meu 
modesto relato vos decataredes de súpeto  do  pechados  que  sodes con aqueles que non coñecedes, do moito 
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que vos custa confiar neles, do xeito intransixente en que non cededes ante maneiras de pensar, ante formas 
incluso de vestir que non vos son coñecidas,.Si, é un feito: as persoas temos medo ó descoñecido. 
Iso foi o que aconteceu. Os habitantes de Vilapequena tíñanlle medo ó que non lles ensinaron. 
¿Existen meigas? Xulgade vós mesmos. O caso é que hai unha meiga nesta historia. Unha meiga que se 
quixo aproveitar da inocencia dun neno e que lle deu un aspecto terrible que faría que o resto do mundo o 
desprezase: converteu a súa doce e tenra pel nun revestimento de escamas verdes e noxentas. 
 
Din que a beleza se atopa no interior. Din que as aparenzas non importan. En calquera caso, para el o aspecto 
non importou. Coñeceu a unha moza, namoráronse e casaron. Ese foi o comezo da traxedia da súa familia. 
Tiveron moitos fillos, pero todos eles naceron coa maldición de posuíren un corpo que sería rexeitado pola 
maioría da poboación. De feito, así foi: os nenos eran insultados, pegábanlles na escola e todo o mundo se 
afastaba deles. O pai choraba pola traxedia á que condenara ós seus fillos, e a súa muller tentaba, gardándose 
para os seus momentos de soidade as bágoas, consoalo e calma-la súa dor. 
Por esta razón, decidiron viaxar lonxe, onde ninguén os coñecese, para poder atopar ese cimento do que 
antes falaba, esa tranquilidade. Só desexaban chegar a un lugar onde non os sentenciasen pola súa aparenza. 
Ilusos, ¿non si? Verdadeiramente, a realidade era un pouco diferente: non había lugar no mundo onde non 
fosen ser rexeitados. E aposto o que queirades a que neste intre algún de vós, dos que me ledes, está a pensar 
“Non, eu non faría tal cousa, eu acolleríao sen ter en conta o seu aspecto”. Que fácil de dicir...E aínda no 
caso de que algúns actuasen dese xeito, a maioría non o faría. 
Por iso os habitantes de Vilapequen foron inxustos con eles, por iso actuaron co xa citado racismo. 
-É fermoso...- dixo Eluro, que era o fillo máis novo, nada máis chegar á vila-Mamá-apreixou con marcado 
medo o brazo da súa doce nai-¿aquí poderemos ser felices? 
Ela anicouse ó caron do pequeno de pel verde e apoiou o queixo no seu ombro. Tiña medo. 
-Claro que si, meu ben- foi a súa resposta-Faredes moitos amigos e invitarédelos a merendar onda nós, na 
nosa casa. Iredes a cas deles e xogaredes xuntos. Aquí todos seremos moi felices. 
O pequeño Eluro sorriu, agardando con ese entusiasmo que sobra no corazón dos nenos o momento no que 
esa nova vida de ledicia comezaría. 
A nai ergueuse e mirou ó seu esposo de fite a fite. »¿Que é o que nos agarda ? » era a pregunta que se facía. 
-É moi bonito-sorriu a irmá maior, que acababa de cumpri-los doce anos. 
Efectivamente, non era bo o destino que os estaba a agardar. Aínda que se asentaron nunha vivenda bonita, 
con colosais galerías e un fermoso xardín, a xente agachábase nas súas casas e axexaba polas fiestras cando 
eles andaban polas rúas. Non se lles acercaban. Prohibíronlle a entrada na escola ós cativso, e o seu pai 
dedicábase a ensinarlles o fundamental. Nas tendas tampouco os atendían. 
A vida volveuse, como podedes ver, meus ben queridos lectores, tan desesperante coma o fora con 
anterioridade. Os nenos choraban a cotío e dicían que querían marchar de alí. 
A maior, que era bonita a pesar da súa noxenta pel, desexaba por riba de todo ter amigos. 
-¿Para que nos tivestes?-preguntoulles un día ós seus pais-¿Para que tivestes fillos se sabiades que nunca 
poderían ser felices? 
Os máis cativos botaran a chorar. 
 
Lembro que naquel intre deixei cae-las bágoas pola miña face. Eu non era menos, eu tamén quería xogar cos 
demais nenos, saber o que que se sentía ó correr ó carón dos demais, ó facer as cousas propias dos pícaros 
daquela idade. 
Co tempo, aprendín a torna-las lágrimas en rabia, o medo en ansias de vinganza.Se hoxe fose como aquel 
neno que un día fun... se fose aquel mesmo meno, xa tería morto. Pero, ben pensado, ¿non é esta miña vida 
unha morte? 
 
Todo o pobo se reuniu co alcalde para falar da aversión que lles producían os novos veciños. Esixían que 

marchasen de Vilapequena nun prazo de catro días. Non lles gustaban os intrusos, e aínda menos os que 

eran tan desagradables como aqueles. 

O alcalde envioulles unha carta ós estranxeiros pedindo que marcharan de contado. Sen embargo, a familia 
non tiña onde ir. O pai presentouse no Concello para suplicar que os deixasen quedar, pero ninguén quixo 
escoita-los seus laios. 
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Volveu a casa sen esperanzas e cos ollos máis cheos de bágoas que nunca. A súa doce muller reconfortouno 
cun abrazo e con palabras tranquilizadoras, e díxolle o seguinte: 
-Non marcharemos de aquí ata que alguén nos dea unha explicación que xustifique por que deberiamos 
facelo. 
 
Ós quince ou dezaseis días, fartos de esperar en balde a nosa marcha, tódolos habitantes do pobo rodearon a 
nosa casa e botáronnos pedras polas fiestras da galería. Agachámonos todos no piso de arriba, nos armarios, 
debaixo das mesas. A min colleume no colo a miña nai e metémonos nun recuncho que empregabamos como 
agocho cando os meus irmáns e máis eu xogabamos. 
-¿Que nos vai pasar, mamá?-preguntei, e aínda lembro como collía nas mans as súas trenzas loiras ó facelo. 
-Meu pequeno Eluro, meu ben, meu cativiño...-agarimoume. Era a primeira vez que a vía chorar, e había se-
la derradeira-Non sei como, pero estou segura de que a ti non che ha pasar nada...-apoiou as mans nas miñas 
fazulas e miroume fixamente con aqueles ollos marróns-Dálles un escarmento por nós. 
 
-Pero, ¡ ti non vas morrer! ¿Verdade que non? Papá tampouco vai morrer, ¿verdade, mamá?Marcharemos a 
outro sitio e faremos moitos amigos...a un sitio onde todos sexan coma nós-a esperanza vivía aínda no 
corazón do pequeno. 
-Meu amor...-a súa nai choraba e choraba. 
 
Dende nena, sempre oín falar daquela lenda. Lembro inda agora pequenos fragmentos dunha canción que a 
miña avoa me cantaba coa súa voz estragada polo tabaco e polos anos: 
                                     Chegaron para quitarnos  
                                             as terras 

                                    que nós traballaramos. 

 

                                     Quixeron converternos 

                                             nos súbditos 

                                             do seu reino. 
 
                                         Pero a súa maldade  
                                      converteuse no seu inimigo 

                                       e rematou coa súa cobiza. 

 

 
Dicían que, anos atrás, chegara á aldea unha familia de monstros de escamas verdes e poderes 
abominables. Tentaron facerse co poder e sometelos a todos, pero os habitantes de Vilapequena 
loitaron con valentía e os poderes dos invasores remataron por se volver contra eles e morreron 
na súa casa, afogados polas chamas que a súa maldade causara. 
De nena, encantábame escoitar esta lenda contada pola miña querida avoa... 
 
Lume...É o meu maior inimigo dende aquel día. É o único que me pode dar medo, ve-la miña pel sendo pasto 
das lapas...Pero era precisamente con lume co que me quería vingar. 
 
As chamas devoraron a casa enteira. O último lugar a salvo foi aquel recuncho onde se agacharan Eluroe a 
súa nai. 
-Non quero morrer...-saloucou o pequeno-Mamá, temos que fuxir de aquí.¿Mamá? 
A súa nai xa non se movía nin respiraba. era un corpo sen vida. 
 
Naquel intre , odieina.Quizais non fai máis ca unha manifestación da miña pena, pero no meu corazón xurdiu 
un sentimento de rancor terrible.¡Acababa de deixarme só, á miña sorte, e as lapas non tardarían en me 
engulir! 
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Eluro, asustado ante a idea de morrer e pensando en vingar o trato que lles deran ós seus pais e irmáns, 

decidiu que non lle importaría venderlle a súa alma ó mesmo Diaño se dese xeito conseguía sobrevivir e 

matar a todos aqueles que lles fixeran tanto dano. 

 

-¡¡Por favor!!-berrou, caendo de xeonllos no chan-¡¡Concedédeme o desexo de vivir para vingalos!! 

¡¡Deixádeme vivir só ata que remate con todos eles!! ¡¡Só ata entón!! 

Non foi o Demo o que escoitou, senón unha meiga, a mesma que un día lle cambiara a pel dun réptil ou dun 

peixe ó seu pai. 

-¿Seica me chamaches, neno?-preguntou, aparecendo no medio das lapas sen sufrir ningún dano. 

-Axúdame...-suplicou Eluro. 

-Os humanos fixéronche esto, ¿non si? 

Aquela meiga estaba no certo. Tempo atrás, cando era nova e fermosa aínda e moraba no profundo dunha 

lagoa, un grupo de humanos tentara matala. Era dende entón tan grande o seu odio cara a eles que non o 

dubidaba dúas veces en facerlles xogadas e convertelos en repugnantes seres para que sufriran o mesmo que 

ela levaba anos a aturar. 

-Toma esta apócema, neno. Ela darache forza e valor. 

 

As palabras da miña nai eran o único que quedaba na miña mente aflixida. “Dálles un escarmento por 

nós”.”Mamá, fareino”, pensei, e naquel intre tomei a poción, que percorreu a miña gorxa e  rapidamente se 

estendeu por todo o meu corpo, causándome unha sensación coma se todo eu estivese baleiro e aquel líquido 

me enchese dun novo ser, dunha nova alma, dunha nova vida. 

Saltei pola fiestra e, ó entrar en contacto co frío de fóra, a miña pel e todo e meu ser comezaron a arder. 

Corrín todo o que puiden, arrepiado pola dor e por todas aquelas cousas que estaba a experimentar. O meu 

corazón ía estralar, a miña pel íase consumir. 

 

-Estaba alí; ficaba quedo a me mirar de fite a fite.Foi unha visión fugaz, pero enchéuseme naquel mesmo 

intre toda a alma de medo, dun pavor tan inmenso que non volo podería explicar. Era coma se a miña alma 

fose un cántaro dado a volta e todo se ciscase diante de min:as miñas conviccións, os meus ideais, a miña 

intelixencia...todo no chan, coma se non estivera nas miñas mans nunca. 

O tío contounos a historia deste xeito, causando en toda a familia reunida á mesa o intencionado arrepío. 

-¿Como fuxiches?-preguntoulle mamá, á que sempre lle engaiolaran os contos de medo. 

-Non fuxín eu; fuxiu el. ¡Seica me viu máis forte ca el e mexou co medo! 

Todos botaron a rir, pero as historias que contaban na vila eran tan espantosas que eu non era quen de 

comparti-la súa ledicia. 

Todos falaban dos estraños asasinatos que se estaban a producir. Dicían que había un home-lobo no bosque 

de Vilapequena, e que el era o que mataba ás nosas xentes, pero, a dicir verdade, eu non cría no que o tío 

contara. 

-Non nos veñas con andrómenas-rosmei. 

-¡Disque es unha mexeriqueira, Némese! 

Seica eu era a única que de verdade estaba asustada polas historias que se contaban. 

 

Na vila non tiñamos auga nas casas, polo tanto tiñamos que lava-la louza na fonte, que estaba ó 
carón do bosque. 
-Tócache ir lavar, Némese. 

Aínda que era noite pecha, tiña que ir remata-las miñas tarefas. 

 

Némese era a filla do alcalde da vila, un home moi vello xa, o mesmo que vinte anos atrás permitira que os 

habitantes de Vilapequena rematasen coa curta estadía que alí tiveran os familiares de Eluro. El xamais 

falaba daqueles feitos e o único que quedaba era unha lenda, unha lenda convertida en mito, un mito que 

dicía que se fixera xustiza e se asasinara ós invasores...A historia é algo facilmente manipulable. 

 

Cheguei alí e vina como un pequeno anxo no medio daquel lugar noxento e asasino. Unha nena a penas, un 

ser doce e inocente ó que sería doado enganar... 
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Tremía de medo ó lembra-la historia que o tío viña de contar. De camiño á fonte, ideei mil e unha formas de 

fuxir do monstro se aparecía. Tremíanme os xeonllos e tentaba ver na escuridade o mal que estaba a piques 

de saír ó meu encontro. 

-Es parva, Némese-díxenme en voz alta, mentres deixaba no chan o cesto e buscaba a pastilla de xabón-.Mira 

que crer eses contos... 

Pero entón, ¿a que se debían aquelas estrañas mortes? 

Comecei a frega-la roupa con forza, buscanno remata-lo antes posible e así volver á casa. 
 

Escoitou o “frú-frú” do vento nas follas dos carballos e ergueu a cabeza, morta co medo.Escudriñou na 

negrura do bosque, pero non vía nada...nada, agás dúas pequenas luces, dúas pequenas chispas alí diante. 

-¿Quen...quen está aí?-preguntou, soltando o xabón e tentando nos seus petos na procura do coitelo afiado 

que collera na casa-¿Quen es? 

Pensei que ía perde-lo sentido do medo que tiña, xa estaba a ve-lo meu cadaleito e as coroas de 
flores, as letras prateadas lamentando a miña morte prematura... 
 

Entón escoitáronse unhas pisadas e a moza tremeu con violencia. Aquelas dúas chispas resultaron ser uns 

ollos, uns ollos riscados, e das tebras xurdiu a silueta dun home alto, moi alto e moi fraco, ataviado con 

pantalóns e xersei negros e enmarcados por un raio de lúa que viña de entre os carballos. 

-¿Que ...que queres de min?-preguntou Némese, tremento de cabeza e suxeitando por diante dela a súa arma- 

Non te achegues ou... 

 

-Non che quero facer mal- dixo. 

As súas palabras non acougaron o meu ánimo, e seguín a tremer. Tiña moito medo, un medo tremendo que 

penetraba por tódolos rincóns de min. Quería botar a correr ou a chorar, pero os meus pés ficaban alí e non 

me facían caso ningún. 

-Baixa o coitelo- pediu. 

-Non. 

-Báixao, non che farei mal. 

- Non- movín a cabeza cara ós lados, con forza. 

- El sentou por riba da pedra que bordeaba a pía e ollou cara a min sen pestanexar ningunha vez. 

- - Chámome Eluro- dixo. 

 

-Chámome Eluro- dixen. 

Os seus ollos amosaban o seu desacougo e o terror que envolvía o seu corazón. Tiña que eliminar aquela 

barreira que se erguía entre os dous, facer que deixase a súa arma e se fiase de min. 

- ¿Cal é o teu nome?- quixen saber. 

- -N- Némese- contestou. 

- Semelloume tan fermosa e doce que sentín o impulso de achegarme e devorala... devora-lo seu 

sangue e abastecerme da súa pel. 

 

A meiga que lle salvara a vida a Eluro fixérao, pero con moitas condicións:a meiga deulle a capacidade de 

ser un fermoso home pola noite, pero mentres o sol estivese no ceo, alumeándoo, entón sería unha criatura 

noxenta, un réptil que non podería saír do seu refuxio na escuridade ata a noite pecha, un ser que só podería 

vivir se se alimentaba do sangue e da pel dos humanos. 

 

Durante moito tempo, Eluro temérase a si mesmo, rexeitarse. Pero o desexo de vinganza foi máis forte, e o 

pequeño Eluro, feito xa un home, decidira troca-lo sangue de animais que durante anos fora o seu sustento e 

comezar a pasarlle factura ós que lle fixeran dano ós seu pais e ós seus irmáns. 

 

-Confía en min, Némese...- dixen. 

Pousou o coitelo no chan, sen deixar de fitar para min e calculando mentalmente, imaxinei, o percorrido que 

tería que facer coa man se o quería volver coller. A súa inxenuidade fíxome sorrir. 

-Achégate, bonita- insistín, estendendo un brazo cara a ela-. Ven onda min. 
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- Achégate, bonita- insistín, estendendo un brazo cara a ela-. Ven onda min. 

Coitadiña , achegouse, e eu puiden acariciar cunha man as súas meixelas. Tremeu. 

 

Era unha sensación doutro mundo. Fíxome un aloumiño tan garimoso que sentín que canda el levaba a 

miña alma. 

Despois daquela noite, volvemos vernos á noite seguinte. Preguntoume por que seguía a leva-lo coitelo 

canda min, se non me fiaba del. 

Eu conteille o que na vila se dicía. 

-    Disque un licántropo é o que comete os asasinatos- expliquei-. Teño medo. Non sei cando me han atacar. 

-    Non temas máis, Némese:non che vai pasar nada. 

 

Se daquela non fose tan tola...se entón desconfiara del no canto de lle ofrecer a miña alma...Pero as persoas 

somos así de parvas e deixámonos engaiolar polas verbas doces, pola amabilidade dos demais...Ninguén 

entendía o meu medo, pero el sorriume e aseguroume que non me ía pasar nada. 

Deixeime engaiolar...¿ como puiden ser tan parva? Es...es un miserable... 

 

Tremes como noutro tempo un neno tremería diante do seu profesor. Véxote e sinto ganas de sorrir, perdido 

na túa dozura...Ti non serás quen de me quitar a vida, ¿ou si? 

 

Namoreime coma unha parva, crin nel...Os únicos momentos do día nos que o meu medo se ía a un lugar 

moi lonxano eran os que pasaba con el , ó seu carón, perdéndome nun mundo alleo a todo o demais, sentindo 

que me sobraba o aire para vivir porque o tiña a el, e el era o meu único sustento. 

 

Eluro aproveitouse da inocencia da moza para chegar ó seu corazón e así descubrir todo o que ocorrera na 

vila durante a súa longa estadía no bosque. Conseguiu que ela se namorara tanto que incluso o levou onda o 

seu pai para presentarllo.Fixéronlle un oco na casa. 

 

Ansiaba tanto toma-la miña vinganza que non pensaba en nada máis. Esquecinme da miña vida, esquecinme 

de que tiña un don que moitos perden, como a miña familia o perdera...non me decatei de que estaba vivo e 

non pensei en vivir...só pensei en vingarme, en facerlles xustiza ós meus...pero, ¿fixen xustiza? Eles seguen 

mortos...A miña vida foi a vinganza...e a vinganza foi a miña vida... 

Mátame, doce anxo, mátame se pensas que estou vivo. Xamais saberás o que se sente cando uns ollos tan 

puros e fermosos coma os teus te miran coma se mira a un asasino, con medo, con xenreira. Xamais saberás 

como é se-lo malo, se-lo mentireiro, se-lo inimigo. O teu corazón inocente non o pode entender. 

 

Aproveitou a confianza que lle ofreceran e asasinounos a todos...Prendeulle lume á vila enteira...Só se salvou 

a unha persoa. 

Mátame agora, Prívame do que non teño. O meu sufrimento non rematará por máis que me leves deste 

mundo...igual que o meu amor por ti. Mátame. 

 

O que tivo lugar naquela pequena aldea hai vinte anos é algo digno de mención porque, de non ter ocorrido, 

agora Vilapequena seguiría a ser Vilapequena, e os seus habitante, alimentados coas mentiras creadas polos 

manipuladores da historia. 

 

-¿Que agardas?- pregunto. 

-Es...es un asasino...- dis, entre salaios. 

- Si, asasino de min mesmo. 

Soltas o coitelo, sen forzas.Deixas cae-lo teu corpo esgotado ó meu carón, por riba da herba, e ficas así, a 

chorar. 

-Non paga a pena, ¿verdade?- pregunto. 

Apoio a man enriba do teu ombro, e percórrete un arrepío. Dan ganas de te comer, de bebe-lo teu sangue. 

Pregúntome se nesta vida, tal vez noutra posterior...pregúntome se algún día poderei vivir. 
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Beatriz Rodríguez Cougil 

 

 
 
 

Entrevista á autora 
 

Beatriz necesita escribir para poder vivir, para ela a escrita é unha necesidade tan imperiosa 
como respirar. Beatriz escribe dende que ten uso de razón e usa as palabras para deixar 
anacos de si mesma en cada un de nós. 
Beatriz quere ser escritora pero xa o é dende que colleu aquela primeira folla para expresar no 
papel o que non era quen de facer coa palabra lanzada ao aire. 
Coñecín a Beatriz o ano pasado, cando se presentou ao certame literario cun dos relatos máis 
fermosos que teño lido, Tayanna, e daquela souben que me atopaba ante un pequeno xenio, e 
digo pequeño, porque cos seus 16 ou 17 anos era un embrión que engulía as palabras cunha 
capacidade e madurez impropia da súa idade. 
Neste relato Beatriz cambiou totalmente de rexistro. Foi unha  sorpresa enorme descubrir que 
era ela a autora desta historia de horror e amor pero,  acaso esa versatibilidade non é propia 
dos escritores de raza? 
Beatriz acabou a súa etapa no instituto e está a cursar estudos universitarios, pero se queres 
saber máis dela e comprobar que non esaxero nin un chisco, le en Rañolas 2 o seu relato 
Tayanna, gañador do certame 2006 xunto con A tráxica  historia do príncipe Roi de Rubén 
Salgado. Le os dous e despois..., fala comigo, se che quedan palabras. 
                                                                          

                                                                            Conchita Fernández 
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Poesía gañadora Nivel III  
 

 

EU SEN MIN 

 

 
                           Marchaba. 

                           Alí deixaba todo o meu, a miña esperanza, os meus choros. O albergue  

                           do meu corazón. 

 

                           Marchaba. 

                           Das paredes empapeladas escorregaban cristalinas bágoas. 

                                                     -Ata cando volvas- dicían. 

  

                                                                                                              Se volves. 

 

                              Os obxectos queridos eran tantos que ningún puiden coller. E alí que 

                              daban. E eu marchaba. Marchaban os meus soños, as miñas  

                              soidades, os meus esbozos dunha vida mellor naquel cuarto pe 

                              queno, escuro. Grande e luminoso na miña alma. Onde tanto sufrira. 

 

                                                               O corpo marchaba. 

 

                                                                       A mente quedaba. 

 

                                                                                            E do resto nada. 

                              Comezaba 

 

                              Nova noite, nova luz. Sen o meu. 

                              Nova vida, para os outros. Nova morte para min. 

 

                              Escapar. Escapar do meu fogar querido, dos meus recordos,onde  

                      xunto a miña antiga familia pasara a anhelada e rematada infancia.  

                      Por que escapar? 

 

                              Polo ben do resto, pola súa vida. 
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                         E comezaba. 

 

                         Vida nova. Un duro colchón, unha cama grande , un cuarto frío.  

                          Blanco. 

 

                         E atrás queda o home, sen compaixón, sen a súa filla. Sen preocupa 

                         cións. Tranquilo. Inseguro. Distante. 

 

                        Volver. 

                         Pasar por alí...recoller novas cousas. E chorar, berrar. 

 

                          

                        Os bonecos, 

                      a mesa... 

                 as fotografías 

                         a luz 

 

                             a cor.                               Respirar. E chorar. 

 

                    Marchei para non voltar. 

 

                                                 Polo meu ben. 

 

                     Polos outros. 

 

                                                             Entrar de novo onde 

                                                               Unha vez os meus 

                                                                       Sentimentos agocharan o máis puro da vida. 

                                                                         E chorar. 

                                                                            Ninguén sería quen de entendelo, 

                                                                                Mais aínda espero o 

                                                                                    Inesperado, iso que pode ou 

                                                                                      Non acontecer 

 

Raquel Lemos 
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Nivel III: Accésit 

VIVIR 
 
Era unha tarde gris e aburrida. O corredor daquel hospital repetía os nosos pasos facendo máis 
agónica a miña situación emocional. Anxo, o meu cuñado -médico-, e máis eu camiñabamos sen 
atrevernos a expresar con palabras o que nos saía á forza da alma. 
- ¿ Pode ser un tumor cerebral? -pregunteille sen miralo. 
- Si, pode -respondeume abrazándome sen deixar de camiñar polo largo e branco corredor. 
Intentando atopar unha xustificación ó evidente, preguntoume: 
- ¿ Toma algún tipo de drogas? 
- Non -respondín-, claro que non. 
Coñecía moi ben ó meu marido. Eu tiña 13 anos e el 15 cando comezamos a tontear: paseos en 
bicicleta, cartas ás agachadas, paseos ó saír da escola...É el, Xacobe, quen quedou na sala do 
TAC, onde cada imaxe que reflectía o monitor estaba a dictar a súa sentencia de morte. O noso 
fillo, Alexandre, con cinco anos, xogaba cos seus primos no xardín. Entón xa tiña eu 33 anos e o 
meu marido 35. 
Tomamos un café, falamos con frases entrecortadas planeando o tratamento: o mellor sitio, o 
mellor médico, o mellor hospital.  
Outra vez na sala contigua de recoñecemento; dinnos que ten unha metástase no pulmón, no 
mediatismo... Volvemos a chorar. Belíscome nun brazo para confirmar que non estou nun 
pesadelo, pero teño que facerme a forte porque chega el: xa rematou a  
proba. Xa a soas, sentámonos nun banco e el dime que cre que non é nada bo o que lle está a 
acontecer. Non poderei esquecer a mirada daquel equipo de médicos que pasaron a carón nosa e 
que lle fixeron as probas. 
 
- Mamá, morreu o avó de Roberto, o da miña clase. ¿ Por que a xente morre? 
A hora de deitarse era a das confidencias. O meu fillo, apertando o seu oso panda favorito, 
collíame da man para que lle dera masaxes. É a hora, pensei, e, como esa inspiración que din os 
poetas e escritores que lles chega no momento apropiado, comecei a dar resposta á súa pregunta 
e na súa linguaxe. 
- Mira, Alexandre,existen cousas neste mundo que non están ben, que non son xustas, como as 
guerras, que algunhas persoas non teñan casa nen comida, que outras xentes sexan malas e 
maten e rouben. Pois ben, Deus non está contento e por iso está construíndo outro mundo no que 
todos sexamos felices, e para facelo necesita que moita xente lle axude: carpinteiros, arquitectos, 
avogados (omitín economistas, o que era o seu pai), e cando necesita algún deles, reclámao, é 
iso é ao que lle chaman morrer, porque  
alí esperan aos seus familiares, cando ese mundo estea rematado. 
- ¿ Haberá moitos parques de atraccións e xoguetes? -preguntou. 
- Claro -respondín-, e seremos moito máis felices todos. 
Convenceuno a miña explicación. Quedou tranquilo, cun bico máis cheo de amor e tenrura ,se 
cabe ,que outras veces, e durmiu apertando o seu osiño panda. 
 
Á tarde do día seguinte comezou o pesadelo. Tomáronlle mostras para facer unha biopsia; todo 
iso entre médicos amigos que trataban de desdramatizar a intervención con pequenas bromas. 
"Parecen nódulos de tuberculose" 
A pesar da anestesia local, doéralle. A súa única preocupación era que se se confirmaba a TBC, 
terían que analizarnos ao neno e máis a min.É difícil expresar con palabras o que aconteceu 
dentro de min naquel intre. Sempre fun unha muller de gran fortaleza en tódolos  
sentidos. Recordo unha sensación de baleiro tremendo que me facía sentir coma se aboiase, á 
vez que me invadía unha ataque de ansiedade que logrei controlar: el era o realmente importante. 
Había que loitar pola  súa  vida  e  esperaba conseguilo. A partires dese momento non me separei 
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del ata que, un ano máis tarde, ese Deus que estaba a crear un mundo novo necesitou a axuda 
dun economista. Esa noite non puiden durmir. Falamos, como non, do que podería pasar se se 
puña enfermo unha tempada: a súa "realidade". A "miña": a morte, a soidade, soidade interior, un 
inmenso baleiro...que non podía compartir con esa parte de min que era el porque del se trataba. 
Ó deitarnos, sempre pasaba o seu brazo por embaixo da miña cabeza para que repousara no seu 
ombreiro: a postura das confidencias, poucas aquela noite. Non facía falla falar moito, 
entendiámonos e falabamos coa linguaxe da mirada e das caricias. Durmiuse e entón chorei nun 
silencio absoluto para non espertalo.  
Ese verán estabamos de vacacións en Santander. Facía moita calor e a través da persiana a 
medio pechar entraba o reflexo dunha lúa que iluminaba sutilmente a habitación e deixaba 
distinguir os rasgos da súa cara. Non podía imaxinar o que faría sen el. Aprendemos a vivir 
xuntos. Xuntos descubrimos a adolescencia cando colleu a miña man no cine ás agachadas por 
primeira vez e tremíamos de emoción e medo á vez, por se nos descubrían. 
E as cartas. As que me escribía cando marchaba de vacacións cos meus pais, con letra e remite 
dunha amiga no sobre, cada tres días, para despistar. E as que me escribía á escola cando 
estaba interna nas Carmelitas de León. En realidade foron moi poucas, xa que as lían as monxas. 
Ademais, eu naquela época "tiña vocación". O curioso é que el, que estudiaba nos Xesuítas, 
tampouco andaba moi lonxe desas intencións. Por iso iamos tódolos días xuntos á misa e 
comungabamos en época de vacacións na nosa aldea. Eramos a parella "modelo". Non por esa 
inclinación á vida relixiosa deixamos de saír ( en panda, claro), pero sempre buscamos o xeito de 
estar un ó carón do outro, sempre.Os nosos pais eran amigos, o que a min como rapaza me 
facilitaba algo as cousas. 
Da escola de Leon fun á de Vigo cos meus irmáns. Así os meus pais non tiñan que dividir as fins 
de semana para vernos. Xacobe estudaba en Madrid. Aforrou uns cartos e pasou unha fin de 
semana comigo. Como estaba interna, falamos dende a fiestra ata que chegaba a hora da saída. 
Tiña eu daquelas dezasete anos e estudaba preuniversitario no instituto feminino de As Traviesas. 
Un día, ao saír de clase, estaba a esperarme apoiado na cancela de ferro, sorrinte..."¡Sorpresa!", 
díxome ,ao tempo que abría os seus brazos para rodearme con eles, moi forte. Paseamos pola 
praia ata o ocaso. Tiñamos moito en común, excepto a súa afección por ver combates de boxeo, 
case sempre na tele. Encantábanos ir aos mercadillos, ir de compras, a música, viaxar, ler, o 
mar... 
 
Os resultados da biopsia confirmaban o tumor, que nun principio tiña un cincuenta por cento de 
posibilidades de curación. Anxo, acompañado de Luis, íntimo amigo e colega, dotado dunha 
especial sensibilidade, foi o encargado de comunicarnos a min e a Lalo (supúñase que eu non 
sabía nada) a dura realidade da situación, non sen visos de esperanza, tal como rezaba o 
diagnóstico. 
- Cancro -susurrou Lalo, mirándome cos ollos apagados, a tez branquecina. A alma rota. 
- Ímolo vencer entre todos, dende agora mesmo. Imos vivir -díxenlle, abrazándoo, sen chorar. 
Xa dixen que dende aquel momento non me separei del nin para ir ó cuarto de baño. Non podía 
desafogarme, chorar, berrar. Moi poucas veces ,en absoluto silencio, algunhas bágoas fluían con 
forza, coma se fose a lava dun volcán en erupción. Tiña que ser forte e aguantar, por el, polo 
neno. Cando non podía máis, o meu "escape" da realidade estaba en traballos que requerían 
esforzo físico, dentro de casa, naturalmente, e cerca del, ao alcance da súa mirada. 
A falta de apetito, derivada das sesións de quimioterapia, traduciuse en sopa de galiña e pouco 
máis. Non soportaba o cheiro e a presencia de alimentos, así que eu comía calquera outra cousa 
noutro cuarto. Facíao por necesidade física, non podía permitirme o luxo de estar enferma nin 
sequera cinco minutos. Convertinme en protectora. Eu que sempre fora a protexida. E protexida 
estaba polo cariño, a axuda e a compañía dalgúns amigos -outros non podían soportar velo 
naquel estado e optaban por chamar de vez en cando-, dos meus cuñados, Anxo e Carme, e da 
miña nai. A miña nai trasladouse á nosa casa. Tiña experiencia nese tema, xa que coidou do meu 
pai durante os dous anos da súa loita, tamén contra o cancro. Foino todo, fundamentalmente co 
neno  e  co  meu marido,  que  requería  da  súa  presencia  tanto  como  da  miña.  Evitábanos  a 
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compañía de visitas especialmente longas, cociñaba, levaba as rendas da casa. Foi e segue 
sendo como outra nai para o meu fillo, incluso agora que ten dezanove anos. Non falabamos do 
tema, ela sabía polo que tiña que estar pasando e deixaba que os meus mecanismos de defensa 
funcionaran a tope. Aínda agora segue levándome o zume de laranxa recén feito ás sete da 
mañá. "As vitaminas", dime tódolos días. 
O tumor non remitiu coas primeiras sesións de quimio e radioterapia, tal e coma se esperaba. 
Máis probas. Tremía cando o seu médico me requería na clínica a través dunha enfermeira para 
falar comigo a soas. Non había ningún remedio. Só unha mellora na calidade de vida e algúns 
meses con tratamento, pero nada máis. Algunhas veces, estas noticias recibíaas a través de 
Anxo, en contacto permanente co equipo de médicos. E outras eu soa. 
Os ataques de ansiedade sucedíanse ata facerse crónicos. Había que "aguantar" (término que 
empregaba continuamente para reforzarme). Dediquei, en corpo e alma, todas as horas do día e 
da noite para procurar facerlle o menos angustioso posible o seu sufrimento, non tanto o físico 
(gracias a Deus) coma o da alma, xa que vía que non melloraba. Moi ao contrario, chegou a 
quedar hemipléxico e a moverse en cadeira de rodas. As convulsións producidas polo tumor 
sucedíanse e tiña moito medo a aqueles ataques que se repetían con máis frecuencia. Ás veces 
saíamos a dar un paseo. O médico dixéralle que se lle daban pola rúa que se "agarrara dunha 
farola ou dunha árbore...". Nunca comprendín aquela resposta, supoño que sabía que nunca 
estaba só e aquelo podía facerlle crer que non estaba tan mal como estaba realmente. Tiñámoslle 
ocultado o fatal diagnóstico e aparentemente seguíamos  
na posibilidade do cincuenta por cento. Xacobe posuía unha intelixencia clara e analítica das 
cousas e un día pediume os seus documentos dos bancos e nunha libreta, con perfecta orde, 
comezou a deixar claras as contas da casa, de bancos, accións..., ata a clave do seu maletín de 
traballo. "Esta casa vai ser grande para vós os dous"., escapábanlle ás veces frases deste tipo. 
"Sempre estaremos os tres. ¿ Non imos poder con isto?", replicaballe e dáballe un bico. 
 
 Unha mañá, ao levarlle o almorzo á cama, preguntoume:- Se ti estiveses enferma e morreras, ¿ 
gustaríache que volvese casar?Durante un anaco pensei a resposta que debía darlle, coa certeza 
de que requería a verdade e que a esperaba. 
_ Porque non, es moi novo. 
- Si, pero con alguén que queira de verdade ó neno... 
Hoxe atopei ese "alguén" que me quere a min e a Alexandre. El animoume a escribir sobre todo 
isto. "Terapia", dime. 
A Pablo xa lle tiña contado todas estas cousas fai un tempo, pero ó velas reflectidas nun papel, 
non puido conter as bágoas. 
Non sei se é estraño o sentimento que me produce recordalo con tanto detalle, e moitos máis que 
omito neste relato. Pero teño a mesma sensación de baleiro que experimentei a primeira vez  que 
saín á rúa co meu fillo ,poucos días despois do enterro. Aquela manciña que levaba entre as 
miñas era o motor fundamental da miña vida e tiñamos que aprender a ser dous en vez de tres. 
- Alexandre, ¿ recordas cando che contei algo sobre aquel mundo que estaba a facer Deus e que 
necesitaba de xente para axudarlle? -xa voltaramos a miña nai e máis eu a Santander, onde el 
tiña quedado cos seus tíos e primos. Sentados no salón coa miña nai e con Anxo, tiñamos que llo 
dicir, xa que non facía máis que preguntar polo seu pai. 
- Imos -díxome levantándose do sofá cos olliños cheos de bágoas. Fomos cara ao outro cuarto os 
dous sós e senteino no meu colo. 
- ¿ Queres dicir que papá morreu? 
- Si, Deus necesitou dun economista para ese mundo novo -respondín. 
- ¿ E non vou velo nunca máis? 
- Non, Alexandre. Cando vaiamos ó ceo, estaranos a esperar. Namentres coidará de nós. 
 
Apertouse moi forte a min e choramos os dous moito, moito. Aquel día, e os seguintes, non se 
separou de min. É curioso, pero non estraño. Seguín sen poder chorar e ao debuxar os meus 
sentimentos  nestes folios, as  bágoas  queren  fluír  sen censura polos meus ollos, pero non deixo 
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que caian. Ao mellor Pablo ten razón e necesito, despois de trece anos e de volver a facer a miña 
vida con el, chorar e desafogarme de todos aqueles meses nos que tiven que reprimilas. Estudei 
psicoloxía, aínda que non exercín nunca esta profesión.  
Si que souben manexar os mecanismos de defensa ata situacións límite. Ó mellor é hora de dar 
renda solta a tódalas represións acumuladas durante tantos anos por e para "facerme a forte", 
"non facer sufrir máis ó teu fillo" ou por non "despertar a compaixón de ninguén". 
"¿ Como o levas?", dicíanme. Odiaba esta frase.Tratei de disfrazar, e logreino, o terror que sentía 
á soidade. Unha dor que coma un coitelo afiado sentía ó abrir os ollos pola mañá , 
despois de poder durmir, ó fin, por puro esgotamento psicolóxico. Creo que ó mellor me euivoquei 
ó "non pensar" e "non falar" do tema con ninguén, porque o "inconsciente" fala e pensa de forma 
distinta a como o fai o "consciente" e non esquece se non se abre  
a porta para que se baleire. 
 
Algunhas veces oín comentar que cando un ser querido morre, idealízase. Non é o meu caso. A 
marabillosa "condena", como alguén me comentou, de once anos e un día de matrimonio, supuxo 
unha vida plena e completamente feliz.  
A noite anterior á súa morte non puidemos durmir. Decidiramos internalo, xa que tiña encharcados 
os pulmóns e impedíanlle respirar ben. Ese "un día" de regalo supuxo a última celebración do 
noso undécimo aniversario de voda, no que el encargara un ramo de flores 
para min. Foron as primeiras que o acompañaron na súa viaxe ó novo mundo."Quero vivir", 
berraba Xacobe con voz apagada pero firme. Repetía unha e outra vez, mentres golpeaba o brazo 
do sillón no que descansaba. "Quero vivir", repetía. 
 
Eran as doce da noite. No meu cuarto da casa dos meus irmán ,no Grove,repousaban as cinzas 
de Xacobe nunha sinxela copa prateada ,unha placa co seu nome e dús datas: 24-12-49/20-07-
89. Era unha desas noites limpas de Galiza, chea de estrelas. O mar estaba case en calma e a 
marea moi baixa. Na praia da Lanzada, debaixo dunha ermida, creo que do século XII, os meus 
irmáns e mais eu metémonos no mar namentres rezabamos, esparcendo as súas cinzas en cada 
onda. Eu levantaba a miña man chea del. Miraba cara ao ceo e con coidado soltaba aquel finísimo 
pó que se fundía inmediatamente coa auga. Despois, e moitas veces, botamos flores naquel lugar. 
Pensaba, e sigo pensando agora, que os cemiterios son moi tristes, solitarios, e que se hai que 
volver á terra de onde procedemos, é mellor confundirnos con ela sen demarcacións. Ser parte da 
natureza e da paisaxe que nos rodea. Ser grande co universo e quedar para sempre no corazón e 
na memoria das persoas que nos quixeron. 
Un ano máis tarde, no mar doutra cidade. 
- ¿ Que fas, Alexandre? -tiña botado unha moeda ó mar. 

- Comunícome co meu pai... 
 

 
 
 
 
 

Estefanía Silva 
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Entrevista á autora 
 
¿Que foi o que te inspirou á hora de escribir o rel ato? 
A verdade é que non sei o que me serviu de fonte de inspiración. Simplemente me dedico a 
sentarme diante da pantalla do ordenador e comezar a redactar a primiera idea que me veña á 
cabeza, aínda que non sempre dou rematado. 
 
¿Que queres transmitir con el?  
O que quero transmitir é unha realidade que bate na vida de moitas persoas, ese golpe que de 
repente che arrebata á persoa que máis queres no momento menos pensado como é o cancro. E 
non só a enfermidade senón tamén as consecuencias. 
 
¿Canto tempo che levou escribilo? 
Máis ou menos unha semana, xa que cando comezo un relato, dedícolle moitas horas seguidas 
para poder darlle vida o máis pronto posible. 
 
¿Por que escolliches este tema?  
Escollín este tema un pouco por ter detalles de como alguén sofre esa enfermidade e como 
repercute na vida dos seres queridos. 
 
¿Por que cancro para expresar a morte? 
Non o sei. Quizais porque o cancro é unha enfermidade que está moi presente nos últimos 
tempos e ninguén está libre de que lle suceda, coma no caso do  relato, afectando á vida dun ser 
querido. 
Ante todo, co relato quero expresar que esas cousas pasan por algo, que cada un de nós temos o 
noso destino marcado e pase o que pase, a vida debe continuar. 
 
¿ É unha experiencia persoal ou allea? 
É unha experiencia allea. Ocorreulle a unha amiga miña e baseándome un pouco no seu caso e 
cun pouco da miña colleita, compuxen este relato medio real. 
 
¿Por que escolliches narración e non poema? 
Sempre escribín en prosa porque me custa un pouco expresar sentimentos en verso, tamén 
porque estou menos acostumada. Para o certame escribira varias composicións en verso, pero 
non me atrevín a presentalas. 
 
¿Como te sentiches ó gañar o premio? 
Sentinme moi sorprendida porque non o esperaba. Xa lera outros relatos doutras compañeiras e 
para min eran mellores. O día da entrega dos premios, cando dixeron o meu nome, non o podía 
crer. 
 
¿Dende cando levas escribindo?  
Non o lembro con certeza. Pero máis ou menos fará uns seis anos. Comezas por escribir durante 
as clases e ó final cólleslle o gustiño e vaste enganchando.  
   
 

 
Beatriz Río 

María Sotelo  
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A   MESA POLA NORMALIZACION LINGÚÍSTICA 
 

Que é? 
É unha plataforma independente, plural e apolítica, nacida en 1986 como resultado 
dun encontro de distintas asociacións, co único obxectivo de promover o uso 
normalizado do galego en tódolos ámbitos sociais, ó igual que calquera outra 
lingua. Para isto, emprendéronse iniciativas coa fin de sensibilizar á poboación e 
asegurar que se respecte o galego e por conseguinte tódolos seus usos. 
En 1987  a MESA  convocou unha mobilización á que asistiron unhas 25000 
persoas. 
 

Que fan? 
Algúns dos puntos nos que se centran as súas campañas son:  

- O ensino: ten unha grandísima importancia no futuro da nosa lingua, por iso 
a MESA  colabora con movementos de renovación pedagóxica para 
sensibilizar ó alumnado e ó profesorado. Até o de agora conseguiron que, 
por lei, máis do 50% das materias se impartan en galego (aínda que é 
evidente que non sempre se cumpre). 

- A toponimia: neste terreo a campaña máis importante foi a que 
desenvolveron en A Coruña, conseguindo, ó denunciar ó alcalde, que o 
TSXG  dictase unha sentencia obrigandoo a utilizar a forma en 
galego. Tamén é importante a campaña polo uso do topónimo 
Ourense. Desenvolven numerosas iniciativas para favorecer o uso 
das formas galegas da nosa toponimia. 

- O comercio: é tamén un campo moi importante  ó ser moi grande o 
contacto co público, por esta razón traballan con asociacións de 
comerciantes e cadeas de tendas. Reparten cartaces de rebaixas 
gratuitamente aos comerciantes, animan a usar o galego nos 
comercios, etc. 

- Administración: solicitan a galeguización dos formularios e servizos 
de atención á cidadanía… piden o deseño de proxectos de política 
lingüística. 

- A banca: conseguiuse un acordo no que participaron 11 entidades 
bancarias, que favorece o uso do galego nas súas actividades. 

- O galego no exterior: a mesa leva a cabo actividades para protexer 
e promocionar o uso do galego fóra das fronteiras xeográficas, 
especialmente en Asturias, León eZamora. Tamén se realizan 
actividades como a difusión de pegatinas, camisetas ou insignias 

referentes á normalización lingüística, campañas para recuperar os nomes 
galegos, e a publicación dun modelo de carta ós Reis Magos en galego, 
ademais solicitaron a dobraxe ó galego das películas de Disney! 

 

O ano pasado, os alumnos do IES Otero Pedrayo,  tivemos a gran sorte de contar cun 
dos membros da Mesa, que ademais de ilustrarnos e facernos partícipes das ideas e 
proxectos da mesma, tamén participou nun interesante debate no que tamén participaron 
dous alumnos e un profesor do instituto. Os cinco participantes do coloquio intentaron 
sensibilizar ó alumnado para que adopte como lingua de uso cotián o galego. 

Na páxina web: amesanl.org  podes afiliarte á MESA e colaborar nas súas 
actividades.  

Se o fas, recibirás cada trimestre un boletín informativo das súas actividades. 
RECORDA QUE TI TAMÉN PODES FACER MOITO POLA NOSA LINGUA!! 
Ano novo, lingua nova. Pásate ao galego. Faille a G aliza un bo regalo de Nadal! 

 
Jesús Fernández García e Ana Díaz  
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   FERNANDO DACOSTa 
    Tivemos a sorte de escoitar no noso instituto a Fernando Dacosta. Este 
recoñecido actor galego é un activo participante do grupo de teatro 
ourensán Sarabela. Este grupo, tamén recoñecido en Galiza, traballou e 
traballa para que ese recoñecemento siga sendo cada vez maior. 
   O acto cultural foi inaugurado pola mestra de teatro deste instituto Begoña 
Muñoz. Begoña, ademais de ser dramaturga e de traballar con Sarabela 
Teatro, coñece de preto a Fernando Dacosta, polo que nos puido adiantar 
algúns datos do noso “convidado”, que pertence tamén á nosa casa xa que 

estudou no Otero Pedrayo. Soubemos que ademais de ser director da aula de teatro da 
Universidade e de traballar en ocasións para series da Televisión de Galiza, como poden ser “As 
leis de Celavella”, fixo adaptacións ao teatro de obras como “Frankstein”  ou “O Barón Rampante”, 
na cal traballa aínda. Así, por dramaturgo  e actor, Begoña cualificou a Fernando de “excepcional”.  
    Comezou falándonos dos seus estudos que dixo,  melloraran dende o momento en que o teatro 
formara parte da súa vida. Ao comezar a traballar en teatro, atopouse con pouco tempo para o 
estudo, ademais de polo teatro, por todas as actividades ás que se apuntara. No ano 85, cun 
grupo de rapaces da súa xeración, formou un grupo de teatro co que no instituto representou 
“Cemiterio de automóbiles”, unha obra pola que se sentiron valorados por algúns profesores e 
criticados, por outros, aos que lles molestou a intención dos xoves actores. Noutra ocasión, un 
curso despois, negáronse a representar unha obra debido a que a directiva vixente naquel 
momento lles censuraba unha frase que atacaba á igrexa. Ánxeles Cuña déralles clase de teatro 
no instituto, e posteriormente Fernando Dacosta integrouse no grupo de Sarabela Teatro. 
     Contounos anécdotas relacionadas co teatro e que lle ocorreran ao longo da súa vida. 
Soubemos que un día el, cun grupo de compañeiros de teatro, colouse no teatro de Sagunto para 
protestar xa que por motivos irrazoábeis non lles permitiran actuar.  
     O noso recoñecido actor foi estudante de Filoloxía, o que para o teatro lle axudou moito. A 
partir dese momento creou o grupo de teatro  “Eis”, que dirixiu durante cinco anos. Con só vinte 
anos recibiu o premio de teatro ao mellor actor de Galiza, e a raíz diso, o Centro Dramático 
Galego contratouno. Logo foi cando traballou para a televisión de Galiza. De “Pratos 
Combinados”, unha das series para as que traballaba, por non estar de acordo cun guión de Miro 
Pereira, o protagonista, marchou bastante defraudado. Realmente moita xente pode apreciar que 
é unha das moitas series de televisión, que ademais de resultaren repetitivas,  ocupan un tempo 
televisivo que se podería dedicar á emisión de novos proxectos que farían a programación máis 
constructiva e entretida, coma curtametraxes ou cine en galego.  
    Parte do seu tempo está ocupado pola Miteu, a mostra de teatro universitario que cada ano se 
celebra. Gracias a ela chegaron a viaxar a Marrocos e a Casablanca. Coa Miteu chegan  a facer  
dezaseis ou dezasete representacións ao ano. 
   Como colofón da charla, citou a ensinanza que recibiu das materias que cursou na súa vida 
como estudante do instituto: A historia valeulle para aprender a relacionar feitos, as matemáticas 
para o cálculo e para aprender  a aproveitar as cousas sacando máis de todo o que se pode; as 
artes plásticas espertáronlle moitas inquietudes culturais, os idiomas axudáronlle á hora de viaxar, 
as ciencias naturais fixéronlle entender a necesidade de sentir todo o que nos rodea, a química 
que fai que as persoas se relacionen, da lingua galega...”a miña vida” e por último da física, dixo 
que o que máis lle chamaba a atención era a teoría da relatividade das cousas, que xunto coa 
experiencia na vida, obrigouno a entender que o ideal é tomar a mazá antes de que caia por 
podre. 
   Para Fernando Dacosta o teatro é un diálogo de creación co que se traballan emocións, que son 
ingredientes para a vida diaria. 
   Persoalmente recoñezo o alento que Fernando nos transmitiu para sermos conscientes de cada 
paso que damos ao facer o que en verdade ansiamos. 

                                                                                               Alba Grande 
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Conferencia de Neira Vilas 
 
    Naceu en Gres no ano 1928. Emigrou a Bos Aires ós 19 anos. Estudou na escola da aldea. 
Compatibilizou os estudios co comercio. Como emigrante traballou nunha empresa como perito 
mercantil. Alí entrou en contacto con intelectuais emigrados e exiliados e creou o grupo de 
Mocedades Galeguistas. Ademais, creou coa súa muller a editorial  Follas Novas. 
 

Os seus primeiros libros foron de poesía ós que lle seguiron contos infantís como “ Cabaliño de 
Buxo “ e “ Espantallo amigo “, o máis coñecido é Memorias Dun Neno Labrego. 
“Lar”:nace na experiencia do retorno. 
 

Coñeceu a Otero Pedrayo en Bos Aires, nunha homenaxe que lle fixeron el e Blanco Amor. 
Atopáronse moitos anos despois en Santiago, indo para un congreso de dereito galego, dende aquela 
escribíronse cartas ata que na Habana, Neira Vilas tivo noticia do seu falecemento. 
 

Antes de falar de si mesmo, fixo un breve repaso da vida e obra de Lugrís Freire pois a el estaba 
adicado o día das letras galegas. Nós imos salientar os aspectos máis destacados desta semblanza. 
 

   A LUGRÍS FREIRE adicóuselle o día das letras galegas do ano 2006. Naceu no  ano 1863 en 
Sada, na Coruña. Ós 17 anos comeza a traballar como escribán. En Oleiros descubrirá unha 
natureza que o engaiolará o resto da súa vida e en 1883 emigra a Cuba . 
 

  Estivo moi implicado nas actividades galegas e como consecuencia foi nomeado membro da 
Xunta Directiva Da Habana e aquí foi onde comezou a escribir en galego. 
 

  Foi amigo íntimo de Curros, quen prologa a súa obra poética. No ano 1896 volta a Galiza e entra 
en contacto coa Cova Céltica (Manuel Murguía,Eduardo Pondal...) co seu principio de conciencia 
rexionalista. 
 

  Realizou unha importante actividade teatral:”A Ponte” e o drama “Mareiras” (teatro de intención 
social). 
 

  En 1906 Lugrís participa como membro fundador da Real Academia Galega. Utiliza o galego nun 
mitin por primeira vez. 
 

  No ano 1907 promove a fundación de Solidariedade Galega . forma parte do Consello Fundador da 
Nosa Terra, onde publica unha serie de contos populares de intención social baixo un pseudónimo. 
 

  Na época na que participa nas Irmandades da Fala escribe o libro “Versos de Loita” 
 

  En 1922 publica a Gramática do Idioma Galego e no ano seguinte ingresa no Seminario  de 
Estudos Galegos 
 

  Participa en actividades coas forzas republicanas e galeguistas e funda con Castelao o Partido 
Galeguista  
 
  En 1932  realiza o anteproxecto do Estatuto de Galiza. No ano 1934  é presidente da Real 
Academia Galega  pero renuncia un ano máis tarde por cuestións de saúde. 
 

  En 1936 apróbase o referendo do Estatuto de Autonomía pero  este non se leva a cabo debido ó 
inicio da Guerra Civil. Cae nun estado de depresión e desánimo xa que dous dos seus fillos están 
enfrentados en distintos bandos da guerra. Morre en  1940 na cidade da Coruña. 
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Neira Vilas fala de si mesmo: 

 

Nacín nunca familia campesiña moi pobre. Fun á escola unitaria e 

rematei ós 14 anos  fixen un curso por correspondencia de comercio 

mentres traballaba as terras. Grazas a este curso puiden ós 16 anos, 

comezar a traballar. En 1949 emigrei a Arxentina despois da segunda 

guerra mundia, época na que había unha riada de emigrantes. Fun 

logrando o meu  propósito traballar polo día e estudar pola noite. 

Ingresei na escola de periodismo. Estando na aldea xa escribía versos 

pero nunca pensara en ser escritor. 
 

  Descubro Galiza en Arxentina. En contacto cos emigrantes tomo conciencia do meu país. Dinme 

conta da diferenza social que había en Galiza. O castelán simbolizaba o poder político opresivo. 
 

  Dende os 10 anos escribín versos en galego. Na época na que traballaba na oficina escribín teatro 

en galego. Eu sempre pensei e actuei en galego. Cando emigrei  tomei contacto con mestres  

exiliados da guerra civil: Eduardo Blanco Amor, Luis Seoane, Ramón de Valenzuela, Rafael Dieste, 

Emilio Pita...Con esta xente formamos e creamos o grupo Mocedades Galeguistas. Tiñamos 

reunións todos os sábados, liamos libros chegados de Galiza  como “Sempre en Galicia” . Tiñamos 

pizarras, periódicos de defensa de Galiza desde Bos Aires. Tiñamos o privilexio de ter clases en 

galego de lingua e literatura, xeografía galega,economía galega...Un dos nosos profesores foi 

Eduardo Blanco Amor, quen publicou  A Esmorga xa que coa censura non se podía publicar en 

España. 
 

  Había programas na radio, na televisión e prensa en galego.  No teatro  Colón houbo un acto 

oficial do día de Galiza. Ramón Otero Pedrayo  foi invitado a esta xornada no ano 1947 e deu 

conferencias sobre temas de Galiza.  
 

  Tiña en Bos Aires varias revistas en galego e en castelán. Na orde política:A Irmandade Galega 

fundada por Castelao. Publicaba A Nosa Terra ,ademais de versos e contos en todas as revistas. 

Cara ao ano 60 publiquei o meu primeiro libro “Dende Lonxe”. Un ano despois publiquei 

“Memorias dun neno Labrego”. 
 

  Traballei nunha empresa importadora de madeira e na xestión de bancos. O tempo que me sobraba 

dedicábao a escribir as miñas memorias. Omeu primeiro lector foi un camareiro ourensán que 

miraba por enriba do meu ombreiro mentres escribía e ía lendo. 
 

  No ano 1961 marchei a Cuba. Dous días antes de marchar fixéronme un banquete de despedida 

(Luis Seoane, Lourenzo Varela...). Alí fixen periodismo literario. 
 

Como anécdota contarvos que aos  9 anos castigáronme por culpa doutro e mandáronme ó pupitre 

dos faladores. Collín un papel e escribin unha nota en galego, fixen unha boliña e tireilla ó rapaz. A 

profesora pilloume e como estaba en galego castigoume dous días máis. 

 

 
Eire Valcárcel 
Alba Álvarez 

 Leticia Varela 
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CURRUNCHO DA MÚSICA 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

A música tradicional galega é moi coñecida en todo o mundo. Esta é unha selección dos 
principais grupos deste estilo 
 
 
 
LUAR NA LUBRE:  

Luar na Lubre aparece en 1986 na Coruña. É un grupo 
de música folk e de tradición galega. Luar na Lubre 
convértese dende entón en todo un referente da música 
folk, sobre todo dende que o popular músico Mike 
Oldfield se  interesase pola banda.A súa traxectoria 
segue sendo imparable. 
Luar na Lubre traballa sobre todo no estudo dos temas 
tradicionais do cancionero galego. Ten participado en 
moitos festivais, tanto en Galicia como no resto do 
mundo, sendo considerada como unha das bandas 
españolas máis internacionais. Mike Oldfield interpretou 
un dos temas de Luar na Lubre no seu disco "Voyager", 
e o grupo, como agradecemento, interveu no álbum 
Tubular Bells III, presentado en Londres. 

 
 
 
 

ANUBÍA:  
É un grupo de seis mulleres pandereteiras que 
cantan coas súas voces a música tradicional oral 
de Galicia. Empezaron a cantar sendo unhas 
adolescentes pero a súa primeira gravación foi 
colaborando con Navicularia. O seu nome 
designa as nubes que cobren o ceo despois dun 
día despexado e dá título a un dos seus temas. 
O seu primeiro disco é “Segredos a Voces”sendo 
o seu productor Pancho Álvarez, membro actual 
da banda de Carlos Núñes.  Neste primeiro 
álbum,misturan temas tradicionais con melodías 
e ritmos árabes e pop. 
 
 
 
 
 

 Música Tradicional Galega 
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CURRUNCHO DA MÚSICA 

ERGOM: 
 

Grupo nacido en Ourense que 
compón unha música de fusión, de 
tendencia folk-rock-funk, que recolle a 
música tradicional como inspiradora 
do seu traballo compositivo. O 
repertorio, instrumental en exclusiva e 
con maioría de temas propios (aínda 

que se permiten algunha que outra versión), ofrece momentos de intensas baladas, filtreos co 
funk, clásicos tempos de rock e rítmicos reels, que chega ó público con toda a forza dun grupo 
novo que o dá todo no escenario. Ergom grava unha primeira demo autoeditada no 2003 en Vigo. 
Nesta gravación reflíctese o seu son máis clásico e a súa evolución cos demais estilos musicais. 
Despois de tocar  en festivais como o Mundo Celta de Ortigueira, Ergom regresa para seguir 
mostrando a súa música. 
 
 
 
 
 
MILLADOIRO:  
 

Milladoiro foi o primeiro grupo de música 
tradicional galega con trazos modernos. 
Comezaron nos últimos anos da década 
dos setenta .” A Galicia de Maeloc” é un 
dos seus primeiros discos aos que 
seguiron outros como “Ou berro” e “ 
Milladoiro3”. Foron chamados pola 
discográfica CBS coa que gravaron 
“Alicia no das marabillas” e mesmo 
participaron nas bandas sonoras de films 
tan coñecidos como “A metade do ceo” e 
“Divinas palabras”. Tamén gravaron cos 
Chieftaisns o disco “Live Celebration”. É 
un dos grupos musicais máis valorados 
do panorama musical español que , 

ademais, participa en espectáculos , series para a televisión e colaboran con outros músicos coma 
o gaiteiro irlandés Liam Ou´Flynm.  Un dos seus últimos traballos é “Auga de Maio”, no que 
participan Ana Belán e Olga Cerpa. 

 
  

  María Carril 
Natalia Camba  
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CURRUNCHO DO TEATRO 

TEATRO:         TEATRO:         TEATRO:         TEATRO:             
UNHA MANEIRA  MÁIS DE DISFRUTARUNHA MANEIRA  MÁIS DE DISFRUTARUNHA MANEIRA  MÁIS DE DISFRUTARUNHA MANEIRA  MÁIS DE DISFRUTAR    

 

 TeatroTeatroTeatroTeatro:::: Arte de representar en público obras dramáticas, xeralmente por uns actores que 
actúan no escenario.  
 
 Esta é unha das acepcións da palabra teatro no diccionario da Real Academia Galega.  Por 
que deixalo nunha simple acepción? Por que non convertelo nunha actividade habitual nas nosas 
vidas? 
 
 Podémonos remontar a tempos antiquísimos para falar sobre a orixe do teatro. Dende 
Grecia pasando por Roma ata chegar ao teatro medieval e renacentista, tempos  nos que a xente 
enchía os teatros, abarrotábanse alí para pasar unha xorrnada teatreira. Tamén podemos falar de 
teatro coa etapa dourada das letras do noso país, durante os séculos XVII e XVIII,e finalmente 
coas vangardas do século XX.  
 
 Con toda a nosa historia impregnada desta arte e coas novas producións que saen 
actualmente, por que non aproveitamos para disfrutar e para saborear as delicias en forma de 
obra que nos brindan?  
 
 Dende este recuncho da revista, invítovos a que asistades ás diferentes funcións que aquí 
propoño, e que se representarán nos vindeiro semestre na nosa cidade: 
 
 

Teatro Principal 
 
 
Xaneiro:Xaneiro:Xaneiro:Xaneiro:    
 
Días 13 e 14, ás 20:00h : “A raíña da beleza de Leenane” de Martin McDonagh. Teatro do 
Atlántico. 
 
Día 28, ás 20:00h :  “Terapias” de Christopher Durang.  La Pavana Companyia Teatral.  
 
Febreiro:Febreiro:Febreiro:Febreiro:    
 
Día 3, ás 20:00h : "El mágico prodigioso" de Calderón de la Barca. El Mágico Prodigioso S.L.   
 
Día 4, ás 18:00h : “Cristobo e as marabillas” de Fina Calleja. Sarabela Teatro (Grupo de teatro 
ourensán) 
 
Día 24, ás 18:00h : "Tarara-chis-pum", direción de Rosa Hurtado e Santiago Montenegro. Centro 
Dramático Galego. 
    
Marzo:Marzo:Marzo:Marzo: 
 
Semana do teatro do 1 ao 7 de marzo: diferentes actividades e exposicións. 
 
Días 15, 16, 17 e 18 ás 20:30 e ás 20:00 h: "Margar no pazo do tempo" de Ánxeles Cuña Bóveda. 
Sarabela Teatro. 
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CURRUNCHO DO TEATRO 

Abril:Abril:Abril:Abril:    
    
Neste mes ten lugar un dos actos máis importantes relacionado co teatro en Ourense, a MITEUMITEUMITEUMITEU 
(Mostra Internacional de Teatro Universitario). Dende o 18 ao 28 deste mes, levaranse a cabo 
diferentes actividades como ciclos, conferencias, debates, cursos e representacións no recinto do 
Teatro Principal, así como tamén no Auditorio Municipal e en diferentes locales da cidade.Vale a 
pena asistir a calquera destas actividades. 
    
Maio:Maio:Maio:Maio:    
 
Día 4, ás 20:30h e 5  ás 20:00h :  “As últimas lúas” de Furio Bordon. Compañía Lagarta Lagarta. 
 
Día 13, ás 20:00h : "El florido pensil" de Andrés Sopeña Monsalve. Tanttaka Teatroa. 
 
Xuño:Xuño:Xuño:Xuño:    
 
Días 7 e 8, ás 21:00h: "Llama un inspector" de J. B. Priestley. Compañía Juanjo Seoane. 
 

                                                                                                Alba Gallego 
 

  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                    Teatro romano de Mérida 
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FALANDO CLARO: SECCIÓN DE OPINIÓN  

EU SON GALEGA ...¿ e ti? 
 
 
 

Un vello idioma no que amaron, 
odiaron, gozaron, soñaron, 
crearon... homes e mulleres 

ao longo da historia 
esmorrece nas novas xeracións 

 
Pero no se preocupe, 

no se puede conservar todo, 
también las ballenas 

llegarán 
a extinguirse. 

 

 
 
 
¿Fai pensar verdade? ¿ Decátase do que 
isto realmente significa? Tantos anos de loita 
e esplendor botadas a perder. Xa é unha 
realidade, que anque nos custe admitir, 
segue sendo realidade e témola diante do 
nariz: por primeira vez na historia, os mozos 
prefiren o castelán ao galego. O castelán é 
xa a lingua maioritaria da Galiza. Pero..., ¿ 
ímonos seguir conformando con isto? ¿ 
ímonos render tan facilmente? Non se trata 
dunha loita que ten coma fin o desprestixio 
do castelán como lingua da nosa cultura, das 
nosas orixes, do fondo de ser nós mesmos, 
de ser galegos. 
 
Botámoslles a culpa aos prexuízos... ¿ pero 
que prexuízos? ¿ por que consideramos o 
galego un idioma de paletos e esquecemos 
que foi o idioma empregado por escritores 
coma Rosalía? ¿ Como somos capaces de 
esquecer o seu gran labor cultural, de 
esquen 
cer autores coma Castelao que adicaron 
unha vida enteira á defensa da nosa lingua e 
a nosa cultura? 
 
Como isto non cambie, xa sabemos cal vai 
ser o seu tráxico final: a extinción, pois se 
nós, os mozos, non nos preocupamos por 
conservar o galego, por facer que siga vivo 
entre nós ¿ quen o vai facer? ¿quen se vai 
encargar de transmitírllelo ás xeracións 
vindeiras? Ninguén, pois un idioma só é 

idioma cando está vivo nas rúas, entra a 
xente, cando é parte deles mesmos. 
 
Tamén se lle soe botar a culpa ao galego 
normativo, pois moita xente non se sente 
identificada con el xa que amosa moitas 
diferenzas co galego de a pé. Pero é algo ao 
que temos que acostumarmos pois o 
progreso é imprescindíbel. 
 
O sistema educativo non axuda moito a 
fomentar o uso do idioma xa que, en 
comparación con outras rexións bilingües, 
coma é o caso de Eukadi, que posúe 
ikastolas, escolas nas que unica e 
exclusivamente se fala en éuskaro, na Galiza 
o sistema educativo só impón 3 asignaturas 
en galego. 
 
A situación de falar galego só na casa é a 
máis habitual entre os estudantes. Pero, ¿ 
que pensamos, que por falar castelán nos 
espera un futuro prometedor? ¿ que por 
enganarnos a nós mesmos imos ser mellor 
aceptados na sociedade? Ser de pobo non é 
ser paleto, pero segue existindo ese 
sentimento de inferioridade, que se ve 
reflexado sobre todo na xente maior. A día de 
hoxe resulta pouco habitual atopar rapaces 
que falen en galego. Pero volvendo ao texto 
inicial, ¿ vas deixar que isto siga así? Pénsao 
ben. Se todos poñemos un pouco da nosa 
parte, estaremos contribuíndo a que non 
morra, a conservalo, a facer que prevaleza 
na historia, a que se produza un cambio.                  
Rebélate e comeza a ser ti mesmo. 
 

                     
Kiowa Romero 

 

  
  

93 



                                                               

                                                                                 
                                                                                 
 Rañolas  nº 3                                                                                                 
 

FALANDO CLARO: SECCIÓN DE OPINIÓN  

ARDE GALIZA 
 

Adeus ríos, adeus fontes…  choraba 
Rosalía ante a dor da despedida, da hora de 
deixar a súa fermosa terra… 
desgraciadamente moito cambiaron as 
cousas dende aquela.  
 

Na actualidade a nosa amada Galiza arde 
polos catro costados. Os pirómanos volveron, 
rexurdiron coma unha ave Fénix das súas 
propias cinzas, ca súa obsesión por queimar 
restroballos e prender lume ós carballos e 
castiñeiros, coma se quixieran converter o 
aire galego nunha cortina de fume, de 
mentiras, de podredume, de  pequenos 
restos das margaridas dos nosos campos. 
O lume, ese elemento no que o goberno de 
Zapatero (ó igual co de Aznar) tropeza  unha 
e outra vez, e ante o que só é capaz de mirar 
ó ceo e bota-la culpa ó cambio climático. Por 
certo, algo de culpa ten, recordemos o 
Gordon, un fenómeno natural moi pouco 
frecuente na nosa terra, e Bush? Que foi del? 
Pois nada, segue nas mesmas….malditos 
tecnócratas!!  
 

¡Que máis dan eses momentos críticos, eses 
montes perdidos se nuns anos, brigadas 
debidamente uniformadas, con cadanseu 
libro de instruccións na nosa lingua, 
reconstruirán todo isto coma deus manda! 
Ese é o pensamento dalgúns. Ingratas 
palabras que se poden escoitar en moita 
xente allea ao noso problema, á nosa lacra. 
Aquelas persoas que se permiten o luxo de 
opinar sen sequera ver o que pasa, persoas 
ás que lle dá igual unha guerra, un tifón ou 
mesmo as enfermidades crónicas da nosa 
sociedade. 
Esa é quizáis a razón pola que non vimos 
neses días de inferno aquelas brigadas de 
voluntarios, guiados pola solidariedade, que 
asistiron coma nunha pregrinación laica a 
limpar as costas de chapapote e a celebrar 
nas lonxas galegas largas noites de ebria 
fraternidade, coa satisfación de que coas 
súas mans e un par de luvas axudaban á 
terra das meigas. Pero o lume asusta e 
colleunos, non por sorpresa, pero si nun  
momento para moitos de sol e praia, en 
plenas vacacións de verán. 
 Agora temos a nosa querida Galicia 
arrasada polo lume,  tinguida dunha cor 

negra coma a das praias volcánicas de 
Canarias. A paisaxe, a riqueza desta terra,  
foi agredida da  forma máis ruín, asolando 
miles de hectáreas da Terra Nai. Gallaecia 
chora, os ríos seguen a súa canle tristes e 
sen amparo. Catro persoas morreron, moitos 
outros arriscaron as súas vidas.... Adeus 
regatos pequenos, adeus brisa dos meus 
ollos non sei cando nos veremos.... verde, 
verde Galiza..... 
 

 

LUME  
NUNCA  

MÁIS 
 
Nós, tódolos galegos, damos as grazas a 
todos aqueles valentes bombeiros, 
protección civil, voluntarios, grazas por 
gañar, pese a moito sacrificio, a loita contra 
as lapas!!!          
         
DATOS: 
      
- En Galicia quéimase ano tras ano, 

aproximadamente o 20% da superficie 
total que arde en todo o Estado Español 
e rexistra o 50% dos incendios. 

 

- 1.970 incendios  cubriron de lapas os 
montes galegos dende o 3 de agosto  e 
prolongándose durante 12 eternos días, 
convertendo  a situación da comunidade, 
na maior orxía incendiaria que se viu na 
historia en tan curto espazo de tempo. 

 

- Imposibilidade de establecer unha soa 
causa. Polo momento o  número de 
detidos por provocar incendios dende que 
se iniciou a oleada de lumes é de 62, dos 
cales, 19 ingresaron en prisión , centros 
psiquiátricos ou de menores. 

 
OURENSE 

CERCADA POLO 
LUME 

 
 

 
 

Jesús Fdez. García  
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FALANDO CLARO: SECCIÓN DE OPINIÓN  

QUE ENTENDEMOS POR GALEGUISMO? 

 

       O galeguismo é unha ideoloxía política 
de tipo nacionalista que ten como obxectivo 
a defensa de Galiza mediante a creación de 
institucións propias.Este movemento 
apareceu a mediados do século XIX e o 
termo vense utilizando dende a creación 
das Irmandades da Fala. 
        En 1931 redactáronse diversos 
proxectos para un Estatuto de Autonomía, 
foi aprobado en 1936 pero a Guerra Civil 
impediu que se levara a cabo e moitos dos 
valentes que se atreveron a alzar a voz 
tiveron que exiliarse. 
        As novas organizacións que foron 
aparecendo están a loitar polo movemento 
galeguista e o pensamento nacionalista. O 
seu símbolo é unha estrela vermella 
        Actualmente o partido que máis apoio 
tén é o BNG (Bloque Nacionalista Galego) 
no que están englobados varios partidos 
políticos e que veñen reivindicando os 
dereitos e o amor propio que os galemos 
fomos perdendo pouco a pouco co paso do 
tempo.  
        Outra dimensión do galeguismo, á 
marxe da política, é a lingüística. Consiste 
na defensa da lingua galega como a oficial 
da comunidade tanto no ámbito coloquial 
como no administrativo e xudicial.  
        Neste aspecto unha das institucións 
que traballou e está traballando por este 
recoñecemento é a Real Academia Galega. 
Foron moitas as dificultades que xurdiron 
no camiño mais nunca descoidou o seu labor, 
moitas veces de xeito discreto, ben a 
través das súas publicacións ou ben a 
través de actos socioculturais na honra de 
figuras relevantes da nosa cultura. Os seus 
obxectivos xerais son: protexer, estudar e 
defender o idioma galego , os cales 
deberían ser obxectivo de todo galego 
amante da súa terra.  

        Terá algo que ver o atraso de Galiza 
co descoido que temos pola nosa terra? A 
resposta parece sinxela , cando algo non 
nos interesa non lle damos importancia, 
pensamos que Galiza é unha realidade 
morta ? Pois se este é o pensamento do 
século XXI estamos moi equivocados, 
Galiza está viva pero está decaendo pola 
nosa culpa e non nos damos conta,  é o 
galeguismo o que nos está recordando que 
somos un pobo con terra, lingua e cultura.  
        É moita a xente que se preguntará cal 
é a razón de promover o galego se só se 
fala en Galiza. Este tipo de pensamento é 
totalmente absurdo ao meu parecer, xa que 
temos o privilexio de posuír unha lingua 
propia, o mínimo que podemos facer é 
tentar  aprendela correctamente para 
poder disfrutala durante moito tempo. 
Ademais, cantas maís linguas coñezamos 
maís diversidade cultural teremos.  
 
En resumo, a loita pola nosa cultura, lingua 
e terra deben ser a meta de todo galego, 
respetando sempre, por suposto, as demais 
linguas, non hai que ser radicais senón que 
debemos buscar un equilibrio. Se non 
loitamos polo noso, podo asegurar que 
ninguén o fará por nós.    

                                      
Rut María Valado Vidal  

                                                                                                               
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Castelao 
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A ADICIÓN ÁS PANTALLAS 
 
A adición é un problema psíquico que 
produce un descontrol sobre as nosas 
capacidades de frear un impulso cara a algo 
que nos perxudica. 
 
Prodúcese cando as horas adicadas a ver 
televisión ou  xogar á videoconsola ou en 
internet , superan as horas adicadas a 
relacionarse coa familia, amigos ou 
simplemente para coidarse un mesmo. 
 
Moitos videoxogos provocan a necesidade de 
seguir xogando aínda que non se desexe, 
outros   poden ocasionar que se perda a 
noción do que é a realidade e o que non o é, 
e se realice na vida real o que sucede no 
xogo; hai un caso  no que un fillo matou a 
seus pais cunha catana porque no seu 
videoxogo utilizaba unha para matar aos 
inimigos. 
 
Moitos nenos, e nalgúns casos adultos, 
esquécense ata de comer, e logo de 
traballar, o primeiro que fan é prender a 
televisión ou xogar aos videoxogos. Hai 
estudos que afirman que se se pasan máis 
de dúas horas diarias adicadas 
exclusivamente á tele, un pode chegar a 
converterse nun adicto. 
 
Na actualidade, os fabricantes de videoxogos 
conseguiron sacar ao mercado un novo 
videoxogo que axuda a adestrar a mente 
para non perder memoria, con isto 
conseguen que non só xoguen nenos senón 
tamén adultos, é outro sistema para crear 
adictos. 
 
Nesta era tecnolóxica na que nos atopamos, 
non só os fabricantes de videoxogos buscan 
adictos senón tamén os fabricantes de xogos 
de mesa. As súas últimas propostas cara ao 
nadal son novos taboeiros con preguntas que 
están en DVD, para o que precisan unha 
pantalla. 
 
A tecnoloxía móbil é outro problema, posto 
que agora, cada vez dende máis pequenos, 
ofréceselles un móbil aos cativos, e eu 
pregúntome, para que precisa un cativo de 3 

anos un móbil? Non creo que ninguén deixe 
só na casa a un neno de tan curta idade. 
 
Falando de adicións, podemos mentar outras 
formas, pero a lista faríasenos interminable 
posto que calquera cousa, xa sexa música, 
libros, pantallas, xogos... en exceso, sempre 
van perxudicarnos, mesmo a auga se 
bebemos demasiada pódenos matar. 
 
Aínda que certas substancias coma o café, o 
alcohol ou as drogas sempre crean unha 
adición da que é moi difícil saír, tamén as 
pantallas poden producila. Pode que nun 
principio só esteas a ver a tele porque che 
gustan un par de series, pero logo deixarás 
de divertirte noutras cousas e só che servirá 
a tele, daquela  precisarás axuda. 
 
Resumindo, actualmente, a telefonía móbil, a 
televisión, as videoconsolas están 
substituíndo aos libros, ao teatro, á cultura; 
podes divertirte nun museo, cun libro ou 
simplemente escoitando os sons do teu 
redor, para non esquecerte do que realmente 
es. 
 

                                       Carla Feijoo 
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A BAIXA LIMIA-SERRA DO 
XURES 

 
 
 
A Serra do Xurés é un lugar para non 
esquecer, é un lugar indescritible, un lugar 
que hai que coñecer. 
 
 
 
O Parque Natural Baixa-Limia, Serra do 
Xurés, está situado no sur da provincia de 
Ourense. Exténdese ata as montañas dos 
concellos de Entrimo, Lobios e Muíños. 
Limita con Portugal e co Parque Nacional 
Peneda Gerés, podendo considerarse a 
ampliación deste. 
 
Eu, por ser de Guntumil (Muíños), vou 
centrar o meu  artículo na miña zona e falarei 
de Guntumil, Requiás e Salgueiro. 
 
Guntumil e Requiás son os pobos que 
forman a parroquia de Santiago de Requiás. 
Esta parroquia está chea de lendas, mitos e 
fermosas historias, coma as que vos vou 
contar. Din os vellos que nunha noite de 
tronos e relámpagos, a iso da medianoite, un 
raio matou a dous carabineiros; no lugar 
levantouse unha cruz que todo o mundo 
coñece como “ A cruz dos carabineiros”.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Outra historia interesante é a de” Pena de 
Moura”, segundo a cal, unha enorme pedra 
que está posta enriba doutra foi posta alí por 
unha moura. Como estas hai mil historias 
máis pero hai que ir alí e escoitalas das 
persoas que as coñecen. 
 

Esta parroquia é coñecida polos numerosas 
restos arqueolóxicos existentes (mámoas e 
dolmens) e polas igrexas do século XII e XIII, 
unha delas construída sobre o que en 
tempos pasados foi un castro. 
 
 

 
 
Falemos agora de Salgueiro, un pobo 
diferente, situado a uns 1000 metros de 
altitude, nun pequeño val rodeado de 
fermosos cumes. Conserva a estrutura 
oriunda, lonxe do formigón e do ladrillo. 
Todas as súas vivendas se erguen coas 
pedras arrincadas a esas montañas que dan 
acubillo nos crus invernos que arrecian este 
lugar. Os habitantes destes pobos vivían da 
gandaría, a agricultura e do contrabando, 
debido este último a que as aldeas se atopan 
preto de Tourem e Pitoes das Xuñas 
(Portugal) O material de contrabando era 
petróleo, xabón, aceite, material agrícola 
(sachos, motoserras, fouces...), bacallau... 
Contan os vellos do lugar que non sempre 
chegaban a casa coas mercancías, xa que 
moitas veces os gardas parábanos na 
fronteira e requisánbanllos.  
 
Remato dicindo que os tempos mudaron , a 
xente nova marchou en busca de emprego 
ás cidades e os vellos non traballan. O 
contrabando deixou de existir coa creación 
de UE e agora pódese mercar libremente. 
 

                                   Belén Prieto 
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 UNHA  ACHEGA Á MITOLOXÍA CELTA 
 

As pegadas celtas na nosa cultura e a importancia dos celtas  na historia 
de Galicia animáronnos a coñecer algo máis deste pobo do que tanto 
temos oído e tan pouco coñecemos . É unha breve aproximación ao seu 
mundo que coidamos sigades vós. 

 
A RELIXIÓN  ocupaba un lugar moi destacado na vida dos celtas celtas por máis que a visión que 
teñamos deles sexa a de guerreiros palurdos, saqueadores e borrachos, pois esa é a imaxe que 
nos transmitiron os romanos. A súa vida estaba orientada ao mundo máxico e espiritual imposto 
polo druísmo. Crían que todo proviña dalgún tipo de en cantamento, dende as súas incertas orixes 
ata os bosques ou animais cos que convivían. Os deuses manifestábanse en todo momento e se 
non o facían eles, facíano as fadas, os elfos ou outras entidades.  
A VIDA  era para eles unha mera transición ao outro mundo e aceptábano con absoluta 
normalidade. Como a vida,  ademais de pasaxeira era movemento e dinamismo, non sentían 
especial apego polo material e iso exprésase na ausencia de grandes asentamentos 
permanentes, de templos ou da necesidade de deixar constancia da propia existencia trala morte. 
O TRISKEL: representa o número tres, o seu número máxico. No triskel aparece a dobre espiral 
evolutiva do seu equivalente oriental o ying-yang, pero incorporando unha terceira espiral que a 
diferencia del. Así para os celtas entre o Ben e o Mal  está a indecisión, momento  en que 
debemos escoller o noso destino. Entre o branco e o negro hai moitos matices de gris, entre o 
home e a muller está o fillo, e entre a vida e a morte está o outro Mundo.  
PONTES E CIDADES SUMERXIDAS  son importantísimas para eles. As súas lendas mostran que 
os seres sobrenaturais viven en lugares relacionados coa auga, normalmente illas. Para chegarse 
ata eles hai que arriscarse no mar anque os barcos non son moi do seu agrado. As pontes e os 
vados simbolizan fronteiras co máis alá. A auga está, ademais, relacionada coa fertilidade, sendo 
un símbolo feminino. 
O MÁIS ALÁ  é unha illa ou continente separado dos vivos pero tamén existe o inferno ao que 
imaxinan como un lugar húmido e frío. 
CULTOS E TRADICIÓN POPULAR  Un  aspecto importante nas súas prácticas relixiosas é o culto 
aos antepasados. De igual xeito, para os campesiños, a morte non é a completa desaparición nin 
a separación eterna, tan só un intre de leve tristura, un momento máis na vida. 
Para os celtas o carballo era unha árbore sagrada que os protexía dos malos espíritos e 
enfermidades. Os enfermos curaban fretándose no seu tronco ou durmindo nas súas polas. O 
carballo segue sendo na sociedade rural unha árbore fetiche, un talismán. 
Outro culto importante é o lume. Deixalo morrer é un sacrilexio e págase caro.  A familia non pode 
deixar que o lume se apague pois de ser así, a desgracia perseguiraa. Para evitar isto, hai que 
coidar de mantelo vivo durante todo o ano, sobre todo o que se prende con madeiras brancas. O 
lume é símbolo de pureza e significa a unión. O lume protexe á familia . 
O culto á auga destaca por ser un símbolo da nova vida.  Na noite de San Xoán as augas teñen 
unha dobre virtude, por un lado sandar á xente e por outro, estando preto dun río, realízanse 
todas as marabillas e miragres. De tódolos xeitos a virtude maior tena o mar, que limpa o noso 
corpo dos xermes, das enfermidades e demais impurezas. 
No culto aos astros a lúa está unida ao feminino e ela e mailas estrelas son símbolos de amor e 
fortuna. 

                                              
Emma iglesias González          

 Olalla Gomez Simón  
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Somos os alumnos  
do Otero Pedrayo 
que vimos cantar 
as coplas do maio. 
 
No pavillón dos Remedios 
non nos podemos duchar, 
temos que ir fedendo 
para o noso fogar. 
 
Queren quitar o botellón 
por mor dos escándalos, 
queren quitar a diversión 
por culpa duns vándalos. 
 
O concelleiro de cultura 
casa cun home, 
os do PSOE aplauden 
os do PP non se oen. 
 
O entorno das Burgas 
queren protexer 
para que  a auga quente 
non deixe de emerxer. 
 
O señor Cabezas 
está desesperado 
por culpa das Burgas 
e dese Balneario. 
 
O alcalde só traballa 
cando hai eleccións 
xa que o resto do tempo 
está de vacacións. 
 
O noso alcalde Cabezas 
é un pouco loubán, 
as vías públicas desfeitas 
e a súa casa xenial. 
 
O cárcere está a caer, 
que podemos facer? 
Os políticos chupan do bote 
e nós a velas ver. 
 
O anhelado Ave 
non chega á estación, 
os políticos prometen 
pero non hai decisión. 
 
 

Señor Cabezas,  
cree postos de traballo 
porque senón Ourense 
vai ir ó carallo. 
 
E para que non aburra 
imos cambiar de tema. 
Un ou outro? 
mira ti que dilema. 
 
Xa se foi Fraga, 
agora está no Senado, 
non quere recoñecer 
que está acabado. 
 
Os pobres poliños 
tiveron que enfermar, 
todos agripados 
non os puideron salvar. 
 
Andan os pitos caídos 
disque teñen gripe aviar, 
darémoslles aspirinas, 
que non deixen de piar. 
 
A ciencia á clonación, 
a igrexa á oración, 
dos condóns xa non falamos 
nin nomear o botellón. 
 
Pobriñas as modelos, 
non as deixan nin comer, 
no medio dos desfiles 
van desvanecer. 
 
Os pobres inmigrantes 
non paran de chegar 
e a Cruz Vermella 
vai rebentar. 
 
Naceu a nosa infanta, 
os impostos son para ela, 
para comprarlle unha manta 
ou o que ela queira. 
 
Co rollo dos estatutos 
quérennos despistar 
pero todos temos claro 
cal é o noso lar. 
 
 

A alcaldesa de Marbella  
detida está, 
que a metan no cárcere 
que alí ben vivirá. 
 
Parece que en Marbella 
estiveron a facer 
fábrica de chourizos 
que teñen que deter. 
 
Pasando frío 
pasando calor 
na rúa co tabaco 
non hai cousa peor. 
 
Con estas coplas  
quixemos demostrar 
que esta xuventude 
tamén sabe criticar. 
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CAMPESIÑOS PRESENTES..............DIEZMOS ANTIGOS 
 
Algo de historia  
 
Falamos de diezmos cando nos referimos aos pagamentos que realizaban os campesiños durante 
a Idade Media cos cultivos obtidos na súa produción,quedándose eles cunha mísera parte, xa que 
tiñan que entregar a décima parte á Igrexa, que, xunto coa nobreza, eran os de  maior poder 
adquisitivo. Estes arrendamentos ían pasando de pais a fillos . Hoxe, aínda que pareza imposible, 
quedan familias que seguen pagando en especies, despois de suprimirse os décimos 
eclesiásticos e ter lugar a desamortización das propiedades cos Ministros Mendizábal e Madoz, na 
primeira metade do XIX. 
 
Tipos de diezmos  
 

diezmo groso  (o gordo): canon sobre os cereais: trigo, cebada. 

diezmo enfeudado : diezmo secularizado percibido por un laico. 

diezmo miúdo : sobre as bestas e a lá. 

 diezmo mixto : sobre os animais. 

diezmo noval : sobre as terras roturadas con menos de 40 anos. 

diezmo persoal : sobre os froitos do traballo. 

diezmo sólito : percibido desde tempos inmemoriabeis (os diezmos insólitos eran ocasionais). 

diezmo real : sobre os froitos da terra. 

diezmo verde : sobre o liño, cáñamo, froitas e legumes. 

Noticias  de caseiros afectados ................Arrendamentos históricos : 

En primeiro lugar, temos que distinguir entre arrendatarios e aparceiros. Os primeiros, pagan un 
tanto fixo polo uso da terra e os aparceiros, pagan unha parte da colleita do ano. Quedan 
arrendamentos históricos en Vimianzo, Ordes, Coristanco, Cesures, Melide, Arzúa, A Mariña, 
Zona do Val do Dubra... 

Un claro exemplo dos diezmos actuais atopámolo en Carballo, con José Periscal, que conseguiu 
por medios xudiciais, no ano 1997, a súa propiedade en Sozán .Cada ano tiña que pagar o 
equivalente a 40 ferrados de trigo, dos 80 que el labraba, por un arrendamento que tiña a súa 
familia dende facía anos;nin sequera tiña papeis dese arrendamento.Por este proceso xudicial, 
tivo que esperar 5 anos para acceder á súa propiedade,na que levaba traballando toda a vida. 

Outro exemplo significativo encontrámolo no Val do Ubra , con José Lamas e a súa muller 
,Carmen Barga, que tiveron que entregar 8 toneladas de millo e 320 quilos de fabas a unha 
fundación relixiosa, polo arrendamento de cinco anos ( a lei só permite o cobro de cinco anos) 
dunha terra que levaban traballando toda a vida. É certo que se lles ofreceu a posibilidade de 
pagar a débeda con cartos, pero eles preferiron acollerse ao contrato que está en vigor dende 
1926. 

En conclusión, despois de que os nosos antepasados loitasen por conseguir a propiedade das 
terras traballadas dende xeracións polas súas familias, aínda hoxe  atopamos a máis de 800 
labradores galegos pagando estes diezmos, algo anacrónico e vestixio dunha sociedade feudal. E 
iso a pesar de que Galicia conta dende o ano 1993 cunha lei para que os arrendatarios accedan á 
propiedade, anque foi prorrogada ata o 2010.   

                                                                                          Alba Silva e Israel Rodríguez 
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ACEPCIÓNS DA PALABRA GALEGO NOS  
DICCIONARIOS 

 

 

Tras unha indagación en diferentes diccionarios sobre as 

acepcións coas que se designa o xentilicio “galego”, puidemos ( 

moi ó noso pesar ), atopar os desastrosos resultados: ademais da 

definición propia de galego (natural de Galicia…) achamos 

outras de carácter burlón e realmente ofensivo. Son as mesmas 

que mostramos a continuación: 

 

 

1. Diccionario do español de Arxentina:  

Galego/a. Persoa que esaxera as proporcións do que narra. ( Troleiro-a ) 

 

2. Diccionario do español de Cuba: 

Galego/a . galego (polos pés). Persoa que baila mal. 

                 ( Zurdo-a, Zoupón-a )         

                  

      3.  Diccionario da Real Academia Española (edición do 2003) 

           Galego/a. C. Rica : Tonto. Falto de entendemento ou razón. 

               El Salvador : Tartamudo. 

  

4. Diccionario do uso do español ( María Moliner, edición do 1990) 

Galego/a. Mozo de corda. 

 

5. Diccionario do español actual ( Manuel Seco, Olimpia Andrés, Gabino Ramos ) 

Galego/a. Persoa reservada e que non manifesta francamente o que pensa.  

M Gaite Cuarto 156 : -     Pero venga ya, no sea tan gallega...  

- ¿ Cómo sabe que soy gallega ? 

- No lo sabía, lo he dicho así, a la buena de Dios , no se lo tome como 

un insulto, es que en Puerto Real se lo decimos siempre a la gente 

que anda con rodeos. 

 

Isto evidencia o concepto que teñen de nós en países latinoamericanos ( Arxentina, Cuba ... ) e no 

resto de España; e denota tamén que seguimos sen rematar cos tópicos do galego ( 5 ), situación que 

sofren outros pobos como a idea de catalán-agarrado, andaluz-folgazán ,etc. 

 

Grazas ó BNG que presentou a proposición para que a RAE retirara os significados de “tonto” ou 

“tartamudo” e sendo esta aprobada, estas acepcións foron eliminadas. 

 

Esperamos que coas xeracións vindeiras estes tópicos desaparezan e non se produza esa vinculación 

entre lugar de procedencia-facultades da persoa. 

 
                                                                                             Eire Valcárcel 

                                                                                               Olalla Conde 
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OS INCENDIOS ANO 2006 
 

A maioría dos 
incendios 
importantes 
que asolaron 
Galiza no 
verán do ano 
2006 foron 
provocados. 
Deste xeito 
deixaron 
graves 

consecuencias na biodiversidade galega: 
Provocaron deforestación, deixaron sen freo 
o paso da auga provocando riadas… Estas 
foron algunhas das súas consecuencias. 
Supuxeron un duro golpe para os galegos 

despois do afundemento do Prestige en 

outubro do 2002, que volveu a vestir de 

negro a bandeira galega. 

 

O acontecido:  

Os incendios xa tiveran importancia en 

anos anteriores, pero non coma os deste 

verán do 2006, que non só asolaron a 

flora galega senón  tamén a da zona 

costeira de Portugal e algúns puntos de 

Andalucía. 

Os incendios comezaron a finais de xullo 

pero os máis importantes aconteceron en 

agosto nas provincias de Pontevedra, A 

Coruña e Ourense, con máis importancia 

na de Pontevedra. 

O lume estendeuse tan rapidamente que  

chegou en varios puntos ata zonas 

habitadas coma Santiago e Ourense, e 

aínda que os bombeiros traballaban duro, 

non daban abasto con tanto incendio. 

Algúns incendios duraban días e noites, 

sen descanso para os bombeiros e 

voluntarios. 

 

Posibles causas : 

As teorías que se barallan sobre os 

porqués dos incendios son moi diversas: 

a) Causas políticas 

O enfrontamento entre os distintos 

partidos fixo pensar que os incendios 

foron provocados por persoas sobornadas 

por políticos para facer crer que o partido 

gobernante facía mal o seu traballo. 

b) Causas turísticas 

Fundaméntase en que os incendios non 

só foron provocados en Galiza senón  

tamén ao longo de toda a costa atlántica 

peninsular, que é unha zona que atrae 

moito turismo.  

c) Causas comerciais 
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Esta é a excusa de tódolos anos. Os 

madeireiros compran madeira queimada 

máis barata que venden obtendo uns 

beneficios moi altos. 

a) Causas laborais 

Tamén se baralla a posibilidade de que 

sexan as cuadrillas antiincendios as que 

provocan os incendios para ter traballo e 

gañar o soldo. 

Outra teoría, que entraría neste apartado, 

é a vinganza destas antigas cuadrillas, 

que están contra o goberno porque lle 

deron postos de traballo a outras persoas. 

b) Contaminación 

Tamén poden ser causas involuntarias o 

lixo acumulado a ceo aberto. 

Se, por exemplo, os raios solares inciden 

sobre casquetes de botellas, pode 

provocarse un incendio. 

c)    Pirómanos 

Sempre hai algún tolo que prende lume ao 

monte. 

 

Consecuencias 
 

Son diversas as consecuencias que se 

están a producir en Galiza debido aos 

incendios. Unha das máis comúns é a 

deforestación. Tamén  a presencia de   

riadas que moveron as terras, chegando 

ata as costas e estragando a 

biodiversidade marítimo-costeira 

(bivalvos). 

Tamén deixaron sen pasto ao gando 

galego e perxudicaron á fauna salvaxe 

galega. 

 

 

Ester Camba – Laura Vázquez  
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ANTIGOS ALUMNOS DO OTERO PEDRAYO 
 
 
Moitos foron os alumnos que pasaron polas nosas aulas e sentaron onde nós sentamos hoxe. 
Todos eles tiveron o privilexio de estudar nun momento en que moi poucos podían facelo, moitos 
viviron no anonimato aínda que non por iso foron menos importantes pero outros, unha pequena 
maioría, chegaron a ser co paso do tempo ilustres personaxes  que deixaron unha enorme pegada 
na historia de Galicia. Nós ímos falar duns poucos pois a lista é enorme , así que animámosvos a 
continuar con esta búsqueda en próximos números da revista.  
Profesores ilustres que deron clase no Otero Pedrayo son entre outros: Otero Pedrayo, Losada 
Diéguez, García Mosquera ou Ferro Couselo. 
Antigos alumnos son: Xocas, Mendez Ferrín, Alfredo Conde, Casares, X.A.Valente, Risco, 
Fernández Ojea ... Velaquí tendes unha pequena biografía dalgúns deles.  
 
 
 
RAMÓN OTERO PEDRAYO 
 

Escritor e intelectual galego nado en Ourense en 1888 e falecido en Amoeiro 
no 1976. 
Estudou dereito e filosofía e letras en Madrid. De volta a Ourense , pasou a 
ser unha das figuras máis importantes do panorama cultural galego. 
Foi catedrático de xeografía e historia do noso instituto pero pola súa 
condición de galeguista, tivo que tomar a baixa forzosa. A súa actividade 
cultural é enorme pois ademais de novelista -Arredor de si (1930)- e ensaista 
– Ensayo histórico sobre la cultura gallega (1933)- , colaborou en xornais, 
revistas ( revista Nós) e sempre no fondo da súa obra está Galicia, a súa 
historia e a súa cultura.  En homenaxe a el, o noso instituto recibe o seu 
nome desde o  ano 1980. 

 
 
 
 
CARLOS CASARES  
 

Naceu no ano 1941 en Ourense ,cidade que vai deixar unha fonda pegada 
na súa obra. A súa carreira literaria empeza no 1965 coa publicación dos 
seus primeiros relatos. No 1975 publica Xoguetes para un tempo 
prohibido, novela pola que recibe o premio Galaxia e o da Crítica 
Española. Tamén cultiva a literatura para nenos con obras tan coñecidas 
como A galiña azul (1968) e a peza de teatro As laranxas máis laranxas 
de todas as laranxas (1973). 
Escribiu as biografías de Ramón Otero Pedrayo, Manuel Curros Enriquez, 
Ramón Piñeiro ou o Padre Sarmiento. Foi un colaborador habitual de 
prensa sendo especialmente recordado pola súa columna”A marxe” na 

Voz de Galicia (seguro que a lestes algunha vez) 
Enumerar aquí todos os premios que recibiu sería longuísimo por iso pechamos esta biografía 
dicindo que foi membro da Real Academia Galega ,director da editorial Galaxia e autor da 
fermosísima novela Ilustrísima (1980) e dun dos libros de relatos máis bonitos que temos lido 
Vento ferido, lédeo, de seguro que vos ha de sorprender. 
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XOAQUÍN LORENZO “ XOCAS”  
 

Nace en Ourense no 1907 e e vive na rúa da Paz, moi preto de aquí. Estuda o 
Bacharelato no noso instituto no que será profesor de xeografía e historia anos 
máis tarde. A súa paixón é a etnografía e a ela adicará a súa vida.  Seus son 
títulos xa clásicos como A muller no cancioneiro galego (1932), Parroquia de 
Velle, O carro e o home (documental recuperado hai pouco), La casa gallega, 
Etnografía. Cultura material... Puxo ante os nosos ollos o noso riquísimo 
patrimonio etnográfico investigándoo para que non se perdese e que co 
coñecemento de todos puidesemos protexelo para sempre.  No 2004 adicóuselle 
o Día das Letras Galegas e con tal motivo o seminario de lingua e literatura 

galega montou unha exposición de xoguetes tradicionais baseada no seu libro Enredos. Gracias 
polo teu labor, Xocas.   
 
 
 
 
SEBASTIÁN MARTÍNEZ RISCO  
 

Nace en Ourense no 1899 estudando nas aulas deste instituto. Exerceu a 
avogacía  durante vinte e cinco anos en distintos lugares de Galicia chegando 
mesmo a ser maxistrado. Pero a súa andaina literaria empeza aos 17 anos coa 
publicación dos seus primeiros versos. Compuxo poesía, teatro, romance e 
ensaio, este último foi o xénero que máis cultivou. Foi membro da Real Academia 
Galega. 
 
 

 
 
 
 
MÉNDEZ FERRÍN 
 

Nace en Ourense no 1938 e tamén estuda no Otero Pedrayo. Un dos seus 
profesores foi o mesmo Otero Pedrayo, quen lle fixo reflexionar sobre a 
importancia da lingua galega e da súa literatura, en definitiva, sobra a 
historia de Galicia. 
Deuse a coñecer con 16 anos co poemario Voce na Néboa (1957), ao que 
seguiron outros como Con pólvora e magnolias (1977). Pero quizais sexa 
a súa faceta de narrador a  máis coñecida polos alumnos pois seguro que 
lestes algúns dos relatos de Percival e outras historias (1958), O 
crepúsculo e as formigas (1961) ou a máis recente Arraianos ( 1991), 
relatos de gran beleza e crueza que se adoitan ler na clase. 
Foi seleccionado pola Asociación de escritores en Lingua Galega para o 
Premio Nóbel de Literatura, ogallá o gañe pois meréceo de abondo. 
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ALFREDO CONDE 
 

Naceu en Allariz no 1945. Antes de escritor foi mariño, político, 
profesor, debuxante e banqueiro. Pero os dous pilares da súa vida son 
a literatura e o mar. Novelas súas son Xa vai o griffón no vento (1984) 
que foi un auténtico éxito non só en Galicia senón  tamén noutros 
países, sendo traducida a varios idiomas,o mesmo ocorre co resto da 
súa obra, traducida a linguas como o ruso : Breixo, Memoria de Noa ou 
as maís recentes Lukumí e Romasanta: Memoria incerta do home-lobo, 
que seguramente che soa pois foi levada ao cine na película 
Romasanta. La caza de la bestia. Romasanta foi o tan coñecido home-
lobo de Allariz, algo así coma o sacaúntos pero de carne e óso. 
 
 

 
 
 
XOSÉ A.VALENTE  
 

Naceu en Ourense no 1929 e aínda que viviu fóra de Galicia gran 
parte da  súa vida, Ourense ten unha gran importancia na súa obra, 
mesmo na súa poesía en castelán. 
É un dos intelectuais máis relevantes da cultura europea do XX. Un 
dos seus contos tróuxolle problemas coa dictadura franquista e foi 
sometido a Consello de Guerra no 1972. 
Cultivou o ensaio, con preferencia pola pintura e a mística. Pero foi 
fundamentalmente poeta e está considerado como un dos grandes do 
século XX. Herdeiro da tradición mística española e obsesionado co 
problema do baleiro e da nada. A súa poesía está en castelán No 
amanece el cantor (1992), Estancias ( 1981) e en galego Cantigas de 
alén ( 1988). Pero traduciu tamén poesía doutros idiomas. Entre outros 

premios gañou o Premio Príncipe de Asturias das Letras no 1988. Está enterrado no cimiterio de 
San Francisco pois Ourense sempre estivo presente na súa vida. 
 
 
 

Joy Carina Moríñigo 
Catalina Naveira 

  
 
 
 

 

 
 

  
  

106 



                                                               

                                                                                 
                                                                                 
 Rañolas  nº 3                                                                                                                        
 

COÑECENDO O NOSO 

A DESCOÑECIDA VERDADE GALEGA 
 
¿Por que os galegos poñen xeo sobre os 
televisores? Para conxelar a imaxe. 
¿Por que en Galiza xa non hai árbores? 
Porque se mataron buscando a raíz cadrada. 
¿Por que os galegos empregan desodorante 
nos testículos? Pois home!!! O envase di de 
boliña.. 
 
Quizais algunha vez  ouvístedes algún 
destes chistes. Estamos seguras de que a 
persoa que volos contou quedou anclada no 
pasado ou non ten nin idea do que agora vos 
imos falar. 
 
¿ Sabiades que……. 
 

�  O 40% da roupa que se vende no 
mundo é galega? A moda galega 
extende a maior rede de tendas 
propias tanto en España coma no 
estranxeiro,  é a que máis emprego 
xenera e a que máis medra. 
Poderiamos aportar numerosos 
exemplos pero quedámonos co máis 
coñecidos: Adolfo Domínguez xa 
superou os 100.000.000 de euros en 
vendas. 

 
� O vigués Antonio Manuel Pérez foi 

designado presidente executivo da 
multinacional  Kodak para recuperar o 
seu liderazgo en vendas? 

 
� Galiza é, sen dúbida, o Hollywood 

español dos debuxos animados? 
Todo comezou coa produción de “O 
bosque animado”, de man da 
empresa cinematográfica galega 
Dygra, á que se lle uniu o grupo de 
capital galego Filmax,  e que 
continuou con outras películas como: 
“El Cid”, “Soño dunha noite de San 
Xoán”..... 

 
� Máis de 14.000.000 españois ven a 

tele con antenas galegas e a 
compañía de Santiago de Compostela 
“Televés” colocou 4.000.000 dende 
que comezou a producilas? 

 

� A fachada do concello de Tokio está 
feita de granito galego, apreciado en 
todo o mundo pola súa calidade? 

 
� Galiza é a comunidade autónoma do 

vento? Pois si,  posto que é a primeira 
potencia española en produción de 
electricidade con enerxía eólica. 

 
�  En máis de 20 países como Francia 

e Alemaña, os arquitectos, 
constructores e colocadores seguen a 
empregar pizarra galega como a 
mellor de Europa?  

 
� Moitos dos parqués, revestimentos de 

paredes e taboleiros proceden de 
madeira galega?  

 
¿Abraiados? 
 
Seguro que pensabades que só os 
americanos, os  ingleses ou os alemáns  
estaban detrás das grandes empresas, 
investigacións, producións….., é decir, de 
todo aquilo que hoxe en día ten unha certa 
relevancia. Se era así, estabades nun erro, 
xa que como vos acabamos de demostrar, 
NÓS, os galegos, podemos facer isto e moito 
máis. 
 
Así que cando vos conten un chiste 
ridiculizando ós galegos, lembrade este 
artículo antes de rirvos. Confiamos en vós! 

                                                                       

 
Namibia Pérez e Emma Borrajo 
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Galego ¡? 
 
Moitas veces temos escoitado na radio, na 
televisión… porcentaxes que nos mostran a 
cantidade de galegofalantes que hai. Pero, 
¿Como está realmente de integrado o 
galego nesta comunidade?   
 
> Historia:  
                                                                                   
Na época medieval, ó redor do século XIV, 
o galego-portugués tivo un grande auxe; era 
a lingua dos nobres e dos reis. A relevancia 
que tivo esta lingua reflíctese nas 
composicións de Alfonso X o Sabio (as 
Cantigas de Santa María). 
 
A finais do século XIV, o galego-portugués 
converteuse en dúas linguas diferentes e 
comezou a decaer. 
 
Coa chegada dos reis Católicos, esta 
decadencia foi a máis debido a que estes 
reis querían a castelanización a todos os 
niveis. Dende aí ata o século XVIII houbo 
un período no que o galego sufriu unha gran 
represión. Esta época foi coñecida co nome 
de Séculos Escuros. 
 
Coa aparición no século XIX dalgúns 
escritores galegos (Rosalía de Castro, 
Eduardo Pondal e Curros Enríquez) esta 
lingua comeza a rexurdir. 
 
Máis adiante no século XX, na etapa da 
posguerra coa ditadura de Franco, volve 
haber unha represión e só ata fai moi pouco 
o galego  recobra importancia. 
 
 
> O galego na sociedade actual:  
 

¿Estase a facer todo o posíbel pola 
normalización da lingua? 

 

¿É seguro que dentro de 50 anos o galego 
siga existindo? 

                                                                                                                  
¿Foméntanse sentimentos de inferioridade 
con respecto ao galego? 
      
O comportamento lingúístico  dunha persoa 
vén determinado por distintos factores: a 
familia, a escola, a sociedade… 

 

O éxito da normalización lingúística 
depende da vontade popular. 
 
A realidade é que mentres os galegos, 
independentemente da súa ideoloxía, non se 
sintan comprometidos coa súa lingua, a 
normalización só será parcial porque 
difícilmente abranguerá ao conxunto dos 
galegos. 
 
Como conclusión podemos sacar que o 
galego non é unha obrigación senón un 
deber. 
 
 
> Influencia  do castelán nos topónimos  
galegos: 
 
Hai discusións sempre presentes de se os 
nomes das cidades galegas deberían estar 
en galego ou en castelán. A máis soada 
destas discusións produciuse fai pouco, con 
respecto ao topónimo de Coruña. O debate 
está entre se se debe pór “A Coruña” ou 
“La Coruña”. Porén, inmediatamente os 
responsábeis de política lingúística, 
lembraron que fai anos se pactou a 
oficialidade do termo en galego. 
  
Cremos que en Galiza o termo que debería 
de empregarse é o galego. E non como 
sucede ás veces cos topónimos traducidos 
ao castelán: 
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Rianxo/ Rianjo 
Sanxenxo/ Sanjenjo 
Arousa/Arosa 
Ourense/Orense        

 

> Artículos de despidos: 

    

Suponse que o galego debería estar 

normalizado, pero a xente aínda non se 

concienciou. 

Proba disto son os despidos non 

xustificados de traballadores por falar  a 

súa lingua, o galego. 

 

O primeiro exemplo é o de Montse Irago, 

traballadora nunha xestoría  pontevedresa. 

Ela afirma que a despediron por falar en 

galego. Tamén di que se sentiu humillada e 

que casos semellantes lle pasaron a outras 

persoas que falan galego na aldea e mudan 

na cidade. 
 

Outro caso é o de Helena Varela. Unha 

clínica dental da Coruña esixiulle que falase 

castelán por ser a lingua da clientela e dos 

seus compañeiros. Para solucionar o 

problema, explicou a situación e solicitou o 

cambio de clínica onde xa non ten 

problemas co galego. 
 

Estes casos son moi frecuentes pero moi 

poucos os que se denuncian. 

 
 
> Estatísticas: 
 

Escoitar a radio en galego é unha 

actividade que realiza unha de cada tres 

persoas. No cine e en Internet os datos son 

máis desalentadores. A raquítica presenza 

de xornais escritos en galego fai que sexa 

moi pouco probábel o recurso a esta lingua 

para a lectura diaria. 

Os resultados dalgunhas enquisas poñen en 

evidencia que os consumidores galegos son 

moi conscientes da minorización que a 

lingua galega ten nos medios de 

comunicación distribuídos na nosa 

comunidade. 

 

Un 60% dos lectores habituais de prensa, 

reclama unha maior presenza do galego nos 

xornais. Por outra parte, o 18% considera 

que o seu xornal habitual ten suficiente 

espazo redactado en galego. 

 

Xa vai para quince anos que a Lei de 
normalización lingüística entrou en 

funcionamento. Con todo, o número de 

galegofalantes e a idade destes, son dúas 

variables en estreita relación: “a menor 

idade menos falantes”. 

 

 

 

“Coñecer a nosa lingua é un requisito 

imprescindíbel para impartir xustiza.” 

       

      
Antía González Rodríguez 

María Victoria Conde Fuentes 
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GALIZA, UN PAÍS DE LENDA 
 
 
A nosa terra ten, desde sempre, sona  polas 
súas lendas, entre outras moitas cousas, 
porque non me diredes que non oístes falar 
das meigas que “ haberlas hailas” ou da 
Virxe do Cristal, por exemplo. Nós con este 
motivo e coma homenaxe á nosa cultura, 
folklore e crenzas, decidimos recoller unhas 
cantas neste traballo para axudar así a non 
esquecer as fascinantes historias que nos 
contaban no pobo os nosos avós, ao pé da 
lareira. 
 
 
 
OURENSE (lenda de cidades asolagadas) A 
LAGOA DE ANTELA (Xinzo de Limia) 
 
 
No lugar que hoxe ocupa a lagoa de A ntela, 
noutros tempos había unha cidade chamada 
Antioquía. Os seus veciños asoballaban ás 
xentes dos arredores sen compaixón. Entón 
foi desexo de Deus castigalos, mais Xesús 
propuxo coa súa bondade salvar ós xustos. 
Foi a esta cidade na figura dun esmolante e 
tentou a caridade por cada unha das casas, 
pero en todas lla negaron.Cando xa 
marchaba co corazón entristecido, viu unha 
casa oculta entre uns carballos  e a unha 
pobre velliña a carón do lume. Xesus 
arrimouse para rogar ou pregar: 
- Unha esmola polo amor de Deus. 
- Pase quen sexa. Dixo a velliña. E Xesús 
pasou. A velliña sentouno ó lume e deulle 
algo para comer, despois deitouno na súa 
cama de farrapos e cando espertou á alba, 
Xesús díxolle á velliña: 
- Ven, quero que olles o que foi de Antioquía. 
A pobre muller quedou  pampa cando viu que 
no lugar que ocupaba Antioquía se estendía 
unha lagoa asolagando a vila e que ninguén 
máis ca ela se salvara. 
Na mañá de San Xoán, cando o primeiro raio 
de sol relampa na lagoa , alá debaixo, moi 
fondo, albiscábase o campanario da igrexa. 
Na noite de Nadal, ás doce xustas, óese 
cantar ós galos. 
 
 

OURENSE (LENDA DA VIRXE)   O RÍO 
MIÑO 
 
¿Non vos preguntastes nunca por que ó 
fluíren, as augas do Miño non fan ruído? Poi 
xa atopastes a resposta. Velaquí está: 
Cando a Virxe andaba polo mundo co seu 
meniño, chegou á beira do Miño, a corrente 
das augas producía un forte ruído que 
espertou ó neno e polo que comezou a 
chorar sen consolo. A nai, desesperada polos 
berros do seu anxiño, dirixiuse ó río dicindo: 
 

Río Miño 
pasa caladiño, 

non espertes ó meu Neniño. 
 
E dende aqula o Mño corre sempre tranquilo 
e en silencio. 
 
 
A LENDA DAS BRUXAS OU MEIGAS 
As meigas ( xa que meigos a pesar de 
habelos tamén son moi poucos) son mulleres 
cun poder para realizar cousas sobrenaturais 
e miragrosas . 
 E, ¿quen lles dá o poder? 
Se temos en conta que todo o que fan as 
meigas é daniño, que a súa maldade é tanta 
que só gozan facendo mal, podemos sacar a 
conclusión de que o poder élles atribuído 
polo demo. 
Hai moitas e distintas historias sobre elas, 
algunhas que teñen que ver con isto son o 
aquelarre ou o famoso mal de ollo. 
 
Aínda que non vos contamos moitas lendas e 
están algo resumidas, con isto só tratamos 
que saibades o que de misterio  a nosa 
cultura e folklore esconden.¡Segue 
indagando ti e pregúntalle aos teus avós ¡ 
¡Atoparaste con auténticas marabillas! 
 

Victoria Álvarez Buján 
Miriam Nóvoa Nanín  
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VILAR DE FLORES :  

A LENDA DO MEU POBO 

 
 

Galicia é un pais habitado por homes e mulleres de carne e óso pero tamén por seres que bulen 
nun mundo fantástico ou encantado, pero tan real coma o outro. 

Hai varios mitos destacados dentro da nosa cultura xa que pór os doutras sería imposible pola súa 
abundancia e polo difícil de conseguir material acerca destes. Tamén son mitos aqueles 
personaxes dos que se dubida da súa existencia pero os pobos que os crearon séguenos 
admirando como é o caso do rei Artur ou Hércules tamén coñecido como Heracles, entre outros.  

Un de moitos exemplos de lendas galegas é a historia de como se orixinou a igrexa e a 
consecuente perigrinacion ó meu pobo, Vilar de Flores, e antaño Vilar de Pocos: 

 
VILAR DE POCOS  

A 1 quilómetro de Vilar de Flores, parroquia de San 
Breixo de Espiñeiros, concello de Allariz (Ourense); 
cando aínda non existía esta aldea,había un lugar 
chamado Vilar de Pocos. Din que a Virxe María se 
lle apareceu a  unha nena que andaba co gando no 
monte.  Ela díxolle que lle levantaran unha igrexa alí, 
para rezarlle. Como ninguén lle fixo caso,un día 
apareceu unha peste de formigas, e Vilar de Pocos 
foi deshabitado, e daquela si que os seus habitantes 
empezaron a facer as súas casas cerca de onde  
aparecera a Virxe. Tamen construíron un fermoso 
Santuario , unha imaxe de madeira que se coñece 
como Virxe María de Vilar de Flores, igual có pobo, 
porque a Virxe se lle aparecera sobre unha mata de 
flores. Algún labrego, ó traballar na zona onde se di 
que estaba Vilar de Pocos, levantou tampas de 
sepultura, polo que se supón que ese era o lugar 
onde enterraban ós seus mortos. A zona onde se di 
que estaba Vilar de Pocos, hoxe chámase montes 
da Muradella. 

Esta historia foi contada oralmente de xeración en 
xeración e como tal así a recibín e así vola conto. 

 

A PONTE DOS CABALOS NA COSTA DA MORTE  

Tamén vos vou contar estoutra fermosa historia que oín un día e que me impresionou, aínda que 
ocorre lonxe de onde son eu. 

Ía unha vez un home camiñando tranquilamente por unha fraga cando ó chegar a unha ponte e 
empezar  a  cruzala oiu  un  ruído  de  cascos  de  cabalos,  moreas deles. O  home  fíxose  a  un lado  
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para que non o pillasen pero cando se virou non había nada, o home cruzou a ponte, todo 
extrañado, pero non lle deu máis importancia. O caso é que ó día seguinte ocorreulle o mesmo e 
esta vez o home,coidando que perdera o xuízo, preguntou na aldea máis próxima que era o que 
ocorría nesa ponte, cal non sería a súa sorpresa cando lle dixeron que nun pazo próximo á fraga 
habitaba un home que pasaba tódolos días cos seus cabalos por alí, pillando a calquera que non 
se apartara. Trala súa morte, os veciños, fartos del, non lle quixeron dar unha misa pola súa 
ánima e o seu castigo foi asustar a calquera que tentase cruzar a ponte.O home asustouse tanto 
que lle pagou unha misa e nunca máis volveu por alí. 

Seguro que vós tamén coñecedes algunha lenda que está relacionada coa vosa aldea ou oístes 
algunha historia de mouras, meigas ou trasnos. Anímovos a que as recollades para que nunca 
nunca perdamos este marabilloso tesouro que é o noso patrimonio cultural. 

Miguel Pardo 
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As pedras, a auga e as As pedras, a auga e as As pedras, a auga e as As pedras, a auga e as 

árbores: árbores: árbores: árbores:     

Símbolos galegos Símbolos galegos Símbolos galegos Símbolos galegos     
 

Galicia é a rexión española que ten maior 

número de mitos, lendas e símbolos prehistóricos. 

Isto pódese deber á súa ubicación, no noroeste da 

península, e sempre algo illada; por algo os 

romanos pensaban que era o “Fin da terra”. 

Tamén se pode deber ás culturas celtas 

unicamente existentes en Galicia ó redor do s.VII 

a.C. En ningún outro lugar da Península tiveron 

tanta presencia os celtas. Ademais, eles facían 

cultos á natureza, polo que é probable que a actual 

tradición galega proveña deses pegadas deixados 

en Galicia. 

Na nosa Galicia hai tantos símbolos como 

persoas viven nela: a lúa, ás plantas, o lume,… 

Pero neste caso ímoslle prestar mair atención ó 

simbolismo das pedras, da auga, e das árbores 

pero invitámosvos a indagar sobre os demais 

elementos en vindeiros números da revista. 

Desde tempos ancestrais os galegos acudimos 

á natureza para curar enfermidades, para fertilizar 

campos e persoas, e incluso, para namoralas. 

Aínda que houbo moitos intentos por parte da 

Igrexa de destruír estes cultos, estes foron 

“cristianizándose” e a súa esencia nunca chegou a 

desaparecer de todo. Pedras, augas e árbores 

remediaban todo tipo de males, amparados na 

tradición, na superstición ou moitas veces porque 

realmente eran curativos. E algún resultado teñen 

que dar estas cousas para que se transmitisen e 

perpetuasen durante tanto tempo. 

Ata hai uns anos. Hoxe vivimos nunha 

sociedade en constante cambio, ás veces para ben 

e outras moitas para mal. Estamos destruíndo 

todas esas tradicións que nos fixeron como somos, 

que nos distinguen doutras culturas do mundo, 

esas tradicións que nos fan galegos. Así, co paso 

das xeracións, desaparecen esas historias sobre a 

Santa Compaña, eses contos que relatan os nosos 

avós que non teñen nada que envexar a outros 

famosos contos, e que describen unha época e 

unha forma de vivir propia. Con eles tamén 

desaparecen eses efectos curativos das pedras, das 

augas,.. sobre os que vos falaremos agora. Aínda 

que nesta sociedade parece que xa non teñen 

cabida este tipo de ritos, nós pensamos que 

merece a pena coñecelos, mantelos vivos e 

coidalos coma un recordo do que fomos e do que 

somos en realidade. 

Hai miles de tradicións relacionadas coas 

pedras coa auga e coas árbores. Nós fixemos unha 

pequena recompilación das que nos pareceron 

máis interesantes, para que vós tamén poidades 

disfrutar delas. 

 

PEDRAS 

Os primeiros signos de litolatría (culto ás 

pedras) en Galicia atóparonse en numerosos 

xacementos galegos, por iso moitos etnógrafos 

fixan á súa orixe nunca cultura pagá. Se temos en 

conta o simbolismo da pedra, en Galicia é 

interpretada coma un vínculo natural co 

descoñecido. 

Miles de persoas aproveitan a segunda 

semana de setembro para beneficiarse dos efectos 

das famosas pedras de Muxía. Sobre a famosa 

pedra de Abalar, fálase das súas cualidades 

adivinatorias e fecundatorias e do cumprimento de 

desexos. E será ou non será, pero unha parella 

compostelá abalou á pedra de Muxía e bebeu 

dunha fonte cercana  como último remedio para 

ter un fillo, polo “por se acaso”. E hai dous anos 

xa bautizaron ó seu fillo. 

Case ao lado da da Barca está a pedra dos 

cadrís que é a vela petrificada da lancha na que a 

Virxe chegou a Muxía. Esta pedra sanda a espalda 

e diversos tipos de reumas. Os afectados teñen 

que pasar nove veces por debaixo da pedra e 

esperar. Os que o fagan poden estar seguros de 

que o seu mal, canto menos, remitirá. 

Tamén está a pedra do temón, que algúns din 

que é un leito para a fecundidade, aínda que está 

moi exposto á vista e ás ondas para estas funcións. 

Tamén  se  fala do suposto sepulcro- cama de San  
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Guillerme, no alto do monte do cabo Fisterra, 
onde di a tradición que as parellas deben deitarse 
para concebir un neno. 

Na área muxiana, hai tamén unha novidosa 
pedra: a pedra da cabeza. É un oco para encaixar 
a cabeza e curar as migrañas, dores de cabeza e 
xaquecas. 

Ancestral, aínda que descoñecida para moitos, 
é a pedra do cu, situada ó lado da capela de San 
Sadurniño (Rus, Carballo). Como indica, está 
adaptada para curar os males do cu, especialmente 
as almorrás. Os maiores do lugar recordan que se 
usaba sempre a deshora porque a ninguén lle 
gustaba que se soubese que padecía aquel mal, nin 
que o visen nesa postura. Tralo seu uso 
deixábanse unhas moedas como ofrenda sobre a 
pedra. E aínda que houbo reformas no lugar, a 
pedra nunca se moveu. 

Durante anos, que chovese e que fixese sol, 
para obter boas colleitas foi algo imprescindible. 
Na serra de Faro, en Avión, hai dúas pedras 
colocadas xuntas a modo de parella. Dise, que se 
se quería que chovese, tumbábase ó macho no 
regato, e para o sol púñase de pé. Esto facíase con 
pedras de gran tamaño, e algo tiñan que facer, 
porque senón ,para que tanto traballo? 

É moi famosa a Pena dos Namorados, en 
Ponteareas, á que hai que tirar dúas pedras: se 
quedan as dúas enriba, o matrimonio irá ben; se 
cae unha e queda a outra, non irá ben, e se caen as 
dúas mellor buscar outra parella. 

Tamén hai pedras para sacar o veleno dunha 
picadura, para curar a dor de barriga, ou para selar 
as feridas (como as areas das entrañas das 
gaivotas). Outras acumulan auga que quitan as 
verrugas,…Todo un conxunto de pedras para 
curar canto se nos ocorra. 

 

AUGAAUGAAUGAAUGA    
 

Moitas romarías galegas apareceron ó redor 
de augas que fan desaparecer as verrugas(quen de 
vós non foi ao San Benitiño de Cova de Lobo?) O 
procedemento para que estas desaparezan é o 
seguinte: móllase un pano na auga, déixase secar 
enriba dunha silveira, creando un ambiente coma 
de folerpas brancas de neve, e cando seque, a 
enfermidade pasará, ou iso din… 

Son máis os servizos da auga ós doentes, ás 
que acudían nais de bebés enfermos de bocio. A 
tradición di que tiñan que beber auga de nove 
fontes na noite de San Xoán. Tamén hai augas que 

sanan as dores de cabeza, os catarros, dores de 
gorxa,… 

Tamén se di que se unha muller quere ter un 
fillo e non o consegue, ten que ir á Praia da 
Lanzada e saltar nove ondas na noite de San Xoán 
e así poderá concebir.  

 

ÁRBORESÁRBORESÁRBORESÁRBORES    

E como non ían ser as árbores tamén 
sanadoras, co papel tan importante que teñen na 
cultura galega! Cóntase  que os carballos (árbore 
máxica para os celtas pois nela vivían as almas 
dos seus antergos) usáronse desde sempre para 
curar sarnas ou hernias, abrindo cortes no toro ou 
cunhas pólas e seguindo certos ritos. En San Fins 
de Cambada (Vimianzo), hai un carballo onde 
foron levados nenos con hernias inguinais, e alí 
cortase unha póla, pásase ó neno por debaixo, 
dáselle unhas voltas á póla ó redor da árbore, 
colócase a póla envolta en lama e espérase a que 
prenda. Se á así, o neno sanará. 

En Carballo hai outro carballo onde hai unha 
fenda que serve de canastra para que os mozos 
encesten pequenas pedras, e así saber se haberá 
voda ou non. 

Tamén se di que o acivro, xunto con certas 
prácticas xunto ó mar, serve para namorar. Ou que 
a sombra da nogueira é mellor non cruzala. E 
haberá que facelo, por se acaso… 

 
 

Lorena Fernández Gil 
Alexandra Rodríguez Riveiro  
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  Déjà vu 
    

   O termo déjà vu describe a experiencia de 
sentir ou pensar que un foi testemuña ou 
experimentou antes unha situación nova. O 
termo foi creadopolo investigador psíquico 
francés Emile Boirac no seu libro L’Avenir 
des Sciences Psychiques, basado nun 
ensaio que escribiu mentres estudaba na 
Universidade de Chicago. 
 
    A experiencia do déjà vu adoita ir 
acompañada dunha convincente sensación 
de familiaridade e tamén  dunha sensación 
de estrañeza. A experiencia previa é con 
frecuencia atribuída a un soño, aínda que 
nalgúns casos dáse unha firme convicción de 
que a experiencia ocorreu verdadeiramente 
no pasado. 
 
    Esta experiencia parece ser moi común. 
En estudos formais, o 70% da poboación 
afirma telo experimentado ó menos unha vez, 
tamén se atopan referencias ó déjà vu na 
literatura do pasado, o que indica que non é 
un fenómeno novo. Sen embargo, é moi 
difícil trasladar a experiencia aun laboratorio, 
de tal xeito que temos poucos experimentos 
empíricos. 
 
     O déjà vu foi sometido en anos recentes a 
serias investigacións psicolóxicas e 
neurofisiolóxicas. A explicación máis 
plausible é que o déjà vu non é un acto de 
precognición ou profecía, ou como diríamos, 
un fenómeno paranormal, senón que vén a 
ser unha anomalía da memoria: a impresión 
de que unha experiencia está <<sendo 
recordada>>, cando non é así. Esto é ata 
certo punto corroborado polo feito de que na 
maioría dos casos a sensación de recordo no 
momento é forte, pero as circunstancias da 
experiencia “previa” son bastante incertas. 
Isto pode ser debido ao solapamento entre 
os sistemas neurolóxicos responsables da 
memoria a curto prazo e a memoria a longo 
prazo. 

Fenómenos relacionados 

• Jamais vu (nunca visto): é non 
recordar explicitamente ter visto algo 

antes. A persoa sabe que ocorreu, 
pero a experiencia resulta estraña. 

• Presque vu (case visto): é case 
recordar algo, pero sen chegar a 
facelo. E o sentimento de telo “na 
punta da lingua” 

• Déjà visité (xa visitado): é o misterioso 
coñecemento dun lugar novo.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Jose Luis Rodríguez Rodríguez 
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LEIS IANKIS 
 
¿Non tendes a impresión de que as nosas leis non contemplan todo o que desexariamos? ¿Quen 

non tivo algunha vez unha liorta por algún asunto legal? Nos Estados Unidos non teñen ese 

problema. As súas leis son as máis completas. 

 

Estas leis reflicten todas e cada unha das situacións inxustas coas que nos poderiamos atopar 

e axústanas en beneficio de todos. Vexamos algúns exemplos de leis útiles: 

 
Alabama 

-Non se poden vender patacas coloreadas artificialmente. 
-É ilegal levar un bigote falso que faga rir nunha igrexa. 
Indiana 
-Levar bigote é ilegal, se o que o leva soe bicar a outras persoas. 
Iowa 
-Os bicos non poden durar máis de cinco minutos. 
Louisiana 
-Morder a alguén cos teus propios dentes considérase “Asalto menor” pero se o fas cunha dentadura 
postiza, considérase “Asalto agravado”. 
New York 
-É ilegal tirar pelotas á cabeza da xente por diversión.  
-A pena por saltar dun edificio é a morte. 
South Dakota 
-Está prohibido durmir nunha fábrica de queixo.  
   

O trato igualitario cara ás mulleres está claro… 

 
Florida:  

 -Unha muller pode ser multada por durmir nun secador do cabelo, así como o dono da perruquería. 
 -Unha lei especial prohibe ás mulleres solteiras saltar en paracaídas os domingos. 
Michigan: 

-Non se permite que unha muller corte o pelo sen a aprobación do seu marido. 
Pensilvania: 
-É ilegal que máis de 16 mulleres vivan xuntas nunha casa, porque se consideraría un prostíbulo. 
Sen embargo, no caso dos homes, o número ascende ata os 120. 
Montana  
-É ilegal que as mulleres casadas pesquen soas os domingos, e para as solteiras, calquera día da 
semana.  
Vermont 

-As mulleres deben obter o permiso escrito dos seus maridos para pór unha dentadura postiza.  
 
Ademais, os animais reciben tratos especiais, tan marabillosos como os seguintes: 
 
Arizona 
-As mulas non poden durmir na bañeira 
Alaska 
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-Aínda que é legal dispararlle a un oso, espertalo para sacarlle unha foto non o é.  
Florida 
-Se se ata un elefante a un parquímetro, a tasa do aparcadoiro debe ser a mesma que se fose un 
automóbil. 
Minnesota 

-Non se poden cruzar os límites do estado cun pato na cabeza 
Nevada 
-É ilegal conducir un camelo pola autopista. 
Oklahoma  

-Pódente arrestar ou multar por pórlle “caras feas” a un can.  
 

Seguramente esteades tan perplexos coma min a primeira vez que as lin, pero crédeme, son de 

verdade. Separo esta última que, se cadra, é a máis sorprendente.  
Washington 
-“É obrigatorio, para calquera motorista con intencións criminais, deterse nos límites da cidade e 
chamar ó xefe de policía para avisar de que vai entrar´´ 
 
   Estou seguro de que conseguiron reducir o crime con esta medida. 
 
 
 
                                                 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pablo Grande Estévez 
  
  

¡Están tolos 
estes 
iankis!  
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1. ¿Como producen luz os lucecús? 

Existen moitas especies de seres vivos que 
producen luz por si mesmos. A maioría 
atópanse nos mares, como os seres 
microscópicos que iluminan as estelas de 
barcos e delfíns, ou os que habitan nas 
profundidades, onde non chega a luz do sol.  

Na terra, os máis coñecidos son os lucecús. 
En moitos lugares pódense ver as luces 
destes insectos decorando o campo na 
noite. 

É usual pensar que se precisa fogo ou 
electricidade para producir luz. Estes 
medios utilizan as cualidades físicas da 
materia para xerar calor e iluminación. Sen 
embargo, tamén se pode conseguir por 
medios químicos, e é gracias a substancias 
biolóxicas que os lucecús e outros animais 
producen a súa propia luz.  

Este proceso é denominado 
bioluminiscencia, e algúns animais utilízano 
para cazar. Sen embargo, no caso dos 
lucecús, o obxectivo é a reproducción. A luz 
neste caso sserve para atraer a unha 
posible parella sexual.  

Os lucecús teñen no seu abdome células que 
conteñen unha substancia chamada 
luciferina. Neste caso, a luciferina 
producida por estas células combínase co 
oxígeno. Nunha reacción química, a unión e 

desunión de átomos e moléculas emite 
enerxía de diversos tipos, como eléctrica, 
calórica ou, no caso da luciferina dos 
lucecús, luminosa.  

Sen embargo, a combinación química 
directa da luciferina co osixeno é 
demasiado lenta, e polo tanto produce moi 
pouca luz. ¿Como poden daquela ser tan 
brillantes ees insectos? 

Ademais de luciferina, o lucecú produce 
unha enzima chamada luciferasa. Unha 
enzima é unha substancia producida polos 
seres vivos para levar a cabo as actividades 
químicas do corpo, pois produce unións ou 
separacións químicas. Actúa como unha 
ferramenta para unir ou separar átomos e 
moléculas. Gracias á luciferasa, a 
combinación de luciferina co osíxeno 
realízase con moita maior rapidez. 

O proceso realízase en dúas fases: 

1- A luciferina combínase  cunha substancia 
que está presente en tódolos seres vivos, o 
trifosfato de adenosina (ATP). Esta 
combinación ten lugar na superficie da 
enzima luciferasa. O resultado é adenilato 
luciferil, que permanece unido á enzima. 

2- O osíxeno  combínase máis rapidamente 
co adenilato luciferil, co que se produce 
monofosfato de adenosina nunha 
combinación química que produce luz. 

Estas dúas fases da reacción química 
prodúcense a maior velocidade cá 
combinación simple  directa da luciferina co 
osíxeno. A luz producida por esta reacción 
química é dunha cor como amarelenta ou 
verde avermellada.  

Ademais destas substancias, as células do 
abdome    dos    lucecús    conteñen   tamén  
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cristais de ácido úrico que axudan a 
difuminar a luz, como unha especie de 
farol.  

¿Como poden os lucecús acender e apagar a súa 

luz? Para que a reacción química se produza, 

precísase osíxeno. Os lucecús respiran por medio 

de tráqueas, que son como tubos diminutos que 

percorren o seu corpo. O osíxeno alcanza as 

células do abdome a través da chamada tráquea 

abdominal. Controlando a cantidade de aire que 

chega ata o ventre, os lucecús poden controlar a 

reacción química que lles permite brillar na noite. 

 

 
 
 

_Aínda que o caimán pode pechar as súas 
mandíbulas con forza suficiente como para 
romper o brazo dunha persoa, os músculos 
que as abren son tan débiles que un home 
pode manter pechada a boca dun lagarto 
adulto só cunha man. 
_O animal máis durmiñán é o Koala. 22 
horas por día. 
_As abellas nacen co mesmo tamaño que 
teñen ó longo da súa vida. 
_Os mosquitos teñen corenta e sete 
dentes. 
_O tiburón balea ten máis de 4,500 
dentes. 
_O corazón dun canario latexa ata 1.000 
veces por minuto. 
_As moscas teñen 15.000 papilas 
gustativas, nas patas. 
_O tamaño do cerebro dun cocrodrilo é 
igual ó do dedo polegar dunha persoa. 
_O maior crustáceo do mundo é o cangrexo 
xigante do Xapón. Aínda que o seu corpo 
mide só 33 cm, as súas patas sobrepasan os 
5 metros. 
_O ser humano ten máis de 600 músculos. 
Unha eiruga máis de 2,000. 
_Un cocrodilo non pode sacar a lingua. 
_Nun estudo de 200.000 avestruces por un 

período de 80 anos, en ningún caso se 
comprobou que unha delas metese a cabeza 
baixo terra nin o intentase. 
_É fisicamente imposible para os porcos 
mirar ó ceo. 
_Nin as ratas nin os cabalos poden vomitar. 
_As ratas multiplícanse tan rapidamente 
que en 18 meses, dúas ratas poden ter máis 
dun millón de descendentes. 
_O "cuac" dun pato non produce eco e 
ninguén sabe o porqué. 
_A orina dos gatos brilla coa luz de neón 
(esa das discotecas, para que nos 
entendamos). 
_É posible guiar a unha vaca cara a arriba 
duns escalafóns, pero non é posible facelo 
cara a abaixo porque os xeonllos das vacas 
non poden dobrarse dun xeito apropiado 
para camiñar costa abaixo.  
_A cascuda  pode vivir nove días sen 
cabeza, antes de morrer… de fame. 
_Os elefantes son os únicos mamíferos que 
non poden saltar (afortunadamente). 
_Cando os conquistadores ingleses 
chegaron a Australia,  abraiáronse ó ver 
uns estraños animais que daban saltos 
incribles. Inmediatamente chamaron a un 
nativo (os indíxenas australianos eran 
extremadamente pacíficos) e intentaron  
preguntarlles mediante sinais. Ó notar que 
o indio sempre decía "Kan Ghu Ru" 
adoptaron o vocablo ingles "kangaroo" 
(canguro). 
Os lingüístas determinaron tempo despois 
que o significado do que os indíxenas 
querían dicir era "Non o entendo".  
                                                                                                    

 

Olalla Conde Seoane. 
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AS MANÍAS DOS FAMOSOS 
 

¿Sabías que…  
 

… Marilyn Monroe sempre que se deitaba 
deixaba a luz acendida por medo á 
escuridade? 
 
… Ángel Nieto non menciona xamais o 
número 13, sempre di “2+1”? 
 
… Jeniffer López quemou o seu vestido de 
noiva ,que nunca  puxo, para botar o mal 
fario? 
 
… David Beckham padece desorde obsesiva 
compulsiva, enfermidade que o obriga a 
manter a súa roupa perfectamente ordeada 
por cores e a ter os alimentos do frigorífico a 
pares? 
 
… Antonio Gala cre ferventemente naquilo de 
“tocar madeira”, polo que acostuma  levar 
caxatos  dese material? 
 
… Gerard Depardieu cóase nas cociñas onde 
se hospeda para copiar as receitas dos 
chefs? 
 
… Mel Gibson non come polo, xa que di que 
fai medrar pelo no peito? 
 
… Errol Flyn pediu ser enterrado xunto con 6 
botellas de vodka? 
 
… Os Rolling Stones, as súas satánicas 
maxestades, non actúan se non hai 600 
toallas á súa disposición, centos de litros de 
alcohol e unha sala de reanimación? 
 
… The Cure esixe decorar os seus 
camerinos á moda gótica? 
 
… R.E.M. necesitan cen toallas negras no 
escenario e toda a cervexa que pidan? 
 
… Jim Carrey envía tres veces por semana ó 
seu can labrador a un masaxista profesional? 
 
… Brad Pitt, nunha ocasión, pagou 20.000 
dólares por unhas plantas exóticas que 
xamais foi retirar da tenda? 

 

 

Tony Rodríguez Rodríguez 
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¿Cantas veces nos temos  preguntado se hai 
algo máis aló do noso planeta? A verdade é que 
non podemos afirmar nada con certeza pero en 
ocasións maniféstanse “fenómenos” que nos fan 
dubidar. O certo é que Galicia é unha das 
Comunidades de España onde máis avistamentos 
ovni se producen, sobre todo nun particular 
triángulo formado entre Ourense, Lugo e A 
Coruña. 
 
Entre 1945 (data do primeiro avistamento) e 
1995, os arquivos de CATAG (Catálogo Galego   
de Incidentes OVNI) almacenaron algo máis de 
400 episodios ovni de todo tipo. Pola contra, 
entre decembro de 1995 e os primeiros meses 
de 1996, recolléronse máis de 200 casos ovni 
en Galicia. Noutras palabras, en menos de seis 
meses denunciáronse máis incidentes ovni que 
os acontecidos en 25 anos... Isto é unha 
auténtica “oleada ovni” que aconteceu do 
seguinte modo: 
 
A oleada comezou o 27 de novembro de 1995 
co acontecido no cuartel de As Gándaras (Lugo) 
onde un soldado que estaba de garda botou 
unha ollada ó monitor da cámara de seguridade 
e sobresaltouse polo que viu. Observou que a 
poucos metros por encima do aramado e 
diferenciándose perfectamente dos focos da 
Base, un obxecto luminoso de forma ovalada 
aparecía suspendido no ceo. Saiu fóra pero por 
máis que axexou, non podía ver o que 
claramente se reflexaba na cámara de 
infravermellos, só vía unhas pequenas luces que 
se acendían e apagaban aleatoriamente. Pouco 
despois, o tenente da base telefonou á 
delegación de TVG porque sabía que unha 
cámara profesional podería filmar con maior 
claridade o obxecto. Ó pouco, presentouse na 
Base unha redactora e un fotógrafo que 
conseguiron fotografar o suposto ovni.  
 
 

                  
 
 

 
 
                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
O fotógrafo dicía: “Daba a impresión de que os 
obxectos máis pequenos se introducían no máis 
grande”.Incrible! 
O fenómeno durou case toda a noite e puideron 
gravarse 3 cintas de vídeo coa evolución do Non 
Identificado. Despois do acontecido, as forzas 
militares fixeron todo o posible por intentar 
ocultar os feitos pero a partir deste incidente, 
comezaron a producirse múltiples avistamentos 
por toda a zona que se intensificaron nos 
primeiros meses de 1996.  
 
Por se isto fose pouco, ó tempo que Galicia se 
vía en medio dunha “oleada ovni”, fortes 
sacudidas sísmicas tiñan lugar na nosa 
Comunidade. Máis de 70 nun mes e cun forte 
terremoto con epicentro, curiosamente, en 
Lugo do que estamos seguros moita xente se 
lembrará. ¿Terían que ver os movementos 
sísmicos cos fenómenos ovni? Non se sabe pero 
durante días, dous cazas sobrevoaron toda a 
zona, ¿que buscaban?Agora redactarei a 
cronoloxía das observacións máis destadas. 
 
- Martes 16 de xaneiro; 23:00 h. Unha 
veciña de Codesido albisca  un estraño obxecto 
triangular voando no ceo, de tamaño semellante 
á lúa chea, en dirección a As Pontes. 
 
- Mércores 17 de xaneiro; 22:00 h. 
Varios obreiros contemplan as evolucións dun 
estraño  

Luces da Base 

OVNIS máis pequenos Suposto OVNI 
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obxecto luminoso sobre as minas de carbón 
de As Pontes. 
 
- Sábado 20 de xaneiro; 3:00 h. Un 
traballador de Villalba, que regresaba ó seu 
domicilio na parroquia de Boente, detecta 
un estraño obxecto pousado nunha zona 
cercana á súa casa. O ovni presentaba un 
lado recto e outro curvo e estaba provisto 
dunha “cabina” na súa parte superior, a cal 
desprendía certa luminosidade verdosa. Ó 
ser iluminado polas luces “longas” do 
coche, o obxecto despegou verticalmente e 
tras permanecer brevemente suspendido 
no aire, saiu voando horizontalmente e en 
completo silencio. 
 
- Mércores 24 de xaneiro; 20:00 h. 
Avistamento múltiple en Ribadeo, con 
gravacións do acontecido. 
 
- Xoves 25 de xaneiro ; 21:13 h. 
Bartolomé Vázquez logra gravar nun vídeo 
de afeccionado un obxecto triangular que 
voaba en completo silencio en dirección Ás 
Pontes. O obxecto foi, ademais, 
contemplado por tres veciños dende un 
mesón da localidade. 
 
- Xoves 8 de Febreiro; 20:15 h. Un 
cámara dunha televisión local de As Pontes 
logra filmar un obxecto non identificado 
dende As Casillas. 
 
Como podedes decatarvos, os avistamentos 
non se limitan a simples testemuños senón 
que tamén foron gravados. Por moi estraño 
que pareza, aos obxectos da “oleada galega” 
non lles importaba que os filmasen. 
 
- Durante a semana do 12 ó 19 de 
Febreiro, un estraño obxecto non 
identificado en forma de bóla luminosa foi 
observado por múltiples persoas podendo, 
na maioría dos casos, fotografalo. 
 
- O 18 de Febreiro é detectado en 
Monforte de Lemos unha estraña figura no 

ceo con forma de bágoa invertida e que 
desprendía unha potente luz de cor 
vermella. 
 
- A finais de Marzo, unha parella 
acompañada da súa filla pequena enxergou 
no ceo unha gran bóla  luminosa de tamaño 
“tres veces a lúa” e que cambiaba de cores 
(vermella-violeta-amarela-azul-verde). O 
fenómeno aconteceu dúas noites seguidas e 
tivo unha duración duns vinte minutos. Isto 
sucedeu nos montes Cabeza da Vella e 
Bouzadrago. 
 
- A noite do14 de Xuño observouse 
desde diferentes puntos da nosa xeografía, 
o paso dunha gran bóla luminosa que 
deixaba unha cola de haces luminosos. Este 
caso é moi curioso dado que se viu por 
primeira vez na Coruña, despois en 
Santiago, tamén en Pontevedra e Ourense. 
O ovni viaxaba a unha velocidade de 15 
km/s (54.000 km/h). Esa noite o teléfono da 
Radio Galega case estoupa debido ás 
continuadas chamadas que chegaban desde 
todos os puntos de Galicia. 
 
Supoño que con todo o exposto non se pode 
explicar se xente doutros mundos nos 
visitan esporadicamente. Ás veces son 
simplemente fenómenos naturais, outras 
experimentos militares que están baixo 
segredo, pero a maioría son un misterio que 
estamos moi lonxe de descubrir polas nosas 
limitacións tecnolóxicas. Pero se de algo 
estou seguro, é de que o fenómeno OVNI 
existe realmente.   
 

                                             
Iago González Doforno 

David Pacios 
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morriña

bolboreta 

estrela

faltriqueira

ledicia

agarimo

amencer

area

pardau

tangaraño

anduriña

solpor

golfiño

Pensando nun tema para o artículo da revista, véusenos á cabeza saír á rúa a facer unha enquisa 
ós ourensáns sobre cal é a palabra máis fermosa do galego. 
Como amosan os gráficos, fixemos unha separación por idades: 
 

 

 

 

 

 

 

Podemos sacar como conclusión que a palabra máis fermosa para os ourensáns de tódalas 
idades son bolboreta e morriña. 
Como podedes imaxinar, atopamos de todo cando realizamos esta enquisa, xente que respondía 
amablemente e outra que tiña menos ganas , tamén xente que ademais da súa palabra favorita, 
contounos experiencias da súa vida, da súa infancia...pero sen dúbida a reposta máis dada pola 
xente maior  á pregunta de cal é a palabra máis fermosa do galego foi falalo,unha sabia resposta . 
E entre os grupos de xente xove había aqueles que sempre van con dez minutos de retraso ou 
quen despois de dar unha resposta, votaba con remordementos por haber atopado outra máis 
fermosa. 
A pesar de todo isto, puidemos recoller datos suficientes para realizar os gráficos e sobre todo, 
para pasar un moi bo rato.  
 
 
 

                                                                   Cristina Fernández  
Laura Fernández 

 

 

bolboreta

esmorga

enxebre

faltriqueira

agarimo

lucecú

ledicia

meiga

toxo

luscofusco

sapoconcho

alborada

xoaniña

vagalume

carallo

estrela

golfiño

morriña

esmorga

ledicia

bolbreta

agarimo 

vagalume

xoaniña

morriña

bambán

morriña

 

Entre 19 e 40 anos 

 

De 41 anos en adiante 

Entre 7 e 18 anos 
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¿DE QUE MASA ESTÁN FEITOS 
OS PROFESORES? 

 

 

Hai unha gran diferencia entre os mestres que tiveron os nosos avós e mesmo os nosos  
pais, que eran, na maioría dos casos,  verdadeiros tiranos. Hoxe en día os mestres xa non poden 
facer o que lles dá a gana, agora os  que fan o que queren somos nós, os alumnos. 
 
Por exemplo; se o mestre pregunta: 
--- a ver Adrían,  o Sistema Penibético. 
---o Sistema .......que??, non falarei se non é en presencia do meu avogado. 
E que non se lle ocorra ao profesor abrirlle un expediente, porque o rapaz espérao na rúa e ábrelle 
a cabeza. 
 
Bromas aparte, o noso instituto conta cun amplo claustro de profesores. Hai profesores de todo 
tipo; profesores simpáticos, profesores antipáticos; profesores cercanos, distantes; aínda que todos 
con moito encanto. Pero hai un tipo de profesores que está presente en tódolos institutos; son os 
seguintes: 
 
• O profesor “wai”, si, este é o típico profesor que chega o primeiro día e di ;  
---Ola rapaces, chámome Eduardo, pero chamádeme Edu. 
É o que te leva á fábrica de chocolate, o que te trata de colega, tronco , campión..., pero cando 
chega a metade do curso, as clases parecen o plató de Dolce Vita, e ao profesor faslle tanto caso 
como ao presidente da Xunta, NINGUN. Pero é normal 
despois de tratármonos de colegas e de compartirmos 
chocolate... 
• O profesor amargado; é moi fácil de recoñecer : 
 --- Xavier, un cero por falar. 
 ---Pero se eu non estaba falando. 
 ---Ui! Outro, xa ten vostede a bicicleta. 
Con estes profesores os alumnos o que fan é desconectar, eu 
e maila miña compañeira témolo tan perfeccionado que ás 
veces ata desconectamos ao mesmo tempo. 

 
• O profesor enfermizo; que é o que dá clase dous días e falta sete. 
---Rapaces, mañá sentíndoo moito non vou  poder vir. 
---Non se preocupe, señor Ramón; se non pode vir non pasa nada, vostede cóidese que con estas 
mañás tan frías calquera colle un catarro; ai! mestre, tense que coidar. 
E o profesor marcha da clase emocionado, os alumnos preocúpanse pola  súa saúde. 
Estas son as pautas a seguir para converterse nun mestre “PERFECTO”: 
 

I.Vestir de forma discreta.  
II.Impor respeto pero non medo. 

III.Ser cercano ao alumno pero distante á persoa. 
IV.Debe levarse ben co seu compañeiro de traballo: o libro. 
V.Debe falar no mesmo idioma que o libro porque ás veces os profesores convértense en 

tradutores (co fácil que é ler o que pon no libro). Neste punto quedan excluídos os mestres 
de inglés, francés...... 

VI.Se pode ser que sexa guapo, solteiro, menor de 30 anos, con coche....   
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Chegou o momento de agasallar aos nosos mellores mestres(que quede claro que os premios son 
tan só simbólicos, non hai nin trofeos, nin cartos...). 
 

• PREMIO AO PROFESOR REVELACIÓN . 
Os nominados son: Xulio Negreira (filosofía) 

                                                      Daniel Lorenzo (historia) 

 
E O GAÑADOR É.......................XULIO. 

Por ser novo no instituto e por preocuparse polas técnicas de estudo dos seus alumnos. 
 

• PREMIO AO PROFESOR “TRUQUIÑOS”. 
Os nominados son: Conchita (galego) 

                                                                       Marisol (inglés) 

 
E A GAÑADORA É......................CONCHITA. 

Polos seus prácticos e sinxelos trucos. Conchita sabe máis trucos que o mago Merlín. 
 

• PREMIO AO PROFESOR EMBLEMÁTICO. 
Os nominados son: Jose Luís Saco (latín) 

                                                     Emilio Graña (filosofía) 

 
E O GAÑADOR É......................SACO. 

Todos sabemos por que. 
 

• PREMIO AO PROFESOR SIMPATÍA. 
Os nominados son: Severo Pérez (lingua castelá) 

                                                      Daniel Lorenzo (historia) 
 

E O GAÑADOR É......................DANIEL. 

Por ser un mestre simpático. 
 

• PREMIO AO “PREPADOR SELECTIVO” 

 

Os nominados son: María Jesús  Nora Os nominados son: María Jesús  Nora Os nominados son: María Jesús  Nora Os nominados son: María Jesús  Nora (xeografía)(xeografía)(xeografía)(xeografía)    

                                                                                                                                 Alberto Villar                              Alberto Villar                              Alberto Villar                              Alberto Villar (economía)(economía)(economía)(economía)    

    
E O GAÑADOR É………………….....ALBERTO. 

Por  prepararnos axeitadamente para o exame tan temido por todos nós, O SELECTIVO. 
 
Esperamos que todos os mestres lean o noso artículo, que tomen nota e que saiban que non é 
doado adxudicarlle un premio a cada un, aínda que todos merecen algún ( e sen planealo fixemos 
un pareado). 
Fixemos este traballo desde un punto de vista plenamente obxectivo. 
 
Un saudo. 
 
 
 

                                                                                          Patricia Solla Rodríguez  
                                                                                          Ariadna Cruz Novoa                                                                                        

Ana Díaz 
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NO   MONTE OLIMPO 
 
 
Venres, 1 de setembro de 2006, día 
memorable para o baloncesto español. Os 
mates de Pau Gasol, os triples de Garbajosa 
e Navarro, o “Servicio de Catering” de 
Calderón, os “ally-ups” de Rudy e Sergio 
Rodríguez fixeron que España chegase  ás 
semifinais. 
 
  
España 75 -74 Arxentina  

 
Para nós este 
partido foi moi 
importante, non 
só por gañar 
no último intre, 
cando tiñamos 
o corazón 
encollido pola 
emoción do 

momento; 
senón porque 

ademais, 
lesionóusenos 

o noso rompearos, Pau Gasol, e os nosos 
tripleadores Garbajosa e Navarro  non 
estiveron moi acertados coa canastra. Foi  o 
momento de Sergio Rodríguez e Rudy, que 
repartindo xogo, remontaron o marcador. Por 
fin chegouse ó final do partido cunha nova 
victoria no peto, o que significaba que 
xogaríamos a final do mundial contra Grecia. 
 
Dos gregos esperábamos un rival moito máis 
duro por gañarlle ós Estados unidos ou 
mellor dito ós “Estados Fundidos”. 

España 70- 47 Grecia 

Neste partido a selección portouse coma 
nunca, facendo que todos nós nos 
sentísemos gañadores. Pero, sobre todo, 
quen máis merecía esta victoria era Pau 
Gasol, a nosa estrela, que por desgraza non 
puido brillar naquel partido. Por iso 
adicámoslle esta victoria. Chegados a este 
punto, tanto os que xogamos ó baloncesto 
coma os afeccionados,  sentímonos un máis 
do equipo de Pepu Hernández. Así, con esta 
selección, aprendemos que o importante é 
xogar en equipo, ter espírito gañador, 
competir e sobrevivir, non perder o rumbo, 
saber remontar, non pórse nervioso e 
divertirse. 
        
Finalizado o campionato, Pau Gasol foi 
elixido pola FIBA como mellor xogador  do 
mundial, que recibiu o trofeo de M, e como 
mellor quinteto  figuran Pau Gasol, 
Garbajosa, Manu Ginobilli, Papaloukas e 
Carmelo Anthony.  
 
A próxima cita será no Eurobasket de 
Madrid, onde esperamos acabar no máis 
alto, e nós estar aquí para contalo. 

 
        
     

      Iria Muñiz Babarro  
Daniel Casas González  
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“Cóntame 

como pasou” 
                               

  

ENTREVISTA A DANI PEDROSA 

 

  Daniel Pedrosa Ramal é o campión máis 

novo do mundo en conseguir tres mundiais en 

dúas categorías distintas e de forma 

consecutiva. Actualmente corre en moto GP e 

está considerado a revolución do 

motociclismo. 

  Os datos desta entrevista foron sacados de 

diversas reportaxes e outras entrevistas. 

 

 
DATOS PERSOAIS             

 

    

Nome: Daniel Pedrosa 

    Data de nacemento: 29/09/1985 

    Lugar de nacemento: Sabadell 

(Barcelona) 

    Residencia: Castellar del Vallès / Londres 

    Estatura: 1,58 m 

    Peso: 51 Kg 

    Primeiro Gran Premio: 2001 GP Suzuka 

    Primeira victoria: 2002 GP Assen 

    Equipo: Repsol Honda GP 

    Número: 26 

 Para ir quentando motores.¿Como te 

definirías a ti mesmo? 

  Tímido, introvertido, cústame soltarme e son 

algo supersticioso; teño claro o que quero 

facer na miña vida e loitarei por conseguilo. 

 

¿Como foron os teus comezos? 
 Comecei ós catro anos cunha moto de 

MotoCross, correndo no descampado diante 

da miña casa.  

 

 ¿Quen che regalou o teu primeiro mono? 

  Foi no Nadal de 1989 cando “Papá Noel ” 

mo trouxo xunto co casco, réplica de Doohan.  

 

 ¿Poderíase dicir que medraches sobre 

unha moto? 

  A verdade que si, dende pequeno xa me 

gustaban as motos e sempre soñei con ser 

campión do mundo. 

 

 ¿Quen era o teu ídolo? ¿E actualmente? 

  Dende pequeno gustoume Doohan, lembro 

levantarme co meu pai ás catro da mañá para 

velo nas súas carreiras. Quizais agora sinta 

máis admiración por Wayne Rainey. 

 

 ¿Onde estabas cando Doohan sufriu a súa 

última caída? 

  Estaba na casa dos meus avós e ata recordo o 

prato que estaba comendo (riso). Vireime e 

vin caer a Doohan, e gañou Alberto Puig... 

 

 ¿Cando conseguiches o teu primeiro 

título? 
  Foi no ’98 cando corría por terceira vez o 

campionato de España de minimotos, foi un 

gran logro para min. 

 

¿Que supuxo para ti participar na 

Movistar Junior Cup? 

 A oportunidade de facer o que realmente  me 

gustaba, que era subirme a unha moto de 

verdade. Tamén poder correr nun circuíto de 

mundial e así coller experiencia para o futuro. 

 

¿Que lle agradeces a Alberto  Puig ? 

 Todo (riso). Fixo a vista gorda sobre a miña 

idade  na  Movistar Junior Cup, elixiume para  
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ir ós campionatos de España  cando non me 

tocaba e levou ó mundial a catro en vez de a 

tres, para que fora eu. Agora mesmo é o meu 

mánager. 

 

¿Que sentiches na túa primeira carreira no 

mundial? 

 Uff (cara de susto). Aquilo era enorme, 

recordo sentir medo na parrilla de saída; ver o 

embude que se forma na primeira curva é 

terrorífico. Así que decidín frear a moto, 

deixar que todos pasaran e cando os vin a 

todos colocados, comecei eu a carreira. 

Aquilo non me volveu pasar (risas).       

                                                

 ¿Que se sinte facendo realidade un sono? 
  Satisfacción ante todo, tamén máis 

seguridade en ti mesmo e gañas de seguir 

triunfando e facendo feliz a moita xente. 

 

¿Doe moito caer da moto cinco días despois 

de ser campión do mundo? 

 Sentinme impotente, foi un golpe moi forte e 

aínda por riba rompín os dous nocellos. 

Houbo médicos que me chegaron a dicir que 

non podería volver a correr, imaxínao, iso foi 

o peor. 

 

¿Aínda sentes medo en 

Phillip Island? 

 Si, sempre que corro 

nese circuíto pásame 

algo. Penso que os dous 

mundiais que gañei alí 

foron para compensar 

(sorrí). 

 

¿En que cambiou a túa vida o paso a moto 

GP? 

 Como ma cambiastes mellor dito. Agora a 

xente mírame moito máis nos circuítos e 

esperan un gran duelo con Rossi. Pero aínda é 

a miña primeira temporada nesta categoría e 

non podo facer gran cousa. 

 

¿Que cambiarías da túa moto e de ti 

mesmo? 

 Faría a moto máis pequena,  porque 

realmente vaime grande; e a min máis alto.  

¿Moita bronca por tirar a Hayden 

(compañeiro de equipo e líder do mundial) 

no circuíto de Estoril? 

 Sentoume moi mal tiralo, non o fixen a 

propósito, simplemente entrei moi acelerado 

na curva e pasou o que pasou. Tíñalle ganas 

(bótase a rir). 

Imos cambiar de tema. ¿Tés moza? 

 Non me gusta falar da miña vida privada pero 

a verdade é que si. 

¿Moléstache que Rossi te chame “Titanio”?  

 Non, porque o son, lixeiro e resistente.  

 

Para rematar. ¿Por que o número 26? 

 Foi o que me asignaron cando debutei en 

125cc. Téñolle moito cariño.                                                                                                             
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                           
                                                                                                                                                                      

Dani Pedrosa: “ Continúo a lenda que os 

meus ídolos comezaron” 

                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                   

                                                                                                   

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 
Dani xunto a Alberto Puig 

 
 

 

 

 

 

 
Paula Pérez Martínez 

                                                               

Paula Melero Valentín 

                                                                                                             

Antía Rodríguez Martínez                                                       
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CARTA A UNHA AVOA 
 
Querida avoa: 
 
Onte fun mercar aquelas flores que tanto che gustaban, merqueinas brancas e vermellas. Un ramo fermoso. Lembrei o 
día no que as descubrín por primeira vez:”Como me gustan esas flores” dixeches. – o teu avó traíame unha cada día. Era 
marabilloso. 
 
Cando falabas do avó, tiñas algo especial na túa mirada, un brillo na cara e outro ton de voz máis doce. Calquera, 
incluída eu co pequena que era, podía discernir un sentimento de anhelo nos suaves trazos da túa face. A min 
encantábame que falaras do avó(lembras cando sentaba no teu colo a escoitar?) falabas del cunha dozura e cunha 
paixón coma só ti podías ter. Ti eras toda paixón. Apaixonada pola vida, apaixonada pola túa famillia, pola túa terra 
galega malia emigrares de pequena  cos avós e case esqueceres o idioma. Apaixonada, fuches quen de buscar as túas raíces 
e voltar á Galiza que te viu nacer. Apaixonada sempre en todo. En todo sempre ti. 
 
Lembro o sinxela que se facía a vida ao teu carón. Axudábasme a curar as miñas feridas aínda cando non doían, e as 
feridas da alma cicatrizaban coa receita do teu amor. Transmitíchesme a túa dureza, as túas ganas de loita, de trocar o 
que me facía chorar por algo que me fixese rir. Transmitíchesme todo aquilo que non querías que morrera en ti, as túas 
vivencias no país dos nazis, as moitas veces que comezaches de cero por mor deles, as ensiñanzas da vida. 
 
Cando che levei as flores ao cemiterio mirei cara ao ceo azul. No medio da miña pregaria pregunteime como sería todo se 
ti estiveses connosco, que dirías sobre o que nos está a acontecer, que consello infalible me darías desta vez, se estarías ou 
non orgullosa de min...Quixera que me puideses respostar e así poder escoitar a túa voz, sabes? xa non me lembro dela. 
Podo recordar o teu corpo débil, engurradiño, podo recordar o teu cabelo branco coma a lúa, e os teus ollos azuis que 
tantas e tantas veces ficaron quedos en min mentres eu xogaba coas bonecas, e podo lembrar o axitar da túa cabeza 
abaneando os teus aros de ouro...pero non a túa voz. Non. Ese son que tantas veces chamou polo meu nome, que tantas e 
veces dixo en voz baixa que amarrara aqueles cartiños que me dabas ás agachadas, que tantas veces pregaba a Deus que 
fixera ben á súa xente. Non. Non a lembro. 
 
Querida avoa, miña avoíña...aquí estou coma tantas outras veces co teu ramo de flores e unha carta nova. Coma tantas 
outras veces derramando bágoas, lamentos afogados na miña gorxa, que non queren saír por medo a te espertar, por 
medo a espertar ao silencio deste lugar, ao silencio durmido que che fai compaña nesta nova viaxe sen billete de volta. 
Este silencio que nos arroupa nesta fría mañá de ceo axul. 
 
Quérote.                                                                        
 

 
 

Ana González Neves. Ex alumna 
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RELATO 

 

Sinto esa rabia dentro de min. E hoxe, unha vez máis, escapo ao meu escondite. Pecho os meus 

oídos, os meus ollos, a miña mente... pero seguides aí. Malditas as voces que consumides a 

pouca cordura que me queda. Perdida, lentamente, destrozo todo coa miña mente. 

“Só son palabras. Só palabras”, dígome e repítome, de modo mecánico sen saber se é certo ou 

non. Pero dá igual, non importa o que diga porque só son palabras. O importante é... é... 

As plumas do coxín saen voando unha vez máis, fuxindo da súa propia prisión. Non teñen alma e 

dálles igual, pero aínda así, eu soa, coa miña forza, logrei liberalas. Sen embargo, sei que a miña 

mente segue atrapada por só palabras repetidas que, pouco a pouco, construíron uns muros 

consistentes. 

Malditas as voces que seguides aí dentro. Malditas sexades, Estou berrando outra vez, pero 

ninguén me oe. Afógome . Pero que máis dá. É un grito, só son palabras. Só palabras. 

                          Cordura...¿xa marchaches? 

 

 

Levo tempo pensando, intentando lembrar se o día que te fixen chorar foi real. Pecho os meus 

ollos e... 

As doces pingas esvaran polas túas meixelas, empapando a túa pel en mil e un sentimentos 

contidos. 

A pesar de que quixen, non fun capaz de facerte parar. Posiblemente o meu subconsciente mo 

impedía ao ver que a túa perfección non se destruía nin sequera entón. 

Perdidos nunha aperta, a última aperta, continuabas chorando. E entón as xa desgastadas notas 

da canción que tarareabas mentres me durmía nos teus brazos resoaron na miña mente. 

Despacio nun susurro, perdéndose... ata hoxe. 

Agora estou na absoluta certeza de que aquela despedida foi real. De que ti fuches real. Así 

que,esteas onde esteas, quero que me fagas un último favor. Déixame volver ver as suaves 

pingas esvarar polo teu rostro. 

 

    Hoxe só quero pedirche unha cousa: préstame a chuvia. 

                                         

                        

 

     Alba González Fuentes 
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E con el chegou a revolución 

do compás, da escadra e do cartabón 

¡Pinedamouse en acción! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antónimos, sinónimos, heterónimos e 

demais meigallos lingüísticos. 

De 8.30 a 14.20.  

Departamento de lengua e literatura 

española. 

Previa consulta diccionario e por 

estricta orde alfabética 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Próxima  estrea o día 19 de 

setembro no Paraninfo do 

Instituto Otero Pedrayo. 

Reserva de entradas no 

www.O.P. com. 

Non faltes 

Super Fernando... 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Próxima apertura da liña de bus: 

Otero Pedrayo – Sprigfield -  Philosophie 

Chófer:  Oto-Josechu 

 

Só reserva para billete de ida. 
 
 

 

 

 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se con Paco queres pitufar 

nas clases de historia has estar. 

Atila, Mola ou Aznar 

a todos ha de namorar. 

 

 

 

PINEDA MOUSE
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CURRUNCHO DO HUMOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-4-3-2-1 

Pim! 

Onde está a formiga Pilarín? 

Aquiiii! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Érase unha vez un home sabio  

que ensinaba que o mundo é un desatino, 

 se non lle pomos sentidiño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vasoira de carballo 

saia negra do copón 

gato negro melenudo 

dime, nena, eu quen son? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E Neptuno díxolle: 

Decídete Lilí, 

bioloxía, xeoloxía 

ou ciencias do mar, 

o que ti queiras, sereíña, 

pero por favor, 

lisca xa¡ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Sen comentarios! 

Inventa ti a hitoria 

xa porá ela o final 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fallas, fracturas, fosas, 

pregues, movementos de 

todo tipo (oroxénicos, 

epiroxénicos...) e demais 

procesos xeolóxicos, físicos 

e biolóxicos. 

Acudir a:    

Pitufa Conchita.com. 

Departamento de Bioloxía 

O usuario recibirá como 

agasallo un fragmento de 

rocha magmática.  

Non se admiten 

devolucións. 

 

Natalia Basalo 
Carmen Cid 

Conchita Fernández  
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UN PEQUENO ADIANTO  
 
Como vistes, Rañolas segue con pé firme, xa vai polo terceiro número. Pero isto segue, e como 
podedes comprobar, Rañolas 4 xa empezou a andar. De seguido reseñámosvos algúns dos 
traballos cos que vai contar o novo número. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sección_____     
Título Autor@s 

 
 
 
 
 

 

¿Sabías que? Cousas que nos interesan  
Seres Mitolóxicos e fantásticos Antonio Moreda 

 
  

Curruncho do espectador  
Entrevista á actriz galega Miriam Gallego Olaia Sobrado 

Audrey Hepburn: Un icono do cine clásico Sara Álvarez 
 
  

Curruncho do lector  
A Esmorga: Un percorrido por Auria Ismael Velo 

 
  

Coñecendo o noso  
Trasgos, Tardos, Lobishomes e ... outros Sabel Álvarez, María Abalo 

 
 
 
 
 
 
Se estas pensando en participar, anímate, Rañolas ten cabida para tod@s.  

Envía o teu artículo ao seguinte enderezo: ranolas@orangemail.com, 
indicando o teu nome, apelidos, curso/grupo e, se queres que che vexan a cara  na sección de 
colaboradores, unha foto tamaño carné. 
 

  

Ata pronto, 
 
Rañolas 



                                                               

                                                                                 

                                                                                 

   

 

 

 

 
Tiña 7 anos e os meus soños bambeaban nas pólas daquel piñeiro, abrazaban a ilusión do mundo 
mesto da fraga, agarimaban o alento morno das carqueixas. 
 
Teño 42 anos e os meus soños envoltos en cinza cheiran a chamizo, abrazan un piñeiro enloitado de 
arumes, agariman o arrecendo perdido da devesa  desafiando ao piñeiro da miña infancia. 
 
Teño... 
 
Teño un soño no que  abrazo con forza  unha mangueira que rega orballos de cordura, 
enchoupando  a todos os que algún día tiveron 7 anos e tamén abrazaron as pólas daquel piñeiro 
enchéndo as súas froumas da poalla da mañanciña... 
 
Un soño... 
un soño nada máis.. 
ou máis nada. 
 
Un soño que soño para os meus fillos e 
para  os fillos de todos os que algunha vez  tiveron 7 anos.  

 

 

Conchita Fernández Vázquez  

Castelao 
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