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Rañolas

 
 
 
 
 
Para ti, Xosé, querido compañeiro: 
 
Aquel foi un día moi  triste, tristísmo .Todos sentimos a infinita impotencia  da nosa limitada 
insignificancia. Severo intentouno, todos o intentamos pero a páxina xa estaba escrita e nada puidemos 
facer para cambiala e para que en vez de punto final houbese un punto seguido ou un punto e áparte. 
¿Por que a ti? Aínda che quedaban moitas páxinas por escribir , moitas historias por contar, ti ,que 
amabas as historias da vida , das vidas polas que tan xenerosamente te entregabas coma se se che fose 
a túa nelas. Porque a túa vida eran os demais. 
  Botámoste de menos. Cando estou na sala de profesores ollando o xornal, asomo a mirada por entre as 
follas coa va ilusión de que estarás alí para comentalas, como tantas e tantas veces faciamos. Moncho e 
ti comentándoas, Hector lapidándoas co seu humor sarcástico e eu disfrutando deses momentos da vida 
que, á larga, son os únicos que dan  sentido á triste monotonía de noso vivir.  
Aquel día embarcácheste nun paquebot sen despedirte, afastándote no horizonte, alleo aos nosos 
berros que ,desesperadamente, clamaban por entre a néboa para que volveras, non podías marcharte 
así,dese xeito. .. Pero mentres o barco se difuminaba  na luz do atardecer, o ronsel que ía debuxando 
nas augas do mar ía fixándose máis e máis ata que desapareceron a auga, o barco e o horizonte, tan só o 
ronsel coma unha gabia tronzando as augas como tronzan as raíces a terra. Esa terra que tanto amaches 
e que tanto te amou a ti. 
 Por iso, pasado o tempo, o ronsel que ti deixaches segue a marcar  as nosas vidas e as vidas dos nenos 
que aquel día ao verte marchar souberon por primeira vez de naufraxios.  Eles, que nadan pola vida, 
asomáronse por primeira vez ao baleiro da nada. Mais tamén por primeira vez nas súas incipientes vidas, 
descubriron un inmenso tesouro : haberte tido como mestre. E como o Pardal da  Lingua das bolboretas, 
as bágoas que anegaron os seus rostros eses días mentres se despedían,  esculpiron letras de amor e 
agradecemento nos seus corazóns. Mais eles, ao contrario de Pardal, non che guidaron pedras, non. Eles, 
pequenos pero sabios, botáronche cadanseu caravel no que unha pequena parte das súas almas estaba 
gravada. Sabían e querían que soubeses que alá, onde sexa que estiveras, nunca estarías  só, porque eles 
sempre estarían contigo e ti sempre estarías con eles A soidade nunca te espreitaría. Eles serían as 
túas sentinelas. 
Fúcheste un día para quedarte para sempre. A túa mellor colleita é esta, ogallá nós puidesemos partir 
deixando só unha parte do froito que ti deixaches. 
Mentre tanto, cada vez que entro na sala de profesores, ollo o xornal, preparo a revista, percorro os 
corredores, ou vexo aos rapaces, esbozo un sorriso porque sei que ti, querido compañeiro, estás aí, e 
estarás sempre aí, ronsel que serve de guía para non perdernos nos canellóns desta miserable e 
marabillosa vida. 
 
Gracias de todo corazón, por haberte coñecido.   
 

 
 
 

Rañolas e a coordenadora ( Concepción Fernández Vázquez)  
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Para ti,  meu querido mestre

  

José Gil era un home ao que lle 
gustaba a Terra porque un día 
díxenlle: 
-¿Profe, que tés nas mans? 
Isto é de traballar, nena, que andiven 
sachando na horta e laveinas con 
lexía pero non me pasou. 

                                     Alba Soto 

José non só era un profesor, tamén 
era un amigo. Era como un irmán 
ao que lle preocupaba máis a outra 
xente ca el mesmo. Eu nunca lle 
mostrei os sentimentos tan grandes 
que tiña por el pero era porque 
aínda non sabía valorar…Non podo 
escribir os sentimentos que sinto 
por Xosé. 
                               Javier Lorenzo 

 
… e sobre todo era moi campechano. 
Era moito cando eu lle falaba galego, 
xa se puña a falar comigo en galego. 
Andaba moi rápido, sempre dun lado 
para outro, e dicía sempre cousas 
que pensaba. Ao mellor non era o 
máis listo, nin o máis alto, pero si que 
era o que máis se esforzaba. 

                                        Álvaro Regal 

Cando traía un xersei 
verde, había un na 
clase que cando 
estaba dando voltas 
polo corredor 
pintáballe o xersei 
cunha tiza. 

  
Melania Pérez

…transmitía unha 
enerxía que 
camuflaba as súas 
carencias. Creo que 
era un dos poucos 
profesores que nos 
daba ánimos. 

  
Enrique Colmenero

O día que  estabamos moi 
atentos e faciamos todos os 
exercicios que mandara, el 
sorría e dicía: “moi ben, así me 
gusta, así ten que ser todos os 
día…”Un día, que chovía moito 
e tronaba , algúns da clase 
berraron e asustáronse, pois 
ese día puxo seis faltas de 
orde. El facía todo para que 
aprobásemos e dábanos 
fotocopias ( eu polo menos teño 
unhas 50), ás veces á xente 
que tiña un catro na avaliación 
subíalle ata un seis. 

                        Alba González 

...era das poucas persoas que 
dicía, cando sacaba mala nota, 
que eu era un neno que podía 
sacar máis.. 

                           Arturo Vilariño

Sabemos que lle 
encantaba a 
lectura porque 
sempre andaba 
con libros. Tiña 
moita paciencia 
porque como era 
tan bo falabamos 
moitos en clase e 
el aguantaba e 
aguantaba. A 
palabra que lle 
digo é perdón. 
                               

Lara Álvarez

Acórdome do día en que chegou despois de operarse dun ollo e nos dixo: “¡ agora xa non me podedes enganar, 
que vexo moi ben!” … El sempre traía a súa axenda e inda que o quixésemos enganar para non corrixir algúns 
exercicios ou unha fotocopia, el dicía que o tiña anotado na súa axenda. Tamén lembro un día en que nos contou 
cando estivera en Madrid que nunha carnicería ou nunha tenda unha señora estaba a chamarnos parvos aos 
galegos, e el defendeunos porque dicía que ante todo era galego. 
Sempre estaba facendo as súas clases divertidas, que se pasaban voando, pero cando estaba de mal humor…

                                                                 Alba Rey 

Acórdome que o día de Nadal 
cantámoslle “Feliz Navidad” e 
prometémoslle que lla 
cantariamos tamén o próximo 
ano, e anque non estea aquí 
con nós, eu voulla cantar igual 
e sei que nos escoitará. Tamén 
sei que anque nos rifara ou 
puxera de pé, facíao polo noso 
ben e queríanos moito e nós a 
el tamén, e iso demostrámosllo 
aquela vez cando estaba de 
baixa. Veu outra profesora e 
anque non nos berraba nin nos 
puña de pé, non a queriamos, 
nós queriamos a José Gil. 
                           Andrea Gerpe 
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Para ti,  meu querido mestre

Lembro aquel día que non 
entendía os exercicios, el 
explicoumos e eu rematei 
entendéndoos. 
Esforzábase moitísimo 
pero quizais naqueles 
momentos nós non 
soubemos darlle o aprecio 
das cousas que el facía, 
pero agora si que  
entendemos o porqué dos 
30 libros que lía para 
escoller tres…
                          Lorena Yáñez 

  

…e díxonos: “estudiade para o 
exame, senón, non aprobades”, e 
foise sen máis, colocando coma 
sempre as súas gafas cos seus 
dous dedos, o corazón e o índice. 

                          Lidia Blanco

Pero acórdaseme 
moito cando 
alguén de nós 
dicía calquera 
parvada e el 
contestaba:” ¿por 
qué no te callas?” 
El dicíao 
instintivamente, 
sen ,ero a nós 
facíanos moita 
gracia e 
botabámonos a 
rir…Tamén lembro 
o día  en que unha 
compañeira lle 
dixo: “Que me dás 
ou que me 
botas?”, ben, algo 
así, iso agora non 
importa, o que de 
verdade importa é 
que lle contestou 
cunha frase moi 
graciosa: “douche 
unha patada para 
que vaias á lúa…” 

               Marta Aguiar 

Gustáballe moitísimo o 
campo e o pobo. O seu pobo 
atópase a corenta e cinco 
minutos aproximadamente 
do instituto pero iso non lle 
impedía chegar a tempo ás 
clases. 

Anónimo

O que máis lembro del é 
o seu afán pola lectura. 

  
Débora

Era unha gran persoa 
que nos escoitaba, coa 
que podíamos contar e 
que influiu moito en nós.

               Iris

As súas clases eran 
divertidas pero á vez 
respetábase o silencio. Ao 
que non o respetaba púñao 
de pé ou púñalle  unha falta 
de orde, pero agora sei que 
iso era polo noso ben. 

  
Iago Blanco

Acórdome dos xestos que 
facía cando quería que 
comprenderas algo ou 
incluso dos que facía ao 
enfadarse….Dicíanos:  “se 
tendes algo que dicir, 
levantade a man”. Pero 
como nós eramos algo 
vacilóns, levantabámola 
xusto ao el dicilo, entón non 
nos deixaba falar e nós 
anoxábamonos con el. 
Cando isto ocorreu, sentín 
moito medo e o que fixen foi 
chorar. O que hai que facer 
agora son cousas que el 
facía e que lle gustaban. 

        
Bea 

Lémbrome dos xestos garimosos que tivo 
comigo nas clases e nos corredores cando 
me vía, facíanme sentir importante... era 
coma un segundo pai para min. 

                         David Rodríguez

Unha vez quedei 
no recreo na 
clase para facer 
os deberes e 
José axudoume 
a facelos sen 
pedirlle eu nada 
e nunca se me 
olvidará. 
                           
Jorge Gavilanes 
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Para ti,  meu querido mestre

El era un gran profesor 
e dalgunha maneira 
ensinounos, ademais de 
castelán, a amar a nosa 
Terra. Tamén sentía 
verdadeira paixón cando 
falaba. Fosen verbos, 
substantivos ou 
pronomes sempre 
falaba emocionado. Non 
sería o que mellor 
explicase pero era o 
máis cercano. 

              
María Barreiro 

  

Dende aquel xoves fago unha 
cousa que vos parecerá absurda 
pero que para min non o é e é que 
cando xogo partidos de fútbol no 
colexio e marco gol, dedícollo a el, 
sinalando co índice cara ao ceo. 
                          Andrea Salgado 
 
 

Lémbrome dos días 
nos que Andrea e eu 
quedabamos de 
últimas co profesor 
despois da 
asignatura. 
Falabamos de mozos, 
de comportamentos 
da clase, de que 
algúns eran uns 
cantantes… e sempre 
con ese sorriso de 
felicidade. 
O que me fastidia é 
que o último día que o 
puidemos ver, nós 
protestamos porque 
nos roubaran e ao 
final pasamos toda a 
clases falando diso e 
el berrando.  

  
Sandra Rodríguez

 

Eu acórdome que ao final de cada clase 
aos máis gamberros sempre nos dicía:” 
es bo/boa rapaz/a e tes que portarte 
mellor, que está en xogo o teu futuro.” 
                                   Cristina Pacheco 

 Deume dous anos como titor e nas 
horas de titoría dedicábase só a 
nós, aos nosos problemas, como 
iamos nas demais asignaturas e de 
vez en cando líanos, contábanos 
contos , pasabámolo ben. Tamén 
nos dicía que non fumaramos nin 
beberamos porque era malísimo, e 
da maneira en que o dicía, metía 
medo. Sempre tiña un momento 
para ti. 
                        Miguel Nóvoa 

 

A súa maneira de dar a clase  a 
min gustábame, era diferente. E por 
moito que a vida siga e nos pasen 
cousas mellores ou peores, sempre 
me quedarán gravados todos os 
momentos bos e malos que 
pasamos na clase xunto a el. 
                           Alba Gulín

A el encantáballe dar clases e tamén falar 
del e da súa familia. Contounos que vivía 
lonxe e que lle gustaba o campo, non a 
cidade e que quería moito á súa muller e ás 
súas fillas. 
                                               Antía Maceda 

Agora pouco podemos facer xa por el pero seguro que se el estivese aquí, 
connosco, o que máis lle gustaría sería vernos estudar como nos animaba 
sempre.Esta traxedia debe servirnos para facernos reflexionar sobre a importancia 
que teñen na nosa vida os profesores, que nos ensinan e nos fan mellores 
persoas. Con Xosé ao noso lado tiraremos para diante. 

                                    Ariana
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Para ti,  meu querido mestre

  

Quero dedicar estas verbas 
a unha persoa especial, 
que con moita ilusión 
se dedicaba a ensinar. 

El era un bo profesor 
do Instituto Otero Pedrayo, 
home humilde e sinxelo 
con moito amor ao traballo. 

Chamábase José Gil 
e era tutor de 1ºA 
ata o vintecatro de abril 
que ao ceo foi parar. 

Eu, que fun a súa alumna, 
nunca o vou olvidar, 
el sempre nos animaba 
a ler moito e estudar. 

Ensinounos a pensar, 
a amar a Natureza, 
respectar o medio ambiente 
e utilizar a cabeza. 

Moitas gracias profesor 
polos momentos compartidos, 
por haberme ensinado 
e por ser o meu amigo. 

Moitas grazas profesor 
pola túa dedicación, 
polos nenos que formaches 
con cabeza e cora 

  
Ariana

Cando entrei ao instituto 
como tutor me tocou 
e con gran ilusión 
Lengua me ensinou. 

Lembro a súa letra 
todos os seus ditados 
acórdome de todo o bo 
e olvídome do malo. 

Cando lembro a súa voz 
énchome de ledicia 
mais tamén me poño triste 
de saber que non existe. 

José era o seu nome 
Gil o seu apelido 
e unha rúa lle quedou 
por cousas do destino. 
            
          Beatriz González
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Para ti,  meu querido mestre

  

Dor nunha tarde de abril 

O sol desgarra a súa furia en min, 
queimándome a  pel. 
Nin el nin eu logramos entender 
por que, nin a onde fuches, 
nesta tarde de abril. 
Poucos días despois de haberme despedido de ti 
aínda hai cousas que non me entran na mente. 
Hoxe pensei chegar á clase 
como cada día, 
e verte. 
Pero para a miña decepción 
as cousas non son tan fantásticas. 
Si, volvín a chocar coa cruel realidade 
nesta tarde soleada. 
Só estamos ti, eu e mailo sol. 
Vexo como pouco a pouco o sol escóndese 
tralas montañas. 
Pero ti, non me deixarás. 
Segues aquí, tendéndome a man. 
Quizais non esteas en corpo 
pero si en alma. 
Cada día recordo 
aquel día, 
aquela dura despedida…
Si, desgárraseme a alma. 
Sei que esta dor que sinto hoxe no peito 
irase esvaecendo, 
ao igual que todas estas palabaras escritas neste simple 
papel, 
pero Xosé, creme, 
esteas onde esteas non te esqueceremos. 
Sempre quedará ese oco 
o teu oco. 
Sopra o vento 
despeiteando o meu cabelo. 
Gústame pensar 
que é sinal da túa presencia, 
simplemente, é tan inevitable esta dor. 
Escribo para evadirme 
pero as bágoas impídenmo. 

Son palabras que quizais se esvaezan co tempo, pero 
cando o corazón fala, non hai ninguén que as poida 
borrar. 
                                                     
                                  

Liliana Villar

No sé muy bien por donde empezar exactamente. ¿Qué 
decir de este gran profesor? El me enseñó muchas cosas, 
entre otras a darle belleza a los textos. Intentaré poner en 
práctica lo enseñado. 

Ojalá volviera a nacer 
ojalá nada hubiera ocurrido 
No, no, él no se merecía tal final. 
Era un gran profesor 
no sólo un gran profesor 
sino un gran hombre, 
un hombre con un inmenso corazón. 
Si, tenía un corazón de oro. 
Sé que no se olvidará 
de ninguno de nosotros 
tal y como nosotros tampoco a él. 
Ayer José se despertó como cada mañana 
sin saber lo que le deparaba el futuro. 
No, de nada vale culparnos, 
pasó porque Dios quiso que pasara. 
Yo estoy segura de que el cielo lo tiene máis que ganado. 
Para mí, 
simplemente fue y será el mejor. 
No pudimos despedirnos de él, 
pero nunca es demasiado tarde.  
Desde el fondo de nuestros humildes corazones, 
adiós, adiós José Gil, adiós. 
Jamás te olvidaremos. 
Gracias por todo tu trabajo. 
                   

Un fuerte abrazo de tus alumnos de 2ºde la ESO
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Para ti, meu querido mestre

 
 
ELEXÍA AO COMPAÑEIRO E AMIGO XOSÉ 
 
Era unha mañá de abril 
cálida e buliciosa, 
será unha mañá xélida e muda. 
Voces de nenos entrecortadas, rotas; 
cadeas de brazos sen cesar, 
milleiros de latexos fortes 
non poden o latexo débil avivar. 
Sementeiros de esperanza agroman sobre as paredes, 
ata que o  pedón branco os rabena. 
Saloucos, sombras, noite na alma; 
mais a brisa do mar de Louro 
os saloucos seca, as sombras arreda. 
Vaste, pero quedas 
porque dous brazos te arrolan, 
un amor te apreixa, 
a dúas meniñas da man a camiñar ensinas. 
Vaste, pero quedas 
porque a familiares axudas, a compañeiros deleitas 
e aos amigos te entregas. 
Vaste pero quedas 
porque Galicia medra e séntese. 
Vaste, pero quedas 
porque o chapapote desaparece, 
as aves voan e os argazos emerxen. 
Vaste, pero quedas 
porque os enxertos prenden, as árbores florecen, 
as abellas liban e os bosques reverdecen. 
Vaste, pero quedas 
porque os alumnos xa len, escriben, aman e pensan. 
Vaste, pero quedas 
porque sempre haberá primavera. 
                                                 
 

Severo Pérez 
               ( madrugada do 25 de abril de 2008) 
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Sabías que? Cousas que nos interesan

 

Se algunha vez fostes ó Bierzo ou a Asturias, 
seguro que vos lembrades de que hai palabras 
que son moi parecidas ás do galego, outras non 
vos soan de nada, e as demais son casteláns. 
Este artigo trata desas palabras que vos soan 
ou que non coñecedes de nada pero teñen un 
aire. 
 
Veredes, estas comarcas e estas comunidades 
autónomas son fronteirizas con Galicia, de aí 
que haxa palabras similares. No Bierzo fálase 
un dialecto moi parecido ó galego: o berciano ou 
galego-berciano, que é para moitos a segunda 
lingua e á que consideran sinal da súa identidade 
fronteiriza.  
 
No occidente de Asturias, entre o Eo e o Navia, 
fálase galego con características da zona aínda 
que a algúns lle custe recoñecelo, sobre todo á 
Academia de la Llingua Asturiana e ás 
autoridades políticas que teñen unha actitude 
bastante negativa e mesmo chegan a non 
mencionar  esta variante do galego, coma se non 
existise.  
 
Pode que esta semellanza entre idiomas se deba 
á súa proximidade ou a que hai moito tempo 
Galicia estaba unida a esas zonas  coma un só 
reino: O Reino de León. 
 
Se vos digo: nino ou guaje, sóavos de algo? Pois, 
traducido ó galego significa ‘neno’. ou galocha, 
madreña; sóanvos? Ambas son ‘zoco’. 
 
É curioso, nalgúns lugares de Castela e León, 
coma por exemplo en Ponferrada, o galego é 
materia que pode ser optativa ou non en moitos 
centros escolares e é elixida por moitos 
alumnos, aínda que vos pareza raro. 
Isto é un avance para a nosa lingua, xa que, ó 
mellor, se lle falas a un madrileño en galego non 
te entende; pero grazas á nosa proximidade 
xeográfica e ao mellor tamén cultural, 
podémonos entender perfectamente entre 
veciños. 
Sen embargo, temos que dicir que o Estatuto de 
Castela e León non acepta a cooficialidade do 

galego nas comarcas do Bierzo e Sanabria, onde 
é unha lingua xa presente desde a Idade Media 
e non só iso senón que o sitúa nun estatus 
inferior, o que significa para moitos unha 
ofensa xa que alí o galego forma parte da súa 
historia e cultura. Se fostes a algunha voda a 
Ponferrada, seguro que as cancións do banquete 
eran en galego, e se non o eran, coñecían as que 
vós cantabades en galego. 
 
Por experiencia persoal, dicímosvos que a 
maioría da xente do Sur de España ou de 
lugares que en xeral están afastados de Galicia, 
non saben onde está Ourense, si, coma o ledes, 
témoslles que decir: “en Galicia, sóache?”; iso é 
frustrante, que a maior parte da xente non 
saiba onde vives. Tamén pasa que a xente non 
entende o galego pero ben, só é cuestión de pór 
un pouco de atención pois non é unha lingua tan 
distinta do castelán. Por isto mesmo hai unha 
polémica de se o Bierzo é a quinta provincia 
galega, pola cercanía entre ambas. Ata o mesmo 
Castelao o reflexou nos seus libros, como o fixo 
en “Sempre en Galiza”, referíndose á comarca 
berciana coma a quinta provincia galega. Non 
puidemos atopar ese fragmento pero deixamos 
aquí outra cita de Castelao do libro “Sempre en 
Galiza”: 
 
     -Chegan a decir que o problema galego igual 
que o vasco e catalán, depende da solución que 
acorde a maioría dos hespañoes...¡Estábamos 
aviados! 
      
 
 

Cristina Santalla González 
Lucía Rodríguez Rodríguez 

Alba Rey Vázquez 
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Na clase rinse de min, póñenme alcumes, 
insúltanme, métense coa miña familia, coa miña 
forma de vestir, co baixiño que son. Cando hai 
que facer un traballo en grupo, ninguén quere 
pórse comigo. Ignóranme. Á hora de ir ao 
recreo, síntome marxinado. Non sei que facer. 
Hai días que estou destrozado animicamente; 
outros que me desespero e contéstolles, pero 
búrlanse máis de min. Agora, resígnome a calar, 
tragar e esperar… ata onde terei que aguantar?          
 
Si, si, estas son as palabras de moitos rapaces, 
rapaces que sinten medo, pero que pese a todo 
aínda teñen forzas para falar e contar o que 
lles pasa. Aí fóra existen outros moitos que nin 
sequera se atreven a mirarte aos ollos e 
dicirche que sinten pánico e que hai xente tal 
como os seus propios compañeiros de clase que 
lle pega e insulta pero… é isto xusto? Por que 
uns nenos que non fan nada teñen que sufrir? 
Realmente non creo que estas preguntas teñan 
resposta, porque simplemente non hai razóns 
para estes actos, pero… entón,  Que está 
pasando?  
 
Eu vos animo a que sexades fortes e que 
calquera problema que teñades debedes 
comunicársello aos responsables do colexio, só 
hai que ter unha cousa moi clara, cun simple 
testemuño o voso inferno poderá desaparecer 
como se de arte de maxia fora. 
 
Estamos falando de violencia nas aulas ou 
bullying e vos  preguntaredes que quere dicir 
iso, pois ben… 
 
BULLYING: é o maltrato físico e/ou psicolóxico 
deliberado e continuado que recibe un neno por 
parte doutro/os, que se comportan con el 
cruelmente co obxectivo de sometelo e 
asustalo, con vistas a obter algún resultado 
favorable para os acosadores ou simplemente a 
satisfacer a necesidade de agredir e destruír 
que eles suelen presentar. O bullying implica 
unha repetición continuada das burlas ou das 

agresións e pode provocar a exclusión social da 
vítima. 

 
A que se debe todo isto? 
 
Psicólogos de todo o mundo estudan estes 
comportamentos que na actualidade xa están 
empezando a formar parte da nosa vida cotiá. 
 
Desde o meu punto de vista e iso que eu non son 
psicólogo, pero posiblemente observe dende un 
punto máis próximo o que lles pasa aos mozos 
neste mundo no que vivimos. 
 
Sinceramente, a maioría deles teñen algún 
problema, si, si, a violencia comeza no fogar, nas 
catro paredes da túa casa. Seguramente sexan 
os pais, a maneira de educar aos fillos ou un 
simple comportamento de rebeldía co que o 
rapaz quere demostrar a súa fortaleza e a súa 
independencia. Estaría practicamente segura de 
todo isto, pero de todos modos aínda que sexa 
certo non existiría unha razón que xustifique 
totalmente a que un rapaz lle pegue a outro sen 
máis. Gustaríame saír ás rúas e dicirlle a toda a 
xente que os seus propios fillos poderían ser 
uns deles, tanto os maltrados coma os que 
maltratan e… señores debemos axudalos, 
debemos loitar para que se sintan ben, porque 
hai persoas que pensan que estes rapaces que 
pegan merecían ir ao cárcere ou a un centro de 
menores, pero que arreglamos con iso? Só 
axudas a que se convertan en delincuentes, en 
verdadeiros maltratadores que algún día o 
farán coas súas esposas e llo ensinarán aos seus 
fillos. Unicamente deben recibir unha disciplina, 
unha auténtica educación que lle axude a 
mellorar, porque estes mozos melloran e 
CAMBIAN, pero só se os axudamos e lle 
tendemos unha man. Cunha simple man podemos 
facer que estes raparigos se fagan persoas e 
incluso cheguen a arrepentirse dos actos que 
fixeron sufrir a moitos dos seus compañeiros 
de clase. Aínda que a verdadeira dificultade non 
está nestes, senón en aqueles que o pasaron 
mal, porque si será máis complicado axudar a 
que o olviden todo.  

 
Pensadoo ben, credes que a única culpa de todo 
só a ten quen levanta a man e insulta? Pois se é 
así estades moi equivocados. A esta situación 
de mal estar dunha persoa lle segue un apoio 
continuo de moita xente, refírome a que 
ninguén se sentiría tan mal porque unha única 
persoa lle insultara, senón que o problema chega 
cando existe un pulo por parte de máis xente. 
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Os expertos reclaman: 

 
• O papel dos profesores é moi 

importante. Todos os poñentes falaron 
da importancia de que o profesor 
recupere o seu recoñecemento social, 
teña autoridade e, por tanto, máis 
armas para combatir situacións de 
acoso e violencia nas aulas.  

 
• Normas claras: Os centros deben ter 

normas claras contra o bullying, con 
programas que axuden as vítimas e 
castiguen e formen aos acosadores; con 
reunións nas aulas nas que os nenos 
discutan sobre as regras de 
funcionamento e se responsabilicen 
delas, nas que se propicie unha cultura 
de empatía. A necesidade de avaliar, a 
través da inspección e das autoridades 
educativas, os distintos programas de 
prevención é outra das aportacións de 
seminario. Se non se avalía, prodúcese 
unha relaxación. Nos países nos que se 
aplicaron programas de prevención, 
cunha avaliación continua, e existe unha 
lexislación clara ao respecto, como 
Inglaterra, as situacións de acoso 
escolar reducíronse un 50%. 

 
• Actitude dos pais: Existe unha 

relaxación das obligacións educativas. 
Educar non é dicir si a todas as 
esixencias dos nenos, tamén é dicir non, 
fixar normas e supervisar o 
cumprimento destas. Os pais non son 
colegas ou amigos dos seus fillos e son 
responsables da súa educación, unha 
obligación que en moitos casos os 
proxenitores delegan na escola. Os pais 
dos nenos e nenas que mostran 
conductas violentas deben intervir nos 
programas de reeducación dos seus 
fillos, programas que deben ter un 
seguimento e unha avaliación. 

 
• Romper mitos: A lei do silencio é, en 

certo modo, cómplice do acoso escolar, 
pero non está tan xeneralizada como 
cría, xa que a maioría das testemuñas 
nin as vítimas permanecen mudas ante 
accións de violencia escolar. As 
testemuñas suelen intervir e contalo, 
sobre todo, aos seus profesores, e 
catro de cada dez vítimas tamén o fan. 

Hai que rematar coa idea de que 
denunciar o acoso é chivarse, e hai que 
estender a evidencia de que denunciar 
un acoso é protexer os dereitos das 
persoas que se lle están negando á 
vítima. 
 

 
Sabedes unha cousa? 
 
Os nenos que exercen de matóns na escola 
repiten ao longo da súa vida comportamentos de 
acoso, xa sexa no ámbito familiar ou laboral. 
Nalgúns casos, os acosadores convértense en 
persoas violentas ou delincuentes; noutros, 
seguirán tendo actitudes de acoso. 
 
Os agresores escolares non son diferentes 
doutros tipos de individuos violentos, e estes 
non suelen verse a sí mesmos coma agresores, 
senón coma defensores, xa que cren que se 
defenden das agresións e provocacións das súas 
vítimas. Desta forma se xustifican. Esta visión 
hostil do seu entorno é o que os leva a sentir 
satisfacción cando fan dano aos demáis e a 
sentirse mellor cando dominan aos outros de 
forma negativa. Por isto, non resulta suficiente 
con abrirlles un expediente académico, senón 
que ademáis é conveniente que reciban unha 
atención psicolóxica.  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alba Álvarez 
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O DÍA A DÍA DE GABRIEL 
 
O 24 de outubro de 1972 naceu 
unha das persoas que hoxe en 
día conforman o meu ámbito 
familiar. Esa persoa é Gabriel 
Díaz Conde. El é unha das moitas 
persoas ás que dende sempre lle 
gustou practicar deporte e que 
comezou a practicar 

aproximadamente ós dez anos.O que máis lle 
gustaba era xogar ó fútbol, baloncesto e andar 
en bicicleta cos seus amigos. 
Hai quince anos, exactamente o 11 de setembro 
de 1993, un pequeno accidente fixo que Gabriel 
pasara a depender dunha cadeira de  rodas para 
o resto da súa vida. Este accidente produciulle 
una lesión medular e tras pasar nove meses 
ingresado no Juan Canalejo, seis deles entre a 
vida e a morte, acabou cunha tetraplexia, aínda 
que grazas a un pequeno desprazamento, ao 
devecer a inflamación,  ten unha pequena 
mobilidade nos brazos. A persoa que se 
encargou do seu coidado despois da súa saída do 
hospital foi Manuela,  miña nai. Ela tivo que 
deixar o seu traballo para dedicarse 
exclusivamente ao seu coidado pero para isto 
tivo que recibir uns cursiños de enfermería 
(para o uso de sondas…) e de terapia 
ocupacional (para levantalo, deitalo, darlle de 
comer…) 
O día a día con Gabriel  depende en gran parte 
da nosa axuda. A media maña miña nai aséao, 
axúdalle a realizar os seus exercicios de 
mobilidade e despois ponlle a roupa. A 
continuación  el fai pesas para non perder a 
mobilidade dos brazos e axudarlle a mellorar a 
respiración. Ao acabar coas pesas e  coa axuda 
dunha táboa  aplicable, miña nai levántao e así 
pode seguir aseándoo. O resto do día só 
necesita axuda á hora da comer e se nalgún 
momento necesita sentar na cadeira porque xa 
está canso. As horas dedícaas a ler porque é 
una persoa que pasa a maioría do tempo lendo 
ademais de xogar co ordenador para descansar 
aos ratos. Polas noites normalmente  déitase 
cedo pois non pode estar todo o día na cadeira 
xa que lle  pode producir  feridas o que le 
impediría levantarse nese pouco tempo que o 
fai.   
Para min un día sen el xa é algo diferente 
porque é unha persoa que cando a axudas, o 
traballo faise ameno e ademais el tamén pon da 
súa parte. Eu xa estou acostumada a esta rutina  
polo que é facer unha cousa máis , como lavar a 
louza ou facer  uns exercicios do instituto. 

É ademais unha persoa  moi cercana á súa 
familia que o quere moito, pero é que el   tamén 
se fai querer pois a pesar da súa enfermidade, 
é un máis. 
Moitas persoas teñen comentado diante miña 
que antes de que lles pasara algo así preferirían 
morrer e a miña resposta  é sempre a contraria 
porque eles en realidade non ven o que é. Unha 
persoa que querería morrer sería aquela que 
estivese encamada sen sentir nada e con moito 
sufrimento pero isto é totalmente diferente xa 
que el non pode andar pero o resto das cousas si 
que as pode realizar , pode pensar por si mesmo 
e ademais sempre axuda no que pode. 
Dende pequena foi como un pai máis xa que me 
deu unha educación e ao mesmo tempo rifoume 
cando o merecía. Sempre que preciso axuda en 
calquera cousa, sexa do instituto ou noutros 
asuntos, el é o primeiro que está axudando e 
faino da mellor forma que pode. Ao estar a 
carón del sempre te sentes a gusto porque 
transmite moito cariño  ao mesmo tempo que se 
mete contigo  para que o ambiente sexa máis 
ameno, pero cando chega o momento de 
enfadarse, tamén o fai, pois  como di un dito 
``a vida non é cor de rosas´´.Eu lembro  dende 
que nacín ao meu tío enfermo porque só tiña un 
ano cando todo pasou e non me acordo de nada. 
Pero os nenos pequenos cando están con el veno 
raro e fanlle preguntas pero isto é a realidade, 
e a realidade é aquilo que vivimos día a día. 
Por último dicir que me sinto moi orgullosa do 
meu tío. Moitas persoas avergóñanse ao saír á 
rúa cunha persoa con minusvalía, pero eu son 
todo o contrario  xa que penso que  son persoas 
igual que os demais e aínda que unha 
enfermidade cambie a súa forma de vivir e de 
enfrontarse á vida  , teñen que ter os mesmos 
dereitos que todos os demais . Gabriel nunca lle 
botou a culpa a ninguén polo seu accidente e o 
sufrido non fixo que a súa autoestima mermase, 
iso  é algo que debería envexarlle moita xente 
porque a pesar dos seus problemas, sempre 
está alegre afrontando con enteireza este gran 
reto que lle puxo a vida. Gustaríame a min ser 
capaz, se chegase o  caso, de afrontar  a  
enfermidade dese xeito. 
Quero dicirlles a todas aquelas persoas que 
teñan familiares ou amigos cunha  minusvalía 
que non se avergoñen deles porque é todo un 
orgullo que sigan adiante a pesar da súa 
enfermidade, e que son persoas iguais que as 
demais, é máis ; moito maís valentes ca moitos 
de nós,  e por iso non podemos rexeitalas.                              
 

Nerea Rodrigues Díaz  
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QUE NOS CONTAN OS 
NOSOS AVÓS DA 
GUERRA? 

 

Alejandro Campos Martínez. 

 
Naceu no ano 1927 no 
Bouzo, tiña 9 anos cando 
explotou a guerra e esta é a 
súa historia.    
 

                                
“Todos os homes que tiñan idade de manexar as 
armas estaban na guerra, mentres eu tiña que 
arar a terra inda que non podía co arado. Os 
homes pasaban moita fame debido á cartilla de 
racionamento. Había que ir coa cartilla ao 
concello de Baltar coa que che daban tabaco, 
patacas, carne, aceite,… O gas había que ir a 
por el a Portugal, xa que non había luz eléctrica.  
Aos 14 anos saquei a ración do tabaco, eu non 
fumaba pero vendíao a estraperlo para os meus 
gastos.  
Non puiden ir á escola porque tiven que criar 
aos meus irmáns. A escola entón era para nenos 
de 7 a 14 anos. Cando tiña 14 anos inda non 
sabía pór o meu nome. Máis tarde os meus pais 
mandáronme á escola de pago doutro pobo que 
estaba a 2 km. 
A policía daquel tempo prescintou unha noitiña 
os muíños de auga e nós levabamos 4 ferrados 
ao lombo e puñamos un tablón no tanque do 
muíño para entrar por unha fiestra e así moer e 
poder face-lo pan. A ciscalía viña tamén ás 
casas e levaban crías de vacas a precio de tasa 
e as poucas patacas que nos quedaban. 
Viñan os avións por riba de nós e ao velos vir, 
corriamos cara a casa do medo, porque se dicía 
que botaban bombas. 
Todos tiñamos medo porque viñan os falanxistas 
e se se enteraban de que tiñas unha escopeta e 
non lla ensinabas, levábante, atábante ás 
árbores e matábante. 
Daquela ninguén comía bisté nin se sabía que era 
a carne branca. Non había bebida, só viño, coñac 
Terri, que era o máis típico para os señoritos, 3 

cepas, e Salta. Pagábase a sisa, que era o 
imposto que se pagaba polo viño, eran tres 
pesetas que había que dar para ir a por el. O 
que quería 1 quilo de bacallau tiña que ir ata 
Portugal, que aquí non o había. 
O meu pai estaba enfermo e non foi á guerra 
porque era da quinta do 98. A miña nai deu cinco 
fillos, eu era o máis vello e tiven que axudar a 
criar aos outros e traballar para consegui-lo 
pan. 
Aquí non había carretes para coser, nin café. 
Quen quería café tiña que ir ata Portugal e un 
quilo custaba 1500 pesetas daquelas. Os 
comerciantes non os vendían e eu andaba 
vendéndoos a estraperlo, levábaos ás costas. 
Estiven como capataz da forestal na fronteira 
de Portugal, na serra do Larouco, durante 7 
anos. 
Tamén tiven unha cantina. 
Carrillo era o comunista que marchou con todo o 
ouro cara a Rusia, co que España quedou pobre, 
a xente emigraba. 
Dende que rematou a guerra todo quedou moi 
tranquilo, pero apareceu o terrorismo no País 
Vasco. Franco enfermou e o terrorismo deu en 
crecer” 
 
 
 
Rosa Salgado Justo 
                                     

Naceu no ano 1936, no muíño 
de Alboríz, término de Bouzo 
e Garabelos. Esta é a súa 
historia: 
 
 

 
“Eramos 7 irmáns, dos cales eu son a terceira 
dos máis novos. Os meus pais eran muiñeiros e 
vivíamos alí sós, sen veciños, só a xente que viña 
moer. Tiñamos gando e traballabamos as fincas 
e as hortas para poder ter verduras, patacas, 
legumes,… para poder comer. A xente que 
pasaba por alí decía que pasaba moita fame. 
Algúns ata ían comer herba para poder levar 
algo á boca e non morrer de fame. A nós non nos 
sobraba nada pero tampouco nos faltou nunca 
un prato para comer. 
Precintáronnos o muíño  que tiña unha fiestra,  
uns irmáns vixiaban polos camiños e outros 
entraban para moer, pero só para o noso gasto, 
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non para vender. E como vivíamos no monte non 
había ninguén que nos vixiara, só a garda civil 
que viña ás veces. 
Tiñamos medo porque estabamos no monte e 
atrancábamos a porta por dentro cunha tranca 
de carballo para que non nos entrasen na casa 
xa que como había tanta fame roubaban nas 
casas. 
E xa non podo dicir máis nada porque dese 
tempo non me lembro xa que nacín no ano que 
comezou a guerra” 
 
 
 
Toñita Santos Blanco 
                                       

 
Naceu no ano 1942, en Regueiro 
Fozado. Cóntanos 
 
 

 
 “Eu cando nacín xa rematara a guerra, pero o 
pouco que eu sei contoumo a miña nai. Meu pai 
non foi á guerra pero o meu tío si, inda que 
nunca me contou nada.  
Daquelas dábannos un pan malo, cando nolo 
daban, porque moitas veces nin eso, e falo en 
primeira persoa porque a cartilla de 
racionamento foi empregada ata máis ou menos 
1952. 
Coa cartilla recibíamos o alimento 
semanalmente. Os primeiros anos dábase 
bacallau, garbanzos, aceites e azucre, ás veces 
dábase xabón, café, chocolate e marmelo, e moi 
poucas veces carne, ovos e leite.  
A xente tiña medo porque andaban os avións 
bombardeando por todas partes. Había moita 
xente escondida na mina que había antes aquí. 
Miña nai levantábase ás cinco da mañá para ir ao 
Polvorín a busca-lo pan e a min metíame nese 
cesto co pan cando viñamos de volta por se 
atopábamos á garda civil no camiño e así pasa-lo 
pan desapercibido. 
Neses tempos había que rezar moito e cando 
vías a un cura pola rúa tiñas a obriga de saudalo 
bicándolle a man. 
Debíamos mostrar respeto ás persoas maiores, 
curas, monxas, mestres… , de non ser así, 
castigábannos 
Tanto no cine como na escritura e mesmo 
nalgunhas festas abundaba a censura, pois por 

exemplo en carnavais estaban prohibidos os 
disfraces.” 
 
 
Alfredo Añel Salinas 
 

 
                                          
Nacido no ano 1937 en 
Cudeiro. Cóntanos: 
 
 
 

 
“Cando eu nacín xa estaba a terminar a guerra. 
O meu pai non foi chamado para ir á guerra. 
Non había nada que comer, todo estaba 
racionado e coa nosa cartilla de racionamento 
dábannos un boliño moi pequeno de pan, cando 
cho daban! 
Coas cartillas de racionamento a xente ás veces 
facía trampas, xa que daban unha cartilla por 
persoa e se un membro da familia morría, os 
familiares non devolvían as súas cartillas para 
así poder aproveitar os cupóns que nela 
quedaban. A xente que podía vivir relativamente 
ben só coa súa cartilla, collía tamén os 
alimentos que lle pertencían coa cartilla dos 
seus defuntos e eses alimentos  vendíanos ou  
trocábanos, que é o chamado estraperlo. 
Había familias que se levantaban cedo para ir ao 
Polvorín a buscar eles mesmos o pan, pero a 
Garda civil se os vían, quitábanllo. Tamén nos 
quitaban os sacos de millo. 
A xente estaba escondida por medo a que os 
mataran.” 
 
 
 

Silvia Añel Campos  
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"Se soubera que o mundo remata mañá, hoxe 
aínda plantaría unha árbore" 

¡Salvar o planeta, unha misión de todos! 
"Debemos vivir con sinxeleza  para que outros, 

sinxelamente, poidan vivir". 
 
 

¡O consumismo consómete! 
"Despois de 

caer na 
idolatría dos 

sistemas 
ideolóxicos, o 

século XX  
rematou na 

adoración das 
cousas". Antes 

de mercar, 
reutiliza. Cun pouco de imaxinación poderemos  

aforrarlle  moitos desgustos á Terra (e ó peto). 
 

                                                  
¡Exames! 

Como cada 
ano, a 

selectividad
e achégase. 

Sono , 
nervios, 

esgotamento.
.. Xuño será 
un mes “movidiño”, ¡Prepárate! Pero sen 
estrés, con tranquilidade! Só fai falla un 
pouco de esforzo e sacrificio agora, pero 

sabemos que ese esforzo terá a súa 
recompensa ó final! 

♀     Control    ♂ 
              
Coma tódolos 

anos, milleiros 
de propostas 

apararecen no 
noso país para 

facer 
campañas 
contra as 

enfermidades 
de transmisión 
sexual, os embarazos non desexados, etc… 
pero,¿ serve isto de algo? Aínda nos queda 

moito por facer e aprender! Nós, tan só 
podemos mandarche dende aquí esta 

mensaxe:¡Faino, pero sempre con 
sentidiño, con precaución! 

 

¡Igualdade! 
 

Todos 
somos 
iguais 

aínda que 
teñamos 

diferentes 
maneiras 

de pensar, 
de vivir, 

de sentir, de vestir.. pero ninguén é mellor 
ca ninguén. Debemos de respetar a todo o 

mundo e as súas ideas, ¡respeto ante todo! 
Como di o dito: “Non lle fagas a ninguén o 

que non queiras que che fagan a ti” 
 

Time 
O tempo cámbianos, nunca seremos o que 

fomos, ó menos non en aparencia, pero na nosa 
mente sempre gardaremos as boas lembranzas, 
porque hai cousas 

sempre perdurarán 
na nosa memoria… 

¡hai  cousas que 
nunca se esquecen! 

Aproveita cada 
momento coma se 

fose o último 
“carpe diem”.  
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 Mirar cara a adiante 
¿Cantas pedras se 

cruzan no noso camiño 
impedíndonos construír 

o noso  futuro?  
Moitas!!!Por iso ante a 
adversidade  só cabe 

sorrir e seguir 
camiñando. 

 

Un paso adiante. ¿A onde nos levará o futuro?  
¿ Cal será o camiño que teñamos que  percorrer 
nesta vida? Non o saberemos ata que o vaiamos 
percorrendo. Recolleremos os froitos do noso 

esforzo e poderemos disfrutar, sufrir, rir, 
chorar, amar … ata que nos chegue o  momento 
de descansar. Nunca hai que renderse, sempre 

hai que  ir cara a adiante. 

Ás veces atopámonos entre multitudes,as 
persoas que nos rodean afógannos de tanto 

estar ao noso lado, tan preto de nós que case 
sentimos como lles latexa o corazon dende 

quiilómetros, pero no fondo sentímonos sós, 
terriblemente sós. 

 

"Non son as cousas grandes as que marcarán 
a diferenza senón máis ben os pequenos 

pasos que deamos cada un cada día". 
 
 
 

                               Beatriz Álvarez    
Jimena Fernández     

Natalia Calvo 

 

 

Se as ciencias modernas nos teñan ensinado 
algo , é que a vida xera diversidade. Cada un dos 
millóns de especies de animais que hai sobre a 
terra é o resultado da súa adaptación evolutiva. 
Hoxe sabemos que a diferencia entre a mente 
humana e a dos animais é de grao, non de tipo, e 
que as emocións e facultades como o amor, 
curiosidade, solidariedade, das que o home 
presume, poden atoparse en moitos animais. Hai 
2.500 anos Xenófobes escribiu: "Se os cabalos 
ou os leóns tivesen mans e fosen capaces de 
debuxar, debuxarían aos deuses con forma de 
cabalo ou de león e os corpos dos deuses serían 
semellantes a eles mesmos pois non somos o 
centro da creación, somos tan  só unha especie 
máis sobre a terra”. É preciso que aprendamos  
a coñecer e respetar ao outro, aos outros, a 
todas as formas de vida. 
O abandono é unha das prácticas máis crueis ás 
que podemos someter ás nosas mascotas. A 
falta dunha cultura de convivencia coas 
mascotas, e en xeral, a falta de respeto ós 
dereitos dos animais nunha sociedade 
competitiva e consumista como é a nosa,  está 
na base desta traxedia da que ben podemos 
avergoñarnos. No número de animais 
abandonados ou maltratados situámonos á 
cabeza dos países do noso entorno 
sociocultural, un triste privilexio.  Pero, que se 
sente ao abandonar a un animal que daría a vida 
por ti? Moitos de nós seríamos incapaces de 
contestar a esta pregunta pois o verbo 
abandonar non figura no noso diccionario dos 
sentimentos.A mascota é para moitos  un 
membro máis da familia, ás veces, moitas veces, 
un membro especialmente querido. Como se 
pode abandonar a un amigo no medio do 
deserto? 
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Actualmente, en Galicia, a cantidade de animais 
mortos ou atropelados nas nosas estradas  
aumentou moito. A xente cre que os animais non 
teñen sentimentos, que non son coma nós, cando 
en realidade os animais son moito máis leais ca 
moitos dos seres humanos. Cans que retornan ao 
cemitero a velar aos seus donos mais alá do frío 
e da chuvia, gatos que languidencen ante a 
tristura dos seus  amos…  moitos son os casos 
coñecidos. 
Unhas preguntas feitas a persoas do noso 
entorno dannos a coñecer como queren os 
galegos ós animais. 
A primeira delas  era se  lles gustaban os 
animais, se tiñan algún na casa. Todos opinaban 
que si, que os apreciaban aínda que non  tiveran 
ningún na casa. O debate empezou coa segunda 
pregunta, que opina sobre o maltrato animal? 
Todos contestaron que lles parecía moi mal e 
que os que maltratan animais non saben o que 
fan, que é  un comportamento  criminal, pero 
houbo outros  que opinaban que había que 
pegarlles porque era a única forma de educalos. 
Contaban as súas historias que xustificaban, 
segundo eles, este trato. 
A última pregunta tivo unha resposta bastante 
común en todos os nosos entrevistados. Que 
solucións propuña para evitar os maltratos?  A 
maioría respostaban que había que ensinar aos 
nenos dende pequenos a respetar os animais e 
non os ter se non se coidan, pero houbo un que 
dixo que o mundo foi feito así, e que non ten 
solución. 
 Nós non estamos de acordo con esta resposta 
pois si depende de nós que isto teña solución ou 
non. Aquí aportámosvos algunhas das pautas a 
seguir. 
  

• Temos que cambiar o concepto de usar 
e tirar que se ten das mascotas na nosa 
sociedade  e que é unha das causas do 
abandono de milleiros  de animais nun 
país, como é o noso , que se considera 
civilizado. 

• Temos que cambiar a postura da 
administración pública que non elabora 
campañas de educación cívica respecto 
ós animais, nin favorece unha mellor 
convivencia entre homes e animais.  

• Temos que cambiar o feito de que todos 
os días en todos os rincóns de  Galiza se  
estean  a  vulnerar as leis de protección 

animal sen que os infractores reciban as 
merecidas sancións. 

• Temos que cambiar a mentalidade dunha 
sociedade que cre que os animais non 
teñen dereitos e están á nosa 
disposición para satisfacer os nosos 
antollos. 

• Temos que cambiar unha prensa que só 
se  fai eco dos animais para informar de 
agresións de cans de razas perigosas 
olvidándose  sistematicamente dos 
beneficios que reporta a convivencia 
cunha mascotas, hoxe por hoxe 
sobradamente desmostrados. 

 
Así pois, de ti tamén  depende que esta 
dramática realidade empece a cambiar. Se 
mentres les este artículo, el ou ela están aí, non 
esquezas esa mirada nin esa fidelidade, porque 
eles nunca serían capaces de facelo, mesmo 
merecéndoo.  
 

                                          Tatiana Carrera              
Elba Fernandez 

 

 
 

 

 
 
 
 
Así foi como decidín titular este artículo, 
porque eses son os ollos cos que me miraron os 
centos de cans que se atopaban  na  canceira na 
procura dun agarimo e no mellor dos casos, dun 
dono que os leve para a súa casa.  
 
O albergue de cans atópase  en Vilar  das Tres 
(Ourense). 
 
Unha mañá chamei á canceira para realizar este 
traballo, negáronse, dixéronme que non 
concedían enquisas  a rapazas , só a periodistas 
acreditados, e que non tiñan tempo para 
atenderme , así pois, decidín buscar axuda no 
Concello e alí recibín toda a información 
necesaria. 
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Enquisa: 
 
P: Cantos traballadores  hai? 
R:  Hai  dous traballadores . 
 
P: Quen os atende  se se poñen mal? 
R: Un   veterinario e voluntarios que axudan na 
limpeza… etc 
 
P  :  Cantos  animais  hai na canceira? 
R:  Unha media de oitocentos cans de tódalas 
razas : Hhuskies , Pastores Belgas ,   ,Boxers… 
 
Preséntovos a algúns deles: 
                                        

 
                               
 
                                         
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
P: Cal é o horario de visitas ? 
R: De luns a sábado, de 9.30 a 13.30 
 Os sábados de  9.30 a 13.30  
 
P: Reciben algún tipo de axuda? 
R: Unha  cantidade anual  que sae dos 
orzamentos  do concello . 
 
Nota .-  A xente pode axudar economicamente 
coa cantidade que desexe. 

Nº  de conta de Caixa Nova : 
20800251540040151882 

Merece a pena que vaiades á canceira e se algún 
día decidides ter unha mascota, alí hai centos 
delas para adoptar. Nunca abandonedes un can ; 
pois moitos deles  son ollos para os cegos, 
compañeiros de caza  e sobre todo, compañía 

para moita xente maior e non tan maior que se 
atopa soa. 
Agradecementos:  
grazas á traballadora do Concello  que me 
adicou parte  do seu tempo para poder realizar 
este traballo. 
E aos da canceira, dicirlles que a sensibilidade 
cara aos animais non é patrimonio dos 
periodistas nin da xente maior,  mágoa que non 
o saiban! 
 

                 
Andrea Tumbeiro 

 

 

 
 
Podemos definir o maltrato como  calquera 
comportamento violento que sobre a muller  
exerce  un home  que  anteriormente mantivo 
algunha relación sentimental con ela. 
 
O home pode maltratar á muller fisicamente, 
sexualmente e psicoloxicamente, o que levará á 
vítima a ter que someterse a tratamentos 
farmacolóxicos  e psicolóxicos. 
 
O agresor é coñecido pola familia da vítima xa 
que a violencia prodúcese normalmente dentro 
do fogar; a muller maltratada séntese 
impotente, con sentimentos de  culpa, temor e 
vergoña  ante o feito de  ser ridiculizada e 
maltratada polo home que antes formaba parte 
da súa vida. 
 
A violencia é un proceso en cadea. Primeiro a 
vítima acumula moito malestar, despois seguen  
os actos violentos e finalmente o agresor 
arrepíntese moito do que fixo e descúlpase 
prometéndolle cousas que non cumprirá, pero a 
vítima cede e pasado certo tempo o proceso 
repítese. 
 
Polo tanto falamos de que moitas mulleres 
padecen a síndrome da muller maltratada, 
referímonos con este termo  ao temor que ten a 
muller a decir o que está padecendo e non 
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recoñecer que o seu home é un maltratador por 
medo a que el se vingue dela agredíndoa a ela ou 
aos  seus seres queridos. 
 
Polo xeral sábese que unha muller é maltratada 
cando presenta algún destes síntomas: 
 
- Séntese angustiada,  de malhumor, con 
depresión e sensación de impotencia, insomnio  
e mesmo presenta  cadros de suicidio . 

- Abusa de drogas ou de calquera medicamento 
e padece trastornos de alimentación. 

- Dóelle moito o corpo e tén dores que non 
curan cos medicamentos. 

-  Ten problemas xinécolóxicos. 
 
Tras padecer todos estes síntomas, a vítima 
acude ao médico para que lle dea unha solución 
e en moitos casos  o agresor vai ata a consulta 
con ela para ocuparse de que non conte nada.  
 
Moitas veces a vítima non vai ao médico despois 
de pedir cita porque o agresor llo impide e 
despois ela xustifica a súa non presencia con 
explicacións moi vagas. 
 
A muller non será identificada pola policía ata 
que esta non detecte os problemas graves de 
saúde que tén ou feridas. 
 

Os agresores: 
 
- Son individuos 
que non escoitan  
e tratan ás 
mulleres coma un 
obxecto ; ao 
mesmo tempo 
actúan con rabia e 
broncas. 

- Sempre que actúan de maneira violenta din 
que é porque a vítima o merecía. 

- Non se comportan da mesma maneira en 
privado coma en público e descúlpanse dos 
seus actos dicindo que foi culpa da vítima, que 
os provocou, negando sempre o que fan. 

- Os agresores non respetan aos demais e 
pensan que só eles teñen a razón. 

- Utilizan tácticas de presión sobre a muller  
(ameazar, reterlle os cartos, intimidar, 
manipular aos fillos...). 

- Eles mandan, só se fai o que eles queren e de 
non ser así,  actuarán de maneira violenta 
contra a vítima. 

- A maioría deles sufriron na súa infancia e nos 
seus fogares maltrato, polo tanto poderiamos 
dicir que o que se ve e  fai nas casas 
apréndese e o agresor intenta vingarse do que 
sufriu na súa infancia facendo pasar á súa 
familia polo mesmo que pasou el. 

 
A vítima, como non pode facer nada para 
cambiar o que lle está a pasar porque tén medo, 
chega ás seguintes conclusións: 
 
- Algo fixen, eu merézoo, é o meu destino, non é 
tan grave, tampouco son tantas veces, nada 
máis foi un golpe... e despois repítense  a si 
mesmas que a súa parella algún día cambiará e 
que  polo tanto ata entón estarán con el. 

 
Todas estas agresións pódense definir como  
delito e no caso de maltrato físico á vítima, o 
agresor deberá ser xulgado penalmente. 
 
Despois de que a vítima o pase mal e se  
amargue e destroze a  vida, atopámonos con que 
moitos opinan que o maltrato da muller é pouco 
frecuente, que os maltratos  suceden en 
familias con pouco diñeiro, que ás mulleres que 
son maltratadas é porque lles gusta que as 
ameacen e porque lles dá pracer, que os 
agresores se comportan da mesma maneira en 
privado ca en público.... e outras lindezas polo 
estilo. 
 
Como vemos, todas estas conclusións non son 
máis ca mentiras porque cada vez hai máis 
casos de maltrato  e non sempre os agresores 
son alcohólicos nin ás mulleres lles gusta que 
lles amarguen a vida con este tipo de actos  e 
mentiras para que aguanten e non falen. 
 
Pero entre todos podemos frear isto e 
conseguir que o agresor non poida volver a 
facelo aínda que a vítima teña medo, sexa 
porque non tén a onde ir,  ou por medo,ou  por 
ameazas;  todo tén solución e entre todos 
podemos facer posible que cada vez  haxa 
menos mulleres dominadas e ameazadas polos 
seus homes.  

 
Judith Pérez     Julia Martínez    María Blanco 
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Notable e sobresaliente. Esas son as 
cualificacións escolares que obtén o alumno 
finlandés medio ó rematar o curso. Unha 
situación totalmente oposta á que se vive en 
España cada fin de curso, onde é usual que unha 
boa parte dos estudantes suspendan varias das 
materias, obtendo moitos aprobados raspados e 
incluso é frecuente repetir curso. Pero, é isto 
unicamente o resultado da dedicación e empeño 
dos alumnos ou hai outros factores que 
determinan estes resultados? 

Comecemos a analizar a situación de Finlandia. 
O 97 % dos centros educativos dese país son 
públicos e os estudos de cada neno, dende 
libros e instalacións ata material escolar, son 
pagados polo Estado a través dos impostos 
obtidos  de  cada habitante, o único que hai  que  

pagar son os libros para a universidade. Os 
estudantes sábeno, xa que os seus profesores 
llelo recordan de vez en cando, e deste xeito os 
alumnos están concienciados desde un primeiro 
momento da responsabilidade coa que teñen que 
cargar: soster o futuro do seu país. Así, é 
inconcebible ver a un  alumno copiando nun 
exame ou sen os deberes feitos. Mesmo está 
mal visto entre os propios compañeiros. 

As clases están levadas dun xeito ben distinto ó 
que nós estamos afeitos. Cada unha dura 45 
minutos escasos, con pequenos descansos entre 
cada unha, cun tempo de lecer ó aire libre e 
unha parada para comer, sumando un total de 7 
horas diarias na escola contando cos devanditos 
descansos, de 8 da mañá a 3 da tarde. Pero a 
forma de impartir as clases tamén é diferente 
da que temos en España. As carteiras non van 
tan cargadas e os profesores non se limitan a 
dar apuntamentos sen máis, senón que se 
estimula ós alumnos para que melloren as súas 
habilidades de razoamento crítico e hai todo 
tipo de clases. Alguén imaxinou nalgunha ocasión 
ter clases de esquí na escola? Pois aparte disto 
hai clases coma as de teatro, perruquería, artes 

marciais, primeiros auxilios ou hockei como 
optativas; mentres que nas leccións de música 
cada alumno selecciona o seu instrumento 
favorito para aprender a dominalo. Como 
podemos ver, a clave non está en sobrecargar ó 
alumno con materias senón en facer unha 
ensinanza máis interactiva e estimulante, 
partindo das preferencias persoais de cada un. 
As linguas teñen bastante prioridade, e un 
método moi bo para aprender a dominalas é que 
tódalas películas e series de televisión chegan 
na súa versión orixinal, incluíndo soamente 
subtítulos no idioma finés. Por outra banda, 
cada grupo ten un límite de 24 alumnos por lei, 
cando en España moitas veces o número supera 
os trinta. 

As aulas están equipadas con toda clase de 
aparellos: un ordenador para cada dous nenos, 
televisor de plasma, aire acondicionado e unha 
ampla gama de mobiliario que en principio se 
poden considerar luxos. Pero por sorte e como 
xa dixemos anteriormente, os alumnos danse 
conta da responsabilidade que teñen con eles e 
coidan de todo este material coma se estivesen 
na súa propia casa. Tamén se conta con cociña 
en cada aula, na que se imparten clases para 
aprender a facer todo tipo de comidas. Segundo 
os profesores finlandeses “o obxectivo é que 
tódolos alumnos poidan ser completamente 
independentes a partir dos 18 anos”. 

Seguindo coas diferentes formas de afrontar 
os estudos, en Finlandia non existe a 
posibilidade de repetir curso. Cando un alumno 
ten dificultades cunha materia en concreto, 
permanece máis tempo na clase cun profesor 
estudando ata que saiba ben a lección; pero a 
promoción do alumno é sempre automática. 
Coma todos sabemos, isto en España non 
sucede, e unha boa parte do alumnado repite un 
ou máis anos. 
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En resumo, en Finlandia todos e cada un dos 
habitantes se responsabilizan da educación dos 
seus nenos. Os contribuíntes do Estado cos 
seus impostos pagan os estudos dos alumnos, os 
pais son os seus principais educadores,  os 
profesores apórtanlles unha formación 
adecuada para teren éxito na súa vida e os 
propios alumnos, coñecedores de todo isto, 
esfórzanse e traballan para satisfacer as 
expectativas creadas en torno a eles. Nunha 
frase, unha sociedade modelo. 

Christian Vázquez Nóvoa  
David Míguez de Francisco 

  
 
 

 
 
INTERCAMBIO 2008 
 
 
 
Cando cheguei ó instituto, xa sabía que se ía 
celebrar un intercambio con Francia. Os 
alumnos de 1º do ano pasado xa foran e 
chegaran contando que fora unha viaxe 
inesquecible para eles. Así que, cando a finais 
de outubro ou principios de novembro nos 
informaron da suposta viaxe, xa sabía dabondo 
cal ía ser a miña resposta. Fíxose unha primeira 
reunión cos interesados nun recreo, había moita 
xente e as profesoras xa nos dixeran que non 
podiamos ser máis dun certo número, así que 
todos tememos que non houbese sitio para 
tanta xente. Mais o día que nos apuntamos, 
aínda sobraban sitios. A viaxe prometía 
bastante.  
Os franceses aquí 
Unhas semanas antes as profesoras dérannos  
os informes dos nosos “correspondants”, así que 
algunha xente xa falara co seu polo Messenger 
e outros, o mesmo  día 6 de decembro, cando 
chegaron,  aínda non sabían nada deles. Chegou 
o autobús, tarde como había chegar sempre, e 
moitas caras miraban a través do cristal. 
Comezaron a baixar do autobús e comezamos a 
buscalos pois debiamos recoñecelos pola foto 
que nos mandaran. Ó final, todos estabamos 
emparellados e marchamos para a casa con eles. 
Ó día seguinte, ó chegar ó instituto, tiveron 
dúas clases con nós e despois, marcharon visitar 
Ourense. Recibíronos no Concello e camiñaron 
bastante. Logo, sobre ás 2, voltaron e 

celebramos unha comida no instituto. Pola tarde 
foron visitar Allariz. Os días seguintes foron 
todos iguais: visitaron vilas como Pontevedra, 
Combarro, Sanxenxo, Cambados, A Coruña, 
Santiago, etc. Tamén foron visitar o Cañón do 
Sil e o xornal “La Región”, así como a 
Chavasqueira. O venres pola noite os franceses 
e máis os galegos ceamos todos xuntos nun 
restaurante preto do instituto e logo saímos 
bailar pola zona de viños. Xa chegara o sábado, 
pasamos toda a mañá con eles e pola tarde 
levámolos ó instituto, pois o autobús xa estaba 
esperando por eles para levalos de volta a 
Morlaix. No momento da despedida xa se viron 
lágrimas, tanto nos ollos dos franceses como 
nos nosos. Mais sabíamos que esto aínda non 
rematara, e o mellor, aínda estaba por chegar.  
 
Destino:Francia 
A nosa excursión comezou o martes día 25 de 
marzo ás 8 horas da mañá. A aventura non 
comezou moi ben, xa que tiñamos que saír unha 
hora antes, pero o autobús chegou tarde. 
 
Montamos no bus e despedímonos dos nosos 
pais e irmáns que quedaban en Ourense mentres 
nós liscabamos por aí. Pasamos todo o día de 
viaxe, paramos a comer e a cear, e por fin, 
cando xa era de noite, chegamos ó noso hotel en 
Nantes. Repartiron as habitacións e fomos 
durmir. Ó día seguinte, almorzamos cedo e 
fomos a un supermercado que había no pobo e 
no que mercamos galletas, sándwiches e demais 
comida. Montamos no bus ás 8 da mañá e 
puxemos dirección ó Mont Saint-Michel. 
Realmente nos tocou un día bastante malo, pois 
choveunos durante toda a visita á abadía, pero 
aínda así, disfrutamos moito das súas vistas, 
pois é moi bonita. Xantamos alí refuxiados como 
podíamos da choiva e ó rematar, collemos o bus 
cara á cidade de Dinan onde, para a nosa mala 
sorte, seguiu chovendo. Visitámola moi rápido e 
volvemos montar no bus para marchar xa a 
Morlaix, onde os nosos “correspondants” 
estaban a esperar por nós coas súas familias. 
Leváronnos ás nosas casas. A miña era bastante 
grande e esa mesma noite había partido 
Francia-Inglaterra, así que nada máis chegar, 
sentaron todos no sofá a ver o comezo do 
partido, vaia tensión se viviu! 
 
Ó día seguinte chegamos ó colexio e tivemos 
que ir a dúas clases, a min tocáronme xeografía 
e tecnoloxía, mais os profesores pasaron 
bastante de nós. Ofrecéronnos una merendola 
no instituto antes de marchar para Ploumanac’h. 

23



                                                               

                                             
                                              
 
  
                           Rañolas  5                   

Sabías que? Cousas que nos interesan

Alí chamounos moitísimo  a atención as casas, 
todas elas tan  vellas que parecían a piques de 
caer. Ese día fixonos moi bo tempo, comemos na 
praia e sacamos moitas fotos. A tarde pasámola 
camiñando pola Côte de Granit Rose. Ó día 
seguinte xa era venres e visitamos Quimper. 
Aquí  deixáronnos tempo libre para ver tendas e 
mercar agasallos. Comemos antes de entrar en 
Concorneau, unha vila rodeada dunha muralla e 
na que dispuxemos tamén de tempo libre. E por 
último, Locronan, que é unha vila pequena pero 
moi bonitiña. Esa noite, os franceses prepararan 
unha cea nunha bolera, ó rematar a comida, uns 
puxéronse a xogar e outros cantaron no 
karaoke. Logo os pais dos nosos correspondants 
viñéronnos buscar e leváronnos a una discoteca 
que había nas aforas. Pasamos alí a noite, aínda 
que a música que escoitamos, era moi distinta a 
de aquí. 
O fin de semana pasámolo todos na casa con 
cadansúa familia. A algúns leváronnos a Brest, 
onde había varios centro comerciais moi 
grandes e onde nos fartamos de ver tendas.  
O luns era xa o derradeiro día  da nosa estadía 
na Bretaña . Pasámolo visitando Pleyben e una 
zona preciosa onde ía moito vento, era pretiño 
do mar e bastante alto, chamábase Presqu’île de 
Crozon. Alí vimos   uns bunkers realmente 
impresionantes. Durmimos e á mañá seguinte 
tivemos que despedirnos das que foran as nosas 
familias durante unha semana. Voltamos a ver 
bágoas nos ollos dalgunha xente cando 
montamos no autobús, mais cando nos 
decatamos de que iamos a  París, puxémonos moi 
contentos.  
 
Primeiro paramos a coñecer Normandía, as súas 
praias  son realmente  impresionantes, pasámolo 
moi ben vendo os bunkers da guerra e os 
cemiterios alemán e americano.  
 
Á mañá seguinte erguémonos cedo para coller o 
autobús e marchar cara a París. 
 
O primeiro día  visitamos Les Invalides e a 
Torre Eiffel. As vistas dende arriba son 
preciosas, mais tocounos día de néboa e non 
puidemos ver todo o que se pode. Ó baixar, 
visitamos o Arco do Triunfo e máis os Campos 
Eliseos, que están cheos de tendas famosas e 
caras. 
 
Ó día seguinte tocounos mellor tempo, pola 
mañá estivemos vendo o museo do Louvre tanto 
por dentro como por fóra. Comemos e visitamos 
a Ópera de París e a “Place Vendôme” onde se 

atopa o famoso hotel Ritz e tendas como Dior 
ou Chanel. Logo fomos á igrexa da Magdaleine 
dar una volta nunha barquiña polo río Sena, 
rodeando a illa onde se encontra a catedral de 
Nôtre Dame. Ceamos no barrio latino e ó 
rematar, estivemos contemplando a uns mozos 
bailar no medio da rúa.  
 

 
No noso derradeiro día de visita pola cidade 
vimos o Concello de Paris, Nôtre Dame, o Centre 
Pompidou e máis monumentos importantes da 
cidade. Pero o que máis nos gustou foi, pola 
noite, subir a ver Montmartre, as vistas dende 
alí son fantásticas e había uns músicos tocando 
nas escaleiras cancións coñecidas dos Beatles e 
outras en inglés.  
Fixemos un pequeño paseo no autobús pola Paris 
iluminada e volvemos ó hotel.  
O día seguinte pasámolo en Disney Land Resort 
Paris.Os decorados e os personaxes están moi 
logrados, pero tivemos a mala sorte de que 
choveu, aínda así, pasámolo ben. 
 
A volta fíxosenos máis curta cá ida, porque 
viñemos parte da viaxe durmindo.  
 
A nosa viaxe rematara, mais tiñamos centos de 
fotos e recordos que farían que xamais a 
esquecéramos. 
 

                          Alba Blanco Cid  
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¿Por que se produciu? 
Inflúen diversos factores, como a caída do 
mercado bursátil nos Estados Unidos e o seu 
contaxio a Europa . A crise económica está a 
amosarse máis intensa do que  esperabamos. 
Dende os EEUU dicíase que ía durar pouco e que 
habería unha aterrizaxe suave, pero estase a 
comprobar que  non é así. 
 
¿Como afecta a España? 
España é, a día de hoxe,  unha economía moi 
vulnerable: esgotouse o modelo de crecemento  
dos últimos anos, que estaba sustentado no 
consumo e na construción. Ademais, a falta de 
flexibilidade ás perturbacións  financieiras e 
reais, causadas polo noso modelo de 
crecemento, a nosa falta de competitividade e a 
dependencia enerxética con respecto ó petróleo 
que sofre o noso país, pode agudizar a crise. 
 
¿Que consecuencias pode ter? 
A caída é preocupante porque hai temores reais 
nos mercados de que a crise financieira alcance 
unha gran dimensión e  que haxa  unha recesión 
económica xeneralizada. 
Está claro que a crise non vai  ser de curta 
duración, en primeiro lugar porque aínda que a 
economía se está  ralentizando, o que vaia 
ocorrendo nos próximos meses podería ir 
deixándonos en situacións bastante peores , 
polo tanto a Bolsa terá que afacerse a un novo 
entorno. 
 
 
 
MEDIDAS IMPORTANTES DO GOBERNO 
PARA FACER FRONTE A CRISE. 
 
 
Garantía mínima dos depósitos bancarios de 
100.000 euros: O Estado respalda agora mesmo  
un mínimo de 100000 euros, o dobre que a  
garantía de 50000 euros pactada polos 27 
países membros da UE. 
 

Fondo para a adquisición de Fondos 
Financieros. Dedución de 400 euros no IRPF: 
Sen embargo,as rentas máis baixas, ata 9.000 
euros,foron as menos beneficiadas, porque 
aqueles que tiñan retencións de menos de 400 
euros ao ano non podían recibir esta inxección 
de liquidez. 
 
Ampliación gratis do prazo da hipoteca. 
Eliminación do Imposto sobre el Patrimonio: 
Ademais da súa escasa recaudación comparada 
con outros impostos, este tributo non era 
equitativo: por exemplo, se dúas persoas teñen 
a mesma renda e cada unha, un piso, o que o 
adquiriu hai dúas décadas pagará este imposto 
en base ó que lle custou entón e o que o mercou 
agora pagaría en función do seu valor actual. 
 
Moratoria parcial no pago das  hipotecas dos 
parados: A medida, extensiva tamén ós 
autónomos que perderon o seu negocio e aos 
pensionistas con cargas familiares, supón que os 
beneficiados destas axudas poidan deixar de 
pagar o 50% da cuota hipotecaria, cun máximo 
de 500 euros por mes, a partir do 1 de Xaneiro 
de 2009 e durante 24 meses.  
 
Aval de 10.000 millóns a promotoras que 
construíronVPO. 
Nas seguintes gráficas pódese apreciar a 
situación pola que pasa a economía española: 
incremento do paro… 
  

Natalia Gómez 
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FEISMO ( 2ª PARTE) 
 
Na revista anterior varias compañeiras trataron este mesmo tema que, desgraciadamente, continúa a 
estar “de moda”. Se queredes saber algo máis, non tendes máis ca ler o seu artículo que aparecía na 
sección de Coñecendo o noso. Alí definíano como “todas aquelas construcións ou obras humanas que 
degradan dalgún modo o seu entorno, polo que o feísmo podía ser arquitectónico, urbanístico ou 
paisaxístico”. Auténticas chapuzas e aberracións que salpican a nosa paisaxe alá onde vaiamos. Non fai 
falta saír da nosa cidade para velas, e nada máis saír aí están, arrogantes insolentes, atentando contra 
a máis mínima estética e o sentido común máis elemental. Así pois, ímosvos presentar  varios exemplos 
do feísmo nos que podemos ver  como a xente fai obras realmente estrañas. 
  

 
 

 
 
 

 
1.- Velaquí un canastro diante dun edificio que parece bastante novo se o comparamos con dito 

elemento, xa que estamos acostumados a ver os canastros  en fincas,aldeas…, polo menos en Galicia. 
2.- Exemplo de feísmo eclesiástico, será o baño? 
3.- Aberración tricolor en Ponteareas. Será o anticipo da moda do ano que vén? 
4.- Os tixolos  empréganse para moitas cousas, pero nesta casa, será para que non entren os ocupas …? 
5.- Os arquitectos  están cada vez máis nugalláns! 
6.- E…¿onde comeza e onde remata a uralita do tellado? Está claro que esta mestura estraña de pedra 

no balcón e uralita en toda a casa non a vemos todos os días, nin falta que fai ! 
7.- Unha porta sen saída,  ou mellor dito, sen escaleiras, ¿terá algo que ver o tal Moncho Reboiras?                           
 

Miriam Rodríguez Blanco 
                                                                Laura Vaqueiro Lorenzo 
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3

4

5

6 7
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150 anos da Lei Moyano
 

A introdución da 
experimentalidade no ensino 
Coordenadores:  Ramón Romero-
J.Luís Martínez 
 
 
Hai 150 anos, o 9 de setembro de 
1857, promulgábase a Lei de 
instrución pública coñecida como Lei 
Moyano.Trátase do primeiro texto 
de rango legal que afronta con 
carácter global a regulación da 
educación. 
A Lei Moyano significa a 
cristalización do toda unha serie de 
ideas herdadas do legado da 
ilustración e recollidas polos 
postulados do liberalismo: a 
necesidade de achegar a instrución a 
un maior  número de cidadáns, a 
desvinculación do ensino das 
institucións eclesiásticas, un certo 
grao de gratuidade e a introdución 
dun ensino de carácter máis 
experimental nas materias 
científicas. 
A exposición pretende recrear, 
precisamente, este último aspecto 
crucial no espírito da Lei, a través da 
exhibición de obxectos procedentes 
dos diversos gabinetes existentes en 
Galicia e que xurdiron ou se 
consolidaron a través da aplicación 
da Lei Moyano. 
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V Semana da Ciencia para todos 
 
 
Un ano máis volveuse celebrar no noso instituto 
a Semana da Ciencia, que xa vai pola súa quinta 
edición. Grazas ós profesores e a moitos 
alumnos que botan semanas preparando 
experimentos e organizando conferencias, 
demostracións,…esta iniciativa camiña cada vez 
con paso máis firme e consolídase coma unha 
das actividades preferidas polos alumnos ano 
tras ano. 
Existe o falso mito de que as ciencias son 
difíciles. Sen embargo moitos somos os que nos 
interesamos por elas e os que chegamos a 
entender unha pequena parte dese saber que 
constitúen. E ese falso mito foi un dos motivos 
da celebración da Semana da Ciencia para 
todos: demostrar que as ciencias non son tan 
difíciles e achegarllas ós máis reacios a 
coñecelas,e en definitiva, achegarllas a todos: 
ós de letras, ós de ciencias , ós máis pequenos , 
ós maiores,… a todos. 
Por todo isto, tanto os profesores coma os 
alumnos, colaboradores, conferenciantes e 
demais, merecen o noso recoñecemento, e sobre 
todo, o noso agradecemento por intentar que a 
nosa mente comece a voar por lugares antes 
insospeitados para nós. 

 
Entre as actividades desta 5ª Semana da 
Ciencia para todos atópanse unha serie de 
conferencias, algunhas adicadas ós máis 
pequenos, para que se inicien neste interesante 
mundo, e outras para os alumnos de 
bacharelato, un pouco máis técnicas. Dalgunhas 
destas últimas son das que vos vou falar 
 
 
LUNS: “Da mellora xenética á 
transformación xenética” 
 
O luns, o doutor Pedro Pablo Gallego, doutorado 
en Bioloxía, profesor na Universidade de Vigo e 
especializado en fisioloxía e biotecnoloxía 
vexetal, resaltounos a importancia de coñecer e 
comprender as ciencias na sociedade actual e 
como se veñen mellorando xeneticamente os 
vexetais ó longo de miles de anos, antes da 
aparición dos polémicoa transxénicos.  
O primeiro que nos explicou foi que os 
procedementos que hoxe nos parecen “naturais” 
son obra da biotecnoloxía, xa que o ser humano 
usounos para o seu propio beneficio desde hai 
milleiros de anos, como é o caso  da 
fermentación do pan, viño,..  

Tamén nos falou das 3 revolucións que se deron 
na agricultura: 
-O inicio da domesticación das plantas no 
Neolítico 
-O desenvolvemento da mellora clásica, cos 
descubrimentos de Mendel que permitiron 
aumenter a produción agricola. 
-A aplicación da mellora xenética ás plantas 
cultivadas (transxénicos). 
 
Na “1º Revolución Verde” o que se fixo foi 
modificar os vexetais segundo os nosos 
intereses. Os cultivos existentes hoxe houbo 
que ir “inventándoos”, xa que non existían na 
natureza. Este traballo foi realizado polas 
mulleres, que eran as encargadas dos cultivos, 
xa que os homes adicábanse á caza. As mulleres 
son, pois, as nais da agricultura. 
E como foron “inventados” estes vexetais? Pois 
o que os nosos devanceiros fixeron foi ir 
seleccionando e sementando tan só as sementes 
máis grandes e de mellor calidade. Por exemplo, 
o antecesor do millo, chamado Teosinte 
silvestre, tiña unha raque ( parte central da 
espiga onde están enganchados os grans) débil, 
e a súa espiga estoupaba ao madurar espallando 
os grans. Pouco a pouco foise conseguindo unha 
raque forte e unha espiga que non estoupaba, 
dando lugar ó millo que hoxe coñecemos. Neste 
caso a selección agrícola ía emparellada á 
selección xenética, aínda que de forma 
incontrolada. 
 

 
 
 
Unha última aclaración sobre esta época: a 
pesar do que moitas veces temos escoitado, a 
agricultura naceu en varios lugares ó mesmo 
tempo e non apareceu de súpeto, senón que foi 
un proceso que durou ó redor de 5000 anos. E 
aínda que hoxe pensemos que somos moito máis 
avanzados, tan só sementamos 35 tipos de 
plantas e destas fundamentalmente  6; mentres 
os nosos devanceiros coñecían e empregaban ó 
redor de 250. 

 
Moitos de vós saberedes quen é Malthus, que a 
finais do XVIII deu a coñecer un problema que 
daría lugar á ”2ª Revolución verde”. Segundo 

Millo actual e millo pimitivo 
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Malthus, a poboación medraba de forma 
xeométrica (2,4,8,16..) mentres a agricultura 
facíao de forma aritmética (1,2,3,….) polo que 
se producía  unha gran mortandade. A solución a 
este problema buscouse nos traballos  de 
Mendel no ano 1865 (afirmou que os xens  se 
transmiten sen mesturarse) e máis adiante nos 
de Bárbara McClintock (afrirmou que certos 
xens podían regular a outros). Así, por primeira 
vez, a mellora vexetal baseouse na mellora 
xenética, conseguindo, mediante cruzamentos, 
cultivos de alto rendemento (aínda que cunha 
baixa biodiversidade) o que deu lugar a unha 
poboación mellor alimentada e máis 
reprodutora, co que non se conseguiu resolver o 
problema.  

 
A mellora clásica presentaba varios problemas: 
tempos moi longos, cruzamentos ó azar e 
nalgúns casos,  a inexistencia de vexetais coas 
características desexadas. Co descubrimento 
da estrutura en dobre hélice do ADN feita por 
Watson e Crick en 1953, abriuse o camiño á 
solución destes problemas. Así, en 1983,  
logrouse introducir ADN alleo no xenoma das 
plantas. Este ADN foráneo denominouse 
transxénico e de aí o nome dos vexetais obtidos 
por este método. A transferencia xenética 
permitiu introducir, modificar ou eliminar os 
xens de calquera especie, modificando así 
algunha das súas características: ser resistente 
a pragas, ó frío intenso,… Esta foi a “3ª 
Revolución Verde”. 
Concluíndo:  
- A transferencia xenética non é algo tan actual 
senón que se ven producindo desde a aparición 
da agricultura. 
- A  transferencia xenética foi, nun principio,ó 
azar; a partir de Mendel foi selectiva, e agora é 
específica usando a biotecnoloxía.  

 
 

MARTES: “Equipo de Biotecnoloxía 
Agroalimentaria”. 
 
O martes, José Manuel Domínguez González, 
deunos unhas pequenas pinceladas sobre o que é 
a biotecnoloxía, a súa historia e a súa utilización 
actual, centrándose no seu uso nos alimentos. 
En primeiro lugar definiunos o termo 
biotecnoloxía: “É a utilización controlada e 
deliberada de organismos vivos ou parte destes, 
para obter ou modificar produtos, mellorar 
plantas ou animais ou desenvolver 
microorganismos para obxectivos específicos”.  

A seguir, comentounos as cinco etapas 
existentes na historia da biotecnoloxía, pois 
non é algo tan actual como se cre: 
 

-Etapa Prepasteur (ata 1865)� 
Dende hai máis de 10000 anos, o home utilizou 
as fermentacións (cambios químicos producidos 
en compostos orgánicos pola acción dun 
microorganismo) para modificar alimentos e 
obter, por exemplo, leite, pan, viño, cervexa,…  
O proceso actual é case idéntico, tan só foi 
mellorado nalgúns aspectos. 

-Etapa Pasteur (1865-1940)�  
O proceso 

da fermentación foi 
controlado na época 
de Pasteur, que 
demostrou que eran 
os microorganismos 
os causantes dos 
cambios 
observados. 

-Etapa dos antibióticos (1940-
1960)� Descubriuse que as enzimas 
catalizaban (favorecen e acceleran) certas 
reaccións químicas que doutro xeito non serían 
posibles. 

-Etapa Post-antibióticos (1966-
1975)� Entre outros descubrimentos destaca 
o illamento dalgunhas proteínas. 

-Etapa da nova biotecnoloxía (1975- 
ata os nosos días)� É a etapa actual, con 
feitos tan destacables como conseguir a 
clonación dun mamífero co experimento da 
Ovella Dolly.  
Tamén nos comentou a importancia da 
biotecnoloxía na obtención de alimentos que 
duren máis, resistentes a pragas,… e as 
distintas modalidades de procesos para obter 
estes resultados. 
Por último,subliñou a actual polémica existente 
entre a utilización de procesos biolóxicos e a 
utilización de procesos químicos: aínda que os 
produtos obtidos polos primeiros son os 
preferidos polos consumidores, os custes son 
moi elevados, existen problemas de pragas, 
obtense pouca cantidade de produto,... 
 

Agora a decisión é 
nosa: produtos 
naturais ou 
produtos obtidos 
por 
biotecnoloxía?? 

 
Lorena Fernández Gil 
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V SEMANA 
DA CIENCIA 
 PARA TODOS 

 
 
 

CONFERENCIA–COLOQUIO: 
ARREQUECEMENTO GLOBAL.  
 
Suzana Bayo Besteiro, representante do 
Proxecto Cambio Climático de Al Gore en 
España 
 
 
Todos algunha vez ouvimos falar do cambio 
climático pero, ¿sabemos que é?. Algunhas 
persoas pensan que é algo que non ten nada que 
ver con elas e, consecuentemente,non mostran o 
máis mínimo interese por este grave problema 
que nos afecta a todos. Afortunadamente, aínda 
hai persoas que adican o seu tempo a 
informarnos de forma desinteresada de que non 
se trata dun problema ficticio e de que está 
máis  próximo do que parece.Al Gore ou  Suzana 
Bayo Besteiro, a magnífica conferenciante,son 
exemplos do que acabo de dicir. 
 
Al Gore foi membro do goberno de Clinton e 
promoveu iniciativas para frear o cambio 
climático. Presentouse a presidente dos EE.UU 
e foi derrotado. Tomou posesión deste cargo 
George W. Bush, que fai todo o posible para 
frear calquera iniciativa sobre o cambio 
climático. Ademais, EE.UU é un dos poucos 
países que non  ratificou o protocolo de Kioto, a 
pesar de que é o maior produtor de co2. 
 
Agora Al Gore adícase a dar conferencias por 
todo o mundo para difundir a súa mensaxe e 
para que outros a espallen nos cinco 
continentes, tal é o caso  de Suzana Bayo, unhas 
das 200 persoas formadas por Al Gore en 
España.  
 
¿Pero que  é o cambio climático?  
 
A explicación é sinxela . A enerxía do sol 
penetra na atmosfera en forma de ondas de luz. 
Parte desa enerxía quenta a Terra ,elevando a 
súa temperatura e sendo despois devolta ao 
espacio en forma de radiación infrarroxa. En 
condicións normais, parte desa enerxía é 
atrapada pola ionosfera.O problema é que esta 

delgada capa da atmosfera estase volvendo 
cada vez máis espesa debido ás cantidades de 
dióxido de carbono producidas polos seres 
humanos.Consecuentemente, atrapa maior 
cantidade de enerxía e aumenta a temperatura 
media do planeta, que é de uns 15ºC .Isto é ao 
que lle chamamos cambio climático. 
 
Pero non se trata tan só de explicacións 
científicas, podémolo ver, e temos claros 
exemplos deste lamentable cambio. O monte 
Kilimanjaro,que perderá a neve de aquí a dez 
anos; os glaciares do Himalaia que se están a 
fundir como case todos os glaciares de montaña 
do mundo e que, non o olvidemos, abastecen de 
auga ao 40% da poboación mundial.  
 
 
 
 

                                          Monte Kilimanjaro 
 
 
 
O ano 2005 foi o ano máis quente de todos os 
rexistrados ata a data. No ano 2004 un furacán 
chegou por primeira vez a Brasil. Destes feitos  
podemos deducir que o quentamento global 
produce furacáns máis fortes e destrutivos, 
como o Katrina, que chegou a  Nueva Orleáns en 
agosto de 2005 convertido nunca tormenta 
xigantesca que deixou milleiros de mortos ao 
seu paso. 
 
Outra consecuencia de quentamento global é 
que produce unha maior evaporación dos 
océanos debido a que a atmosfera máis quente 
admite maior humidade provocando a 
desertificación . Un exemplo é o do  lago Chad, 
que era o sexto lago máis grande do mundo e 
que agora ofrece a triste estampa  de barcos 
varados na area. 
 
Hai dúas rexións que son especialmente 
sensibles ao quentamento global, a primeira é o 
Ártico e a segunda a Ántártida.  
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                                                    Glaciar Upsala 
 
 
En Alaska hai unhas árbores coñecidas como as 
“Arbores borrachas”  porque cada unha está 
inclinada nunha dirección. Isto débese a que as  
súas raíces están suxeitas á tundra xelada que 
se está  a desconxelar. A rede de oleodutos de 
EE.UU está amenazada pola desconxelación do 
permafrost (chámaselle así ao chan que está 
permanentemente conxelado  no Círculo polar 
Ártico). 
 
Moitas especies están tamén ameazadas polo 
cambio climático , algunhas mesmo se están a 
extinguir, para outras xa é demasiado tarde. 
Algúns exemplos son o sapo dourado,  o oso 
polar, a foca leopardo …etc.  
 
Os corais tamén están sendo víctimas deste 
fenómeno xa que ao absorver o mar gran 
cantidade de dióxido de carbono, salinifícase e 
os corais morren.Outro gran problema é que 
algunhas enfermidades que se crían controladas 
están aparecendo de novo,pois os mosquitos 
chegan a onde están as persoas, no alto da 
montaña, lugar a onde antes non chegaban e 
todo isto a causa do  aumento da temperatura  
 
Estamos “chocando” coa Terra debido : 
 

 Ao crecemento demográfico 
 Á revolución científica.  

As innovacións científicas e tecnolóxicas 
traen  grandes avances pero as súas 
consecuencias son impredecibles 

 Á nosa  forma de pensar. : 
Pensamos que hai desacordo entre os 
científicos pero en realidade non é así, un 
claro exemplo é o seguinte: de 928 artigos 
publicados en revistas científicas sobre 
este temas, 0% non deixan lugar a dúbidas 

sobre a gravidade do problema. De 636 
artigos científicos publicados en revistas 
divulgativas, un 53%  son artigos con 
dúbidas. 
 
A falsa idea de que os científicos teñen 
dúbidas interesa a algunhas compañías de 
EE.UU como Exxon Móvil, empresas de 
petróleo e carbón  e outras relacionadas. 
 
Este caso que estamos vivindo na 
actualidade xa ocorreu fai anos co tabaco. 
 
Para fomentar a campaña de desinformación 
sobre o cambio climático, o presidente de 
EE.UU contratou a Philip Cooney, un 
avogado sen preparación científica, e 
otorgoulle o poder de correxir e censurar 
investigacións da Axencia de Protección 
Ambiental. Cando isto saltou á luz, Cooney 
dimitiu e foise a traballar a Exxon Móvil  
 
Outro dos numerosos erros que cometemos 
é pensar: “ vale, estou dacordo en que este 
é un problema grave,  pero como é tan grave 
e afecta a todo a mundo ,eu , como 
individuo, non podo facer nada” En 
definitiva; resignámonos. Pero si que 
podemos facer algo como pór paneis solares 
na casa,  reciclar... 
 

Concluíndo; temos todo o que necesitamos, 
excepto a vontade dos políticos. Fagamos algo 
agora, antes de que sexa demasiado tarde. 
¿Que futuro lles queremos deixar aos nosos 
fillos? ¿Que lles contestaremos cando nos 
pregunten por que non fixemos nada? 
Simplemente ignoramos o problema porque non 
quixemos utilizar enerxías renovables, reciclar, 
e outras moitas cousas sinxelas  e porque, 
sendo sinceros, non nos deu a gana. 
Reflexionemos. En 40 anos a capa de ozono 
estará rexenerada ,atallemos pois o problema 
canto antes, cada un de nós ten a solución.  

 
Vanessa Pereiro  
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BIOTECNOLOXÍA 

E A UNIVERSIDADE EN OURENSE  
 

 
O profesor e 
vicedecano da 
Facultade de 
Ciencias en 
Ourense, José Luis 
Domínguez,  
impartiu a segunda 
conferencia do ciclo 
que se ofreceu 
durante a V Semana 
da Ciencia do noso 
instituto. 
 
 

Introduciu a súa ponencia cun tema de grande 
interese para todos os alumnos de bacharelato, 
as facultades e titulacións da Universidade de 
Ourense,concretamente as da facultade de 
ciencias. Comentou  as materias de carreiras 
como Enxeñería Técnica Agrícola, Ciencia e 
Tecnoloxía dos alimentos… ademais das súas 
saídas profesionais. 
 
Continuou a charla centrándose no tema de 
biotecnoloxía. Falounos do equipo de 
investigación da universidade da nosa cidade, 
que ten como obxectivo das súas experiencias a 
obtención de aditivos alimentarios a partir de 
residuos que constitúen un desperdicio 
(bioconversión).  Para este proceso contan 
tamén coa axuda de diferentes universidades 
estranxeiras. Algúns dos aditivos que obteñen 
son ácido cítrico e láctico, xilitol, 
biosurfactantes… e os residuos que empregan 
son de orixe agrícola (fibra de alfalfa), 
industrial (cebada do malteado), forestal (cana 
de azucre) e urbano. 
 
Tras definirnos de maneira ampla o que 
significa o termo biotecnoloxía, centrouse na 
fermentación industrial referíndose a Pasteur.  
Explicounos as diferentes áreas de acción da 
biotecnoloxía na etapa actual (enxeñería 
xenética, bioética, industria alimentaria e 
farmacéutica…) así como a súa aplicación nos 
alimentos (pan, bebidas, vinagre, iogur, queixo…) 
,as vantaxes e desvantaxes dos procesos que se 
levan a cabo neles e a modalidade de operación 
(discontinua e continua). 
 

Concluiu a conferencia facendo referencia ao 
recemento microbiano e unha reflexión acerca 
da revalorización dos residuos e a diminución do 
impacto ambiental. 

 
Alba Gallego. 

 
 

 
 

TERRA: película documental de 

Mark Linfield e Alastair Fothergillt 

 
Esta película ten un título moi significativo 
“Terra”. Antes de falarmos dela, cómpre sinalar 
que foron necesarios cinco anos de produción, 
que se filmou en 26 países e que participaron 
máis de 40 equipos de especialistas.O resultado 
é a obtención de imaxes con técnicas de 
filmación empregadas por primeira vez no 
planeta. O resultado salta á vista: impactante e 
fermosamente estremecedor. 
 
Nela fálase do noso mundo e reprodúcense os 
ciclos da vida, é dicir, o que pasa nela segundo 
vai transcorrendo o tempo e dende unha visión 
moi obxectiva. 
Para explicar os acontecementos dunha maneira 
sinxela e didáctica, póñense diferentes 
exemplos de animais (osos, elefantes, tigres...) 
todos eles guiados por un idéntico obxectivo: o 
de atopar auga e comida. 
 
No transcurso da película pódense observar as 
paisaxes máis marabillosas e espectaculares  
que existen no noso planeta, diferentes tipos de 
vexetación (bosque tropical,tundra, etc.) pero 
sobre todo  o que se pretende é que vexamos 
como o cambio climático cambia os nosos 
recursos facéndoos escasos. Tamén que co noso 
comportamento estamos a destruír bosques e 
outros hábitats ,que quedan moi poucas zonas 
virxes e que de nós depende o que lles ocorra a 
tódolos seres vivos que nelas habitan. 
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Todo isto vaise amosando na película pouco a 
pouco.Vemos como os osos camiñan centos de 
quilómetros para conseguir comida, algo que se 
lles fai cada día máis difícil pois teñen cada vez 
menos espazo para buscala xa que os polos se  
están a derreter.Algo semellante lles ocorre 
aos  elefantes que  para conseguir auga  cruzan 
desertos na procura  dun delta, sendo  cada vez  
máis difícil saber cando terá lugar a época das 
chuvias.  
 
O que  intenta a película é insinarnos a 
respectar a natureza, o mundo  que nos rodea, 
saber aprecialo e coidalo, pois para ben ou para 
mal dependemos del. Ademais,amósanos a 
fantasía das cousas non exploradas,o saber que 
sempre quedará algo co que nós non podemos 
competir, algo perfecto... A Terra. 
 
 

Antía González    
Antía Rodríguez     

Laura Nóvoa     
Angie Juliet Chávez 

 

 

 

 
Durante 
algún 
tempo 
estiven 
buscando 
un tema 
apropiado á 
miña vea 
tecnolóxica  
que fose de 
interese 
para alguén 
coma ti, un estudante ávido de información 
sobre novos e insólitos descubrimentos e 
invencións.  
Pois ben, buscando e buscando atopeime coa 
“Nanotecnoloxía”.Esta verba ,aínda que poida 
parecelo, non se refire á tecnoloxía que 
emprega o campionísimo Fernando Alonso, pero 
de seguro que se aproveita en moitas ocasións 
dos seus avances. A Nanotecnoloxía fai 

referencia ó uso que se pode facer a escala 
“nano”, é dicir; a escala moi,moi, ..............pequena, de 
diferentes materiais. Estes materiais son 
manipulados a nivel das súas moléculas e 
átomos, de maneira que podemos acadar cousas 
realmente abraiantes como  materiais máis 
resistentes có aceiro e cunha densidade dez 
veces menor, novas aplicacións informáticas con 
compoñentes incriblemente máis rápidos, 
sensores moleculares capaces de detectar e 
destruír células canceríxenas.... 
Son tantas e tan variadas as posibilidades 
destes novos materiais que sería moi difícil 
recollelas  todas neste breve artigo, por iso, o 
que vou a facer é presentarche algúns dos 
moitos avances tecnolóxicos derivados do seu 
uso  que se están a producir (logo, xa elixes ti o 
que máis che guste). 
 

Fabricación de 
sensores que funcionan 
como linguas e narices 
electrónicos, cunha 
sensibilidade tal que 
poden diferenciar 
viños producidos polo 
mesmo tipo de cepa en 
dúas poboacións veciñas ou aceites virxes 
procedentes de campos diferentes (está 
claro que deben empregarse con 
moderación, xa que logo dun bo rato ulindo 
viños, os narices, por moi narices 
tecnolóxicos que sexan, rematarán cantando 
iso de... ¡Oliñas veñen, oliñas veñen, oliñas 
veñen e van...!).  

 
Fabricación de novos tipos 
de pantallas planas e 
flexíbeis, de tal xeito que 
podemos levar unha camisa 
ou un vestido cunha 
pantalla de televisión. (E ti 
pensarás, ¡ pero se isto xa 
o empregaban os Teletubbies... !, é verdade, 
pero... os Teletubbies son persoas 
disfrazadas, é dicir; non son reais, que cho 
teña que explicar todo...). 

 
Fabricar vestidos intelixentes con teas que 
integran sensores e actuadores que indican 
en todo momento a nosa saúde en relación 
coa contaminación ambiental, a temperatura 
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ou a humidade. Haberá novas teas capaces 
de cambiar de cor, emitir e recibir ondas de 
radio ou mesmo actuar como teclados. 
Tamén as novas prendas servirán como 
elementos de comunicación xa que 
permitirán realizar chamadas telefónicas a 
través deles do mesmo xeito que ata o de 
agora facían os teléfonos móbiles.  

 
Emprego de sensores 
nos envases dos 
alimentos  de tal 
xeito que mostren en 
todo momento o seu 
estado evitando 
pórlles data de 
caducidade. (agora xa non saberemos se o 
queixo é verde porque é verde ou se o é  
porque os nanoindicadores indican que se 
pode consumir ata que se poña vermello) 

 
Novas pinturas con compoñentes 
procedentes da nanotecnoloxía que 
recubran fachadas coa finalidade de 
purificar o aire. Xa se están aplicando de 
xeito experimental nos edificios da Expo 
2010 na China. (Non me estraña que o teñan 
que aplicar os chineses, con todos os que 
son, metidiños xuntos nun edificio, iso si que 
é contaminación). 

 
Unha empresa dos Estados 
Unidos chamada 
“NanoDynamics” fabrica 
unha pelota de golf con 
nanomateriais de xeito que 
se reducen os xiros e 
movementos desta nos 
partidos de golf. Parece 
ser que, ¡flipa!, os materiais que forman a 
pelota conseguen que o peso desta se mova 
menos mentres xira e canto menos xira máis 
recto vai. (estes tíñanme que ver darlle a 
unha das súas pelotas de golf a min, seguro 
que pensarían, ¡Ala, xa se escarallou o 
invento!). 

 
Novo material líquido aplicable á blindaxe e 
formado por nanopartículas sólidas e un 
elemento de recheo, o “Liquid Armor”, que 
así se chama o inventiño; transfórmase 
cando recibe un impacto como o dunha bala 

ou proxectil. Funciona de tal xeito que o 
impacto fai que as partículas se unan as 
unhas coas outras en menos dun milisegundo 
detendo desta maneira a penetración do 
proxectil en niveis máis profundos do 
obxecto ou persoa. (pois nada, a partires de 
agora xa non ten 
sentido a típica 
arroutada entre 
rapaces “machiños”... 
¡Dáme duro que teño 
bo peito!, unha 
manciña de Liquid 
Armor por riba e 
arreando). 

 
Nas estradas empregaranse barreiras de 
protección fabricadas con materiais 
plásticos a base de nanoelomentos de tal 
xeito que se arranxen por eles mesmos tras 
un golpe (e algún pensará, ¿e cando se 
aplicará isto ós coches?). 

 
Xa ves que son moitas as diferentes aplicacións 
que pode ter a nanotecnoloxía, e máis que aínda 
serán, pero, tamén é  certo que existen certos 
perigos no seu uso debido sobre todo ó pequeno 
tamaño que presentan estes inventos, é por iso 
polo que non son poucas as persoas que ven con 
certo receo o seu emprego. Como en todo, o 
tempo dirá. 
 
Ben, espero que logo de ler este breve artigo, 
esta verba tan estraña xa o sexa un pouco 
menos. 
 

Roberto C. González. 
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Descubrir o apaixonante mundo da lectura é o 
que este taller quería conseguir e empregou 
para tal fin   xogos, historias, exemplos… 

Conseguiuno? Xulgade vós mesmos. Para nós foi 
extraordinario escoitar todo o que un señor nos 
contaba  sobre experiencias persoais vividas e a 
cercanía e talante 

humano co que nos transmitía os seus 
coñecementos ao mesmo tempo que nos 
ensinaba novos camiños para descubrir un 
mundo totalmente sorprendente. Tamén hai 
outras  opinións, algúns  din que o taller estivo 
ben e foi entretido pero que o tema da 
animación á lectura para que os mozos e mozas  
leran máis non se tratou o suficiente como para 
influír neles ; foi un taller demasiado breve  
para tratar o tema en profundidade. 

Unha pregunta que nos temos feito en máis 
dunha ocasión ou que os nosos pais nos  téñen 
botado en cara é que eles lían máis. Dinnos que 
a nós non nos gusta ler, ou que pasamos o día 
vendo cousas sen sentido na internet.  

A conclusión á que  puidemos chegar ou á que 
nos fixo chegar foi que nós lemos máis, estamos 

máis informados e cando pasamos tantas horas 
no ordenador, podemos estar a ler unha novela 
recén publicada, un conto, estar nun foro, saber 
o que pasa no resto do mundo...ou infinidade de 
cousas máis como  estar xogando a un xogo, en 
definitiva; nós temos acceso a temas que os 
nosos pais non, e esto colócanos  nunha posición 
privilexiada.     

O que nos veu a ensinar este taller é que hai 
outras formas de lectura ademais da lectura de 
sempre. Como  exemplo temos  internet, onde  
podemos atopar lecturas en foros, blogs como o 
kesar ou fotologs onde a xente sube fotos e 
escribe sobre o seu día a día,  sobre o que 
pensa ou o que lle pasa, os seus proxectos e 
soños etc.; ou en páxinas de escritores que se 
adican á publicación de libros na rede. Así, 
podemos atopar na rede escritores actuais 
galegos como Yolanda Castaño ou Olga Novo que 
publican na internet as súas obras, facilitando 
así a accesibilidade dos lectores ás mesmas. 

Esta nova forma de escribir e de ler fai que 
hoxe en día os que teñen acceso a internet 
poidan ler máis se queren, e tamén que as 
publicacións dos futuros escritores sexan  máis 
doadas e rápidas de chegar aos lectores 
podendo lelas un maior número deles, ademais é 
unha forma barata de publicalas á que todos 
poden acceder, tanto os lectores ó non ter que 
mercar os libros que son bastante caros,  como 
os autores,  que teñen que ter diñeiro para 
poder publicar un libro nunha editorial . 

Dise  que a televisión desbancou á radio e que 
agora internet deixou de lado á televisión. Foi 
este cambio para mellor? Seremos unha 
xeración máis preparada por ter máis medios 
para acceder á información ? Temos que 
recordar que non se prepara quen pode senón 
quen quere…Non hai un cambio tan grande entre 
pais e fillos, só cambia a maneira de mirar e de 
entender as cousas, tamén a maneira de 
entender a lectura e o libro. 

Antía  Rodríguez   Martínez 
Antía González Rodríguez 

  

35



                                                               

                                             
                                              
 
  
                           Rañolas  5                   

Curruncho do lector

RESEÑA CRÍTICA 
 
CHAMANDO ÁS PORTAS DO CEO 
Autor: Jordi Sierra i Fabra 
 

Silvia é unha estudante de 
medicina que decide pasar o 
verán de cooperante na India 
nun hospital. Alí descubrirá a 
morte e a impotencia que se 
sente ante ela, pero tamén 
descubrirá a alegría e a 
felicidade. Coñecerá unha 
cultura diferente e terá que 
enfrontarse á realidade que a 

rodea; ten a Arturo agardándoa en España, pero 
tamén están Leo, un cooperante moi entregado 
ós demais, e Mahendra, un hindú pechado nas 
súas lembranzas. Silvia terá que pór en orde os 
seus pensamentos e decidir que quere facer. 
Este libro foi un agasallo do meu pai o pasado 
Nadal. Cando o vin chamoume a atención o título 
e a foto da portada, pero nada máis abrilo 
enganchoume e non puiden parar de ler ata 
rematalo. Gústame tanto que o debín ler unhas 
tres ou catro veces.  
 

Raquel Losada García  

 
O XARDÍN DA OCA 
Autora: Toti Martínez de Lezea 
Editorial: Maeva 
 

Montes de Oca, Naclares 
de Oca, río Oca, 
Villafranca de Oca, o val 
de Oca, o Pazo de Oca... 
Por que tantas ocas ao 
longo do Camiño de 
Santiago? 64 son as 
etapas do Camiño Francés 
de Santiago e 64 as casas 
do popular xogo do xardín 
de Oca. Que significa? 

Quizais só sexa un simple xogo ou un taboleiro 
de adivinación... ou todo á vez. Un médico xudeu, 
un herbolario musulmán e un monxe 
excomungado intentarán chegar ao final da 
enigma no século XIII e para iso viaxarán a 
Galicia en medio de asasinatos, roubos, 

catedrais, raptos e misterios que terán que 
sortear de oca en oca se queren impedir que se 
cumpra a profecía que anuncia a chegada do 
Anticristo. 
 

Daniel Carvajal Alonso 

 
ANXOS E DEMOS 
Autor: Dan Brown 
 
Esta crítica está dirixida aos que sodes amantes 
da lectura; recoméndovos este libro escrito por 
Dan Brown e  no que se mesturan intriga, acción, 
aventura, drama… 
Vouvos facer un pequeno resumo a ver se vos 
gusta e vos animades a lelo. Nun laboratorio de 
máxima seguridade aparece asasinado un  
científico cun símbolo no peito e para o mestre 
Robert Langdon non hai dúbida,  son os 
Illuminati, unha organización enfrontada á 
Igrexa dende tempos de Galileo mais esta vez 
teñen unha arma coa que poden rematar para 
sempre co seu eterno inimigo. 
Xunto cunha científica terá que descifrar as 
claves ocultas que lle foron deixando os 
Illuminati , os  templos e os manuscritos a 
través dos séculos. 
É moi entretido e con el podedes aprender 
moitas cousas sobre ciencia e arte. 
Espero que vos agrade. 
 

                           Mercedes Carballo 

 
                  

LÚA NOVA  
ECLIPSE 
AMENCER 
Autora: Estephenie Meyer 

 
Despois do gran éxito 
de Crepúsculo  (Rañolas 
nº3)  e os dous títulos 
seguintes, a historia de 
Bella e Edward chega á 
súa fin.  
Lúa nova : Bella comeza 
a trabar amizade con 
Jake, un indio de La 
Push que agocha un gran 
segredo. Ademais, a 
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torpeza de Bella e unha previsión errónea de 
Alice, porán en perigo a vida de Edward. 
Eclipse: A sede de vinganza dun vampiro fará 
que vampiros e licántropos se unan nunha gran 
batalla.  
Amencer: Un amor imposíbel e unha promesa 
por cumprir poden levalos á vida eterna ou á 
morte... 
Opinión persoal: 
É unha historia de amor, suspense e intriga que 
te manterá en vilo ata a última páxin 
                      

Antía Rodríguez Martínez 

 
 

ERAGON 
Autor: Christopher Paolini 
 
Un rei despótico e perverso, un mundo cheo de 
criaturas fascinantes, maxia, misterio e un 
heroe para salvar o destino do seu mundo. A 
historia de Eragon, un rapaz corrente, 
granxeiro, orfo e que vive co seu tío e o seu 
primo nun pobo no fondo dun val, envolverate na 
súa maxia. Un bo día atopa no bosque unha 
pedra con forma de ovo que ten no seu interior 
unha dragoa que leva séculos esperando atopar 
ao seu xinete, o primeiro en moitos anos, e  
quen devolverá o esplendor e a paz a esa terra. 
Eragon terá que enfrentarse a múltiples 
batallas e problemas coa axuda da súa dragoa e 
descubrir cal é a súa historia, o seu verdadeiro 
destino e o que implica o simple feito de ter ese 
nome. Deberá enfrentarse a un rei perverso cun 
exército de criaturas asasinas e malvadas que 
intentarán acabar con el de calquera xeito. 
 

Tania Guzmán García 

 
 

LA HISTORIADORA  
Autora: Elizabeth Kostova 

 
A terrorífica historia de 
Vlad Tepes, o Empalador, 
heroe rumano asociado ó 
mito de Drácula. Este libro 
une realidade e mito para 
adentrarnos na historia 
deste controvertido 
personaxe, que adicou a súa 
vida   a torturar ata a morte 

para despois beber o sangue das súas vítimas 
que el cría lle otorgaba unha forza 
sobrehumana. 
A novela relata a terrorífica historia de Vlad 
Tepes, O Empalador, tamén coñecido como 
Drácula, a través das viaxes entre un pai e a súa 
filla, en busca do paradeiro da súa tumba. Ó 
parecer, sobre todo aquel que se atreva a ir 
tras o príncipe dos non mortos, pesa unha 
maldición peor cá morte. 
Opinión persoal: 
É un libro realmente interesante sobre unha 
historia que mestura realidade e mito. 
Aconséllollo a tódalas persoas ás que lle gusten 
as historias de vampiros, pois sen dúbida é unha 
boa historia 

                  
Antía Rguez. Martínez 

                

GRIMPOW, O SECREDO DOS SABIOS 
Autor: Rafael Ábalos 
 
Grimpow e Dúrlib son uns amigos que se adican a 
roubar para poder comer. Un día , de volta á súa 
cabana, atopan un cadáver tendido sobre a neve 
daquel frío inverno pero o que non saben é ata 
que punto ese encontro vai cambiar as súas 
vidas. 
Aquel cabaleiro levaba moitas riquezas entre as 
súas pertenzas que os sacarían da súa miseria, 
ademais dunha estraña mensaxe cifrada e 
dunha pedra que Dúrlib colgou ao pescozo de 
Grimpow. Máis tarde Grimpow atoparase cunha 
morea de aventuras cruzándose coa poderosa 
Orde do Temple e a Inquisición… 
Crítica: pareceume un libro entretido porque me 
engaiolou dende a primeira páxina. Ademais  de 
transportarme á Idade Media, adquirín máis 
coñecementos sobre acontecementos históricos 
e institucións como a Santa Inquisición e a 
Orde do Remple. 

                  
Víctor Rodríguez Cordo 
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Curruncho dos  números

¿Atopaches algún punto de inflexión nun zapato?, ¿ e na ponte do 
Milenio ? ¿ ou quizais tamén no pescozo dun cisne? ¿ Probaches a 
inscribir As Burgas nun cadrado?, ¿e nunha circunferencia?, as 
parábolas, ¿ulas? ¿Ten simétrico a ponte Romana?,  ¿atopaches o x?  

Se miras con atención, verás que as matemáticas andan pola rúa sen chamar moito a atención, pero 
están en todas partes. 
 

  

  

 

Fotos de  Adan Touriño, 
Nuria Rodríguez, Ana Belen  
Perez e Conchi González 
realizadas na clase de 
Obradoiro de Matemáticas no 
curso 2007/2008 

A finais  do século XIX, Einstein propuxo un problema que, segundo el,  o 98% das persoas no serían  
capaces de resolver, pero seguro que todos e todas con algo de paciencia podemos resolvelo, ¿ou non?  
¿Atréveste? 

Hai cinco casas de diferentes cores . En cada casa vive unha persoa de diferente nacionalidade. Os 
cinco propietarios beben diferentes bebidas, fuman diferentes tipos de cigarros e teñen diferentes 
animais de compañía. A pregunta é, ¿ quen ten un peixe? 

1. O inglés vive na casa vermella.  
2. O sueco ten cachorros.  
3. O dinamarqués bebe té.  
4. A casa verde está á esquerda da casa 

branca.  
5. O dono da casa verde bebe café.  
6. O home que fuma Pau Mali cría paxaros.  
7. O dono da casa amarela fuma Dunhill.  
8. O dono da casa do centro bebe leite.  
9. O noruegués vive na primeira casa.  
10. O home que fuma Blends vive ao lado do que 

ten gatos.  

11. O home que cría cabalos vive ao lado do que 
fuma Dunhill.  

12. O home que fuma Bluemaster bebe cervexa.  
13. O alemán fuma Prince.  
14. O noruegués vive ao lado da casa azul.  
15. O  home que fuma Blends é veciño do que 

bebe auga. 

 

Conchita González 
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CERTAME LITERARIO OTERO PEDRAYO 2008 
Para  Xosé Gil 
 
 
 
Faltaban apenas oito días e no meu casilleiro asomaban as tres follas do único relato ata daquela 
presentado. Nunca puxeramos as bases da convocatoria con tanta antelación e sen embargo, o panorama 
era desolador. Sabía que varios dos meus alumnos estaban a escribir ou iso fora o que me dixeran pero… 
Así que nunha de tantas clases fun a por eles. Que lles pasaba? Recuaran? O prometido hai que 
cumprilo, díxenlles un tanto mosca. Como adoita ocorrer, a miña mala uva descargábaa nos menos 
indicados e como ocorreu , estaba máis que equivocada. Pido perdón aos que se sentiron presionados, 
axfisiados e intimidados mais …mereceu a pena, vaia se a mereceu!  Tan só uns poucos obtiveron o 
premio pero foron os máis os que o merecían. Moitas historias preciosas que nos emocionaron e que nos 
transportaron durante un tempo a outras realidades nunha viaxe emotiva e trepidante. Sóños plasmados 
no papel que fixemos nosos e que nos levaron a vós. Desexos algunha vez sentidos e que olvidados no 
tempo puidemos recobrar gracias a vós. Paixóns que estremecen a alma e que nos lembran que vós 
tamén vibrades e tendes vida.  Gracias a todos , porque todos sodes gañadores  ao gañar un espazo nos 
nosos corazóns coas vosas historias. Gracias.  
Tampouco podo esquencer aos meus queridos compañeiros, membros e “membras”do xurado que, coma 
sempre, regaláronnos o seu tempo nuns tempos en que o tempo nin sequera ten tempo de aparecer. 
Gracias Xosé Luis, Delmiro, Conchita (ciencias) e a ti Belén, que mesmo acudiches á miña chamada sen 
voz pero con forza. 
E gracias a ti, Xosé Gil , para ti son estas historias, a ti a quen che encantaba viaxar a través das 
palabras imaxinando mundo imposibles onde sempre había carballos, fentos e castiñeiros. A ti, querido 
compañeiro, porque sei que onde estás , sentado nun penedo ao pé dun regato e acubillado á sombra dun 
carballo, cun libro entre as mans , sentindo o agarimo das pingas da chuvia e o arume dos piñeiros,  
estarás disfrutando destes relatos que ti, co teu labor, tamén axudaches a parir. 
 
 
 
RELATOS GAÑADORES 
 

Xénero Nivel Título Autor 
I Alba, a nena desaparecida Andrea Salgado 
I A menciña do avó Iago Blanco 
II Soños rotos Alba Álvarez 
III O herdeiro Andrés García 

Relato 

III As seis e tres Alejandro Carrera 
  
 
Nivel I. 
Alba, a nena desaparecida 
 

 

 
Alba era unha nena de quince anos á que lle gustaba moito maquillarse e peitearse. É dicir, era 
moi presumida. De feito, nese mesmo momento encontrábase no seu cuarto arregrando o seu 
cabelo cheo de louros rizos, despois de pintarse os ollos dunha cor azulada, coma a dos seus 
ollos. Pero aínda que tódalas noites dedicábase a isto só por diversión, esta vez era por unha boa 
razón :o cumpreanos da súa mellor amiga, Carme. Faltaban aínda tres  horas para que comezase, 
pero Alba xa estaba nerviosa , pois aquela ía a ser unha noite de loucura. Sacou do armario uns 
deses vaqueiros azuis que teñen buracos  tapados con fíos brancos, unha camiseta de raias 
brancas  e  amarelas de sisas ( pois esa noite de verán facía unha calor tremenda, desas en que 
os mosquitos non te deixan en paz) e unha chaquetiña de manga curta que só te cobre ata 
debaixo   dos peitos.  Con todo isto  meteuse no baño e en vinte minutos xa estaba lista. ̀ `Aínda  
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quedan dúas horas´´ -pensou Alba -``Mentres, comerei algo´´. Baixou á cociña polas escaleiras 
de caracol, e por unha fiestra de cortinas brancas divisou a un home alto e robusto  fumando na 
casa de enfrente: era o seu veciño Marcial. A verdade é que aquel home dáballe mala espiña, pois 
non era a primeira vez que o pillaba observándoa ,mais non lle dera importancia . Pero agora non 
lle facía nin pizca de gracia ,e ao día seguinte estaba disposta a comentarllo aos seus pais. 
Deixando este tema, Alba baixou á cociña e preparou unha ensalada. Xa eran as nove menos 
cuarto. 
 
    - Alba ,queres que te leve ata a casa de Carme?-preguntou a nai . 
 
    - Que dis? Pero mamá, ti pensas que son unha nena ou que? E que meu Deus, non sei o camiño? 
Sempre igual...Se me ven os meus compañeiros chegar en coche... 
 
     - Bueno. E se che pasa algo. Cantas nenas son raptadas tódolos días ,eh? 
 
     - Veña ,non me amoles. Si, precisamente teñen que virme a min  raptar .  – contestou Alba xa 
cabreada. 
 
     -Ti como o sabes? Agora  fai o que queiras ,alá ti. 
 
Marchou cara ao cuarto a coller o agasallo que lle comprara, que era un pantalón, unha camiseta e 
un balón, pois ambas eran membras dun equipo de fútbol, e o bolso, e marchou dicindo de mala 
gana: 
 
     - Adeus. Volverei sobre as catro da mañá. Non me esperes. Chao 
 
   - Pero ten coid... – e nese momento oíuse un portazo que deixou un silencio rotundo na casa. 
 
Na rúa non facía tanta calor coma na casa, pero chegáballe ben. Como sempre que ía a casa de 
Carme ,tomou un atallo escuro e fedorento. A verdade é que non lle gustaba nada, pero 
atallábase bastante máis que indo pola estrada principal. En media hora estaría naquela casa 
chea de luces e pancartas con felicitacións por dentro. O tellado era de xisto e del sobresaía 
unha cheminea de pedra. Na forma, a casa era cadrada pero cunha zona arredondeada e con 
xardín e piscina na parte traseira, onde pasaría o que restaba de verán. O que máis lle 
sorprendera fora aquel pequechiño can que correteaba por alí e que nunca  vira. Seguramente 
fora un dos agasallos dos seus pais. Alba decidiuse a entrar, pois a porta estaba aberta. Alí 
encontrábanse Carme e todos os seus amigos .-``OLA ALBA ´´-berraron todos .Bueno, todos 
menos Xoán ,ese neno tan `subnormal´ que tan mal lle caía a Alba porque sempre a estaba a 
insultar e a meterse con ela .Debía de ser que se facía o galiño diante dos amigos. Despois foron 
a ver unha película no gran``Home Cinema´´do salón  que tiña .Para que ir ó cine tendo aquela 
xoia na casa ? Cando rematou, sobre as doce menos cuarto, dirixíronse cara á discoteca .Alba 
nunca fora pois ,aparte de que os seus pais non a deixaban ir, a ela non lle atraía .Pero esa noite 
era especial ,estaba acompañada por todos os seus amigos e un pouco de diversión non lle viña 
mal. Ó chegar, encontráronse cunha pelexa de mozos borrachiños perdidos ,entón Alba 
asustouse un pouco e sen querer agarrouse ó brazo de Xoán ,quen se apartou rapidamente  
burlándose. Alba quedara en vergoña, pero dáballe igual. Logo volveu a normalidade á discoteca 
,que por certo era ampla, de cor verde e con esas bólas brillantes no teito. Estaba chea ata os 
topes de persoas que bailaban os catro pasos máis famosos do momento, os do “CHIKI,CHIKI”´ . 
Eles ó escoitala ,puxéronse tamén a bailalos.                                                                       
      Pasaron toda a noite bailando e ,algúns, coma  Xoán , bebendo e ata dando unhas caladiñas, 
que non é normal ,seguramente para facerse o chulo ou... Pero que fai un mozo de só quince anos 
fumando ou bebendo? Que se lle perde? Non se explica, ata a Alba lle deu noxo de só miralo, a 
quen non...Ademais, estaba así como ido, borracho, saído. Bueno, ó que vamos, que despois da 
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discoteca marcharon outra vez para a casa de Carme, e de alí cada un á súa .
 
   -Bueno Carme, adeus. Paseino moi ben. Marcho, que estou moi cansa.``Abur.´´- dixo Alba coa 
voz ronca de tanto berrar toda a noite. 
 
   -Adeus ,adeus .Paseino moi ben contigo, pero estou indignada con Xoán .Que vergoña. Non sei 
para que o invitei. 
 
   -Xa, a min deume noxo ,a verdade .Pero bueno, o pasado ,pasado está. Chao, estou baldada. 
 
E marchou, deixando atrás voces desafinadas que rían e falaban  sen parar. Adentrouse no 
escuro, estreito e areoso atallo por onde viñera antes. Dáballe medo ir soa por aí ás catro da 
mañá ,e ademais oíase o lonxano ladrar dun can que  aínda a puña máis nerviosa. De súpeto, oiu a 
area moverse, así como se foran pisadas. Mirou cara a atrás e non viu nada. Ó mellor soamente 
era un gato que pasaba por alí. Pero eses ``frichss,frichss´´que a area pronunciaba, cada vez 
soaban máis preto. Alba estaba moi confusa e tiña moito medo, e no momento en que a valentía se 
apoderou dela, xirou outra vez  a  cabeza cara a atrás para ver o que a perseguía e...con tanta 
escuridade non viu nada. Debía de ser que estaba algo lonxe .Como o terror apoderábase cada 
vez máis dela, botou a correr .Pero non lle serviu de nada ,porque o que por un momento pensara 
que podía ser Xosé, abalanzouse sobre ela facéndoa berrar.Foi nese intre cando lle viñeron á 
cabeza as palabras que a súa nai pronunciara antes de que saíra da casa. Seguidamente ,o home 
que tiña a cara cuberta cunha media escura do pé , atoulle as mans e as pernas cunha corda, e 
tamén lle tapou os ollos cun pano. Alba estaba aterrorizada. Temía o peor. Pensaba que todo era 
un pesadelo e que estaba deitada na súa camiña durmindo tranquilamente, e que á mañá seguinte 
todo acabaría. Pero non, era real. De feito, agora doíalle a barriga porque o senvergoña colléraa 
como se fose un saco de patacas.Despois de estar un cacho andando, sentiu como os seus 
cansados músculos chocaban contra algo plano e frío: era  o interior dunha furgoneta. Agora 
sentía voces, voces que coñecía moi ben. Que xa oíra antes. Pero, quen sería? Veulle de golpe a 
resposta :MARCIAL. Agora comprendía todo. Esas miradas, eses ollos de sádico,etc. Pero por 
que? E se a intentaban violar? Alba pensaba o peor. Pronto aquela furgoneta fedorenta 
converteríase nunha piscina salgada. Logo, a furgoneta parou, sacárona, quitáronlle o pano e 
metéronna nun cuarto onde había moitos homes con pinta de porcos. O corazón latíalle a cen por 
hora. Naquel cuarto pechado tamén divisou unha cámara de vídeo e un ordenador con moitos 
cables. 
 
    -Aaaaahhhhh! Por favor ,rógolles que non me fagan nada. Dareivos diñeiro. Son rica!- berrou 
Alba  
  
    -Cálate!-responderon os homes vestidos con americanas e pantalóns negros e sucios 
apertados.-Ímolo pasar en grande. 
 
Mentres, os pais estaban moi preocupados porque Alba non regresaba . Chamaron a casa de 
Carme e respondéronlle que xa saíra de alí facía unhas dúas horas e que por suposto xa debería 
estar aí. Entón o pai marchou a buscala ó atallo. 
Un dos homes acendeu a cámara e outro meteulle unha tremenda bofetada a Alba, así, sen máis, 
e claro, empezou a chorar, pero non a insultalo, por temor a que lle pegara máis. Despois un mozo 
alto e gordo entrou pola porta e saudou. Logo mirou cara á nena e sorriu. Entonces empezou o 
malo. 
  
   -Veña, empeza cando queiras.-dixo o home da cámara acendida. 
 
O pai non encontrara nada ,por iso avisara a algúns amigos da clase, e soamente Xoán, que 
sorprendentemente acudira, encontrara un pitillo que metera nunha bolsa. Podería ser unha 
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pista. Ou non. 
 
O mozo abusara de Alba. Agora a pobre non sabía  que pensar. Sentíase unha impotente merda, a 
verdade. Non sabía  que facer. 
  
 Xa pasara unha semana do ocorrido e aínda estando nos brazos da súa nai non podía deixar de 
pensar no sucedido. Marcial estaba en xuízos e os outros homes tamén. Fora a súa nai quen 
chamara á policía a mesma mañá da desaparición. O pitillo que Xoán encontrara fora a clave da 
solución. Era de Marcial. Ese senvergoña facía pornografía infantil e colgábaa na rede. Sería 
castigado non só pola xustiza, senón tamén por Deus. 
 
Un consello, é que teñades coidado ao ir sós, porque pode pasar de todo, como a Alba, e non creo 
que se vos olvide pronto. 
 

 
 
 

 
Andrea Salgado Álvarez 

 
Entrevista á autora: 
  

-Preséntate.  
Chámome Andrea, estudo 2º da ESO ,este  ano tocoume no grupo C, e a seguir estudando . 
-Por que te decidiches a participar neste certame literario?  
Foi algo impulsivo, unha decisión que non me parara a meditar. Lémbrome de que xa había tres 
voluntarios para o certame, e eu dubidaba se apuntarme ou non, pero ao final invadiume a 
curiosidade de ser escritora por unha vez, e ofrecinme con valentía. Por suposto, agora non me 
arrepinto, e non porque gañara senón pola satisfacción de saber que eu mesma puiden compaxinar 
perfectamente constancia, esforzo e imaxinación.  
-En que te inspiraches para escribir sobre algo tan delicado como son os secuestros e a 
pornografía infantil?  
Primeiro pensara en inventar un conto ou algo polo estilo, pero parecíame  pouco para presentar a un 
certame, e como neses días déranse casos de raptos de nenas e nenos inocentes, decidín que eso 
sería o meu tema. 
-Que consello lle darías a unha persoa que lle ocorrese o mesmo que á protagonista? 
Que non se derrumbe, que nese momento pásao moi mal, pero que despois recibirá todo o apoio do 
mundo, porque o merece. Ten que ser valente e afrontar  as vexacións dsa mala xente que non ten 
perdón.   
-Por que elexiches narrar en primeira persoa?  
Porque así exprésanse os sentimentos internos, non só o que se dialoga. 
-Gústache escribir? Desde cando escribes?  
Si, pero non escribo con frecuencia, pois tampouco non mandan traballos de escribir. Eso si, escribo 
moitas cartas ós meus amigos. 
-Presentaraste outra vez ao concurso? 
Por suposto, repetirei esta inesquecible experiencia o ano que ven.  
-Por último, queres engadir algo? 
Querería dedicarllo a unha persoa moi especial, que desgraciadamenta se marchou do noso lado sen 
despedirse, pero sei que nos quería moito, igual que todos nós a el ,e  seguirémolo facendo sempre. 
Aínda que só me deu clase un ano, sei que lle encantaba ler, e aínda que era profesor de lingua e 
literatura castelá, el falábanos en galego nas horas de tutoría. Por ti, José Gil. 
 

Jennifer Vela Rodríguez 
 
 

42



                                                               

                                                                                 
                                                                                 
                                                       
                            Rañolas  5 

Protagonistas: Certames, premios e entrevistas

 
Nivel I. 
A menciña do avó 
 

Había unha vez, xa hai moito tempo (tanto que aínda non existían nin os automóbiles nin os trens) 
un rapaz que vivía en tempos dos romanos, alá polo ano cero. 
Vivía nunha casa moi sinxela e con el vivían os pais, dous dos seus avós, un irmán, máis novo, e 
dúas irmás, as dúas máis vellas ca el. Xan, que así se chamaba o noso protagonista, vivía nun 
pequeno pobo a uns cen quilómetros de Roma, tiña trece anos e, coma tódolos rapaces, tiña un 
soño. O seu soño era visitar Roma e coñecer ao César, o emperador. 
Así, os anos foron pasando bastante ben para a familia de Xan, pero a el non se lle quitaba da 
cabeza iso de ir ata Roma a coñecer ao emperador. Cando Xan tiña vinte anos, o seu avó caeu 
enfermo, e a el déralle moita rabia, porque ese avó era moi bo con el e axudárao moito de 
pequeno polo que lle tíña moito cariño. Os pais de Xan foron onda o menciñeiro para pedirlle que 
viñera ata a súa casa para ver o que lle pasaba. Despois de examinalo, o menciñeiro díxolle que xa 
sabía cal era a forma de curar ao seu avó, pero que esa menciña custaba moitas moedas. Entón a 
Xan ocorréuselle unha gran idea: Podía ir el ata Roma e buscar un traballo alí e cando tivera o 
diñeiro suficiente volvería ca menciña para o seu avó. 

Á súa nai iso non lle pareceu moi boa idea, pero dixo que podía ir cunha  condición: que o 
seu irmán pequeno, Pablo, de dezaoito anos, fora con el. A Xan pareceulle ben e despois de tres 
días xa estaba todo preparado e el o seu irmán puxéronse de camiño a Roma. 
Levaban unhas cantas moedas, dúas ou tres mudas, que llas metera a súa nai, e comida para catro 
ou cinco días. Ao saír do pobo, un señor moi coñecido por todos entregoulles aos mozos un mapa e 
unha brúxula que, segundo el, tiña moita importancia histórica. Grazas a eso os rapaces puideron 
tomar o rumbo que puña no mapa. 
Pero pronto comezaron os problemas. Neses tempos, como non había medios de comunicación, 
non se podía saber como estaban as cousas por fóra do pobo, só traían as noticias os que 
chegaban, e eran poucos. Por eso uns bandidos colléronos por sorpresa e deixáronos 
inconscientes. 
Cando espertaron, estaban atados a uns paos nunha habitación pechada. Pero grazas á sabiduría 
do seu  pai, que lles ensinara a liberarse desa clase de cousas, puideron desprenderse das 
ataduras e tirar a porta. Xa saíran correndo cando se decataron de que non tiñan nada: nin o 
mapa, nin a brúxula nin as mochilas. Como o seu pai lles ensinara a defenderse, volveron onde 
estaban os ladróns e pecháronos nunha habitación. Depois de recuperar as súas cousas e como 
tiñan fame, sacaron a comida, pero estaba toda podre, entón déronse conta que deberan estar 
varios días sen sentido. De novo puxéronse a andar e despois dun tempo viron un pobo ó  que  se 
dirixiron para preguntar onde estaban e volverse a situar no mapa. Cando chegaron, pararon ao 
primeiro home que pasaba e preguntáronlle como se chamaba aquel pobo, e este díxolles que 
aquelo era Roma. Cheos de ledicia por haber chegado, o primeiro que fixeron foi ir  comer algo co 
diñeiro que lle dera a súa nai e despois buscaron un traballo que incluíra un lugar para durmir. 
Despois dunha tarde sen parar, puideron atopar ese lugar e, non estaba tan mal pagado, só tiñan 
que traballar dez horas diarias nunha tahona (onde se facía o pan) . Esa noite durmiron os dous 
moi ben, ata que ás catro da mañá os espertaron para comezar a traballar. 
O primeiro día era aprender, como se fai esto, como se fai aquilo... Ese mesmo día, pola tarde, 
foron dar un paseo polos arredores. Despois de tres  días, os dous mozos xa coñecían o traballo 
perfectamente e os barrios dos arredores. Xa levaban en Roma varias semanas cando un día pola 
mañá viñeron á tahona tres homes moi ben vestidos e comunicáronlle que dentro de moi poucos 
días ía pasar o emperador polas rúas de Roma para saudar ao seu pobo. Xan estaba 
emocionadísimo, por fin ía ver en persoa ao emperador! Foi correndo á trastenda para dicirlle ao 
xefe se lle concedía ese día libre. Tomás, que así se chamaba o xefe, díxolle que ese día tódolos 
comercios estarían pechados, xa que todo o mundo quería ver ao César. 
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Dous días despois, as rúas estaban ateigadas de xente que quería ver ao emperador, habería o 
dobre de persoas das que transitaban normalmente pola cidade. Xa empezara o desfile cando os 
dous irmáns chegaron.  Empezaron a pasar nenos e nenas tirando flores cando, ao final da rúa, 
apareceu o César na súa carroza. Cando pasou por dediante deles, algo o fixo deterse. Mandou 
parar a carroza, baixouse e preguntoulle a Pablo que levaba na bolsa. Pablo, ao oír eso, 
entregoulle a bolsa onde levaba os bolos para a merenda. O emperador colleu un e meteulle un 
bocado. Despois de degustalo interesouse por quen os fixera e el respondeu que fora o seu 
irmán. Dirixiuse a Xan e díxolle que eses eran os mellores bolos que comera nunca e ofreceulle un 
posto na súa cociña, a el e ao seu irmán. 
Cando entraron no Palacio Imperial pareceulles magnífico, cunha ampla e grande cociña onde 
poder traballar agusto e, ademais, un soldo que era seis veces maior ao de antes. Xan calculaba 
que en dúas semanas terían o diñeiro suficiente para mercar a menciña para o avó.  
Dende aí, todo foi a mellor, compráronlle a menciña, leváronlla á súa casa e dixéronlle á familia 
que ían a quedar a vivir en Roma traballando para o emperador. Á súa nai entristeceulle un pouco 
a noticia, pero eles prometéronlle que os irían  visitar frecuentemente e que atoparían unha casa 
mellor en Roma para vivir todos xuntos. 

 
 
 
 
 

Iago Blanco 

 
 
 
Entrevista ao autor 

- ¿Cal é o traballo polo que che deron o premio? 
- Un relato literario que escribín o curso pasado na terceira avaliación. 
- Por que o situaches en Roma, unha época tan afastada da actual? 
- Porque me gusta a antigüidade e nese momento Roma era a capital do imperio. 
- ¿Es lector? 
- Si, moi lector. A lectura permíteme afastarme da realidade e entrar en mundos diferentes. Leo 

dende 1º de ESO pois antes non era moi lector  pero  foi Sira, unha profesora de galego, a que 
me iniciou na lectura pois puntuaba os libros lidos e a lista era aberta.   

- ¿Que tipo de libros che gustan? 
- Gústanme os de aventuras, intriga , os históricos non anque pareza unha contradición. 
- ¿É a primeira vez que escribes un relato? 
- Desta extensión si. Tiña presentado redaccións na clase pero nunca un traballo así e menos para 

un certame. 
- ¿Por que te animaches a presentarte? 
- Gustáronme as bases e apetecíame probar como escritor, facer algo novo. 
- ¿Canto tempo che levou escribilo? 
- Levoume 15 días redactalo. Escribía polas tarde unha media hora para relaxarme dos deberes 

que tiña. Despois tiven que pasalo a limpo e a ordenador e fun modificando aquilo que non me 
gustaba ou estaba mal mentres o pasaba. Ao final levoume máis ou menos un mes. 

- ¿De que trata o relato? 
- Dun campesiño que vive a 100 quilómetros de Roma e de como o seu soño é ir a Roma, así que 

cando enferma o avó, ten  que ir a Roma para mercar as medicinas, cumprindo así o seu soño. A 
partir de aí, conto todas as peripecias que lle ocorren e os numerosos perigos aos que se 
enfrenta. 

- ¿En que te inspiraches para escribilo? 
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- Estaba buscando unha idea en Internet e tiña un xogo on line inspirado na antigüidade así que 
levei esa idea á escrita. Primeiro creei o personaxe principal e despois foron aparecendo os 
demais a medida que ía construíndo o relato. Por exemplo, supuxen que en Roma as familias eran 
numerosas así que creei unha familia numerosa. 

- ¿Pensas que o teu traballo tiña que ser o gañador? 
- Si, porque os outros rapaces que participaron non tiñan tan bos relatos coma o meu, sobre todos 

os da miña clase. 
- ¿Como che resultou a experiencia? 
- Agradable, ademais como gañei pois aínda máis. 
- ¿Seguirás escribindo e presentándote? 
- Posiblemente pero, iso si, cambiarei o contexto , xa non o situarei en Roma. 
- ¿Que tal o premio? 
- Foron libros e gustáronme ca se todos pero creo que debería haber ademais de libros un premio 

económico aínda que fose pouco. 
                                                                            

Breogán Dacal 
 
 
Nivel II. 
Soños rotos 
 

 

Quizais sexa unha persoa incomprendida, quizais un ser estraño ou sinxelamente alguén ao que só 
mirades por pena. 
Chámome Sofía, teño dezaseis anos e son discapacitada. Si, estou nesa idade na que debería 
tolear, saír, divertirme, aínda que estas catro rodas mantéñenme presa… pero será esta cadeira 
ou será a sociedade na que vivimos? É un enigma no que penso moitas veces e polo que choro a 
maioría do tempo. 
Vivo rodeada de xente que só me mira con ollos de compaixón, que non me ve coma unha rapaza 
normal e cando me atopan pola rúa soamente lle saen esas palabriñas de sempre: “Pobre 
rapariga”. 
Algún de vós pensaría que o paso mal, que odio a miña vida, pero é que realmente non é así. 
Afíxenme ao meu problema e vivo con el non contra el, pero é a xente a que mo complica todo, 
son os meus amigos, se podemos chamalos así, xa que a maioría deles non queren estar comigo 
pola sinxela razón de ter que empurrar esta cadeira de rodas… E credes que eu lles gusto aos 
rapaces? Nin de broma! A todos lles parece máis importante un par de pernas ca un verdadeiro 
corazón, pero a que non sabiades que eu tamén podo camiñar? Podo camiñar coa miña imaxinación 
e asegúrovos que é o máis fermoso que pode sentir unha persoa. Pero realmente esta non é unha 
historia en contra de todos aqueles que me fan sentir mal, senón que se trata de algo que me 
ocorreu hai uns meses. 
Eu ía tódolos días ao hospital para intentar ao menos que estas dúas miñas perniñas puidesen dar 
sinais de vida aínda que fose soamente cun pequeno movemento.Era unha mañá de verán e 
mentres non tiña que pasar, agardaba na saliña de espera, así que mentres tanto lía unha revista 
ou observaba a aqueles señores de branco que paseaban polos corredoiros, aos cales eu tanto 
odiaba… e de repente a miña mirada  
dirixiuse a unha habitación que había xusto en fronte de onde eu me atopaba. Non dubidei nin un 
instante en ir ata aquel lugar para observar o que alí había, se é que había algo. E si, estaba 
tumbado na cama, cheo de cables e aparellos estraños, era un rapaz aproximadamente da mesma 
idade ca min e aquel si que era guapo! Ai! Que lle pasaría?- pensei. E eu que cría que este tipo de 
mozos tan fermosos nunca estaban enfermos… pero por desgraza si. Mentres estaba tan 
ocupada observando o chea de flores que se atopaba a habitación, o neno abriu os ollos e díxome 
cunha voz moi débil: 
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- Ti quen eres? 
- Eu son Sofía e veño a rehabilitación – respondinlle. 
- Que queres? 
- Soamente pasaba por aquí e atopeime contigo. 
- Marcha de aquí!- díxome moi enfadado. 
- Que pasa? Atópaste mal?- preguntei. 
- O que me pasa é que a min as rapazas coma ti danme noxo, non tes suficientes problemas 
como para andar a saber os dos demais? 
 
Lisquei daquel lugar nun segundo; estaba afeita a ese tipo de reproches, pero endexamais tan 
ofensivos coma aquel.En definitiva, parecía que estaba condenada a non ter vida social. Ese día, 
ao chegar a  
casa, pecheime no meu cuarto, baixei a persiana e tumbeime na cama. Por que tiña que vivir así? 
Por que tiña que escoitar esas palabras tan horribles que me dicía a xente? Nunca o entenderei. 
Á mañá seguinte, reunín forzas e regresei ao hospital, pero aquel día tiña moi claro que non 
volvería a entrar na habitación 206, a habitación de Daniel Pazos, xa que así se chamaba aquel 
mozo tan árido e maleducado, segundo me dixera a miña enfermeira favorita, dona Margarida. 
Así que coma sempre, esperaba a que me chamaran e xusto me atopaba a carón daquel cuarto do 
que só facía un día me botaran con tan mala educación.Tiña moi claro que nunca volvería a pasar 
aquela porta que me levara a entristecerme eses primeiros días de verán.Pero de repente, para a 
miña sorpresa, unha enfermeira abriu aquela barreira que separaba a habitación de Daniel do 
corredoiro e díxome que ese rapaz me pedía que entrara. Ela marchou e deixou a porta aberta, 
mentres eu dubidaba en entrar e aterme ás consecuencias ou quedarme onde estaba… 
Finalmente decidín pasar, e alí estaba coma o deixara o día anterior, tumbado naquela cama, cheo 
de cables, pero o que ocorría hoxe é que o vía feo, non por fóra senón por dentro.  
 
-Ola –díxome. 
Eu non quixen contestarlle. 
-Onte paseime contigo e ademais non foi un chisco senón que me pasei unha barbaridade. Por 
favor, perdóame! 
Si, si, eso é o que di todo o mundo, primeiro mata e despois descúlpase –pensei. 
-Entendo que non me fales agora, pero gustaríame que nos levásemos ou ao menos que me fagas 
compaña –dixo. 
-Compaña? Ti es consciente do que me dixeches onte?  -respondín enfadada. 
-Perdóame, pero é que acababa de saír dunha operación e o último que precisaba era compaixón, 
que iso é o que fai todo o mundo ao verme. 
De repente, aínda que parecese imposible entendino, entendín o que lle ocorría e fiquei calada. 
Así que despois duns instantes díxenlle: 
-Non seremos amigos nin hoxe nin nunca, pero se queres compaña aquí a terás. 
Así que cada día o ía visitar, un día co xogo do parchís, outro coas cartas… e a verdade, hai que 
recoñecelo, que aquel tal Dani que eu tanto odiaba e odiaría senón fose porque chegamos a 
coñecernos e a respectarnos, non era tan mal rapaz. 
Falabamos das nosas cousas, das nosas enfermidades, dos amigos, dalgúns libros que leramos os 
dous e todo hai que dicilo, ata lle collín cariño a aquel mozo que un día me botou a “patadas” do 
seu cuarto.Nunca chegara a ter unha persoa tan preto de min, que me aceptase tal e como era e 
que  
me quixese con cadeira de rodas ou con todas as enfermidades do mundo, e si, posiblemente fora 
porque el tamén padecía unha enfermidade… pero o importante era que o pasabamos ben e 
eramos moi felices, polo menos por unha vez na vida.Xa estaba rematando o verán e eu 
continuaba acudindo a visitar a Dani, agora un amigo.Aquel día déraseme por mirar o calendario 
e… era cinco de setembro! Hoxe facía tres  
meses que o coñecera e parecía que había unha enternidade porque xa eramos coma almas 
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xemelgas.  
Esa mañá decidín levarlle un ramo de flores, así que aparecín pola porta toda contenta e… alí 
estaba! Mellor ca nunca e incluso xa se levantara da cama! Ai! Que guapo estaba! Pero hai algo 
que me falta por contar… namorárame del perdidamente!Aquel día califiqueino coma o mellor da 
miña vida, pois pasaramos todo o tempo xuntos e xusto cando xa era noitiña, el agarroume da 
man e bicoume sen articular palabra. Oh! Nunca sentira esa sensación, xamais presenciara unha 
declaración de amor tan bonita e á vez tan estraña. Creo que el tamén me amaba e iso enchíame 
de felicidade e incluso cheguei a sentir que voaba e que flotaba nun mar de nubes agarrada da 
súa  
man. Aquelo si que era amor! 
A nosa historia de amor durou meses e máis meses, amábao coma nunca amara a ninguén, mirábao 
coma nunca mirara a ninguén e ante todo apreciábao porque ninguén me fixera sentir tan ben 
coma el. Aquelo parecía Romeo e Xulieta ou Tristán e Isolda, pero non, eramos Daniel e Sofía, 
dous rapaces aos que as súas enfermidades lles arrebataran e arruinaran parte da vida, pero 
tamén lle concederan a outra parte, que era terse un ao outro. 
Pero unha mañá, cando chegaba toda contenta a ver ao meu querido Daniel… el non se atopaba alí 
e as súas pertenzas tampouco! Que pasara? A onde fora Aínda que pareza imposible, en ningún 
momento pensei en nada malo… pero os meus pensamentos eran erróneos, pois atopei a dona 
Margarida no corredor e díxome cos ollos cheos de bágoas:   
 
-Ai, Sofía! Daniel marchou para sempre! Miña rula, seguro que te estará esperando e coidando 
dende alí arriba, pero antes de marchar deixou isto para ti.-Era una carta! E dicía: 
Querida Sofía: 
Nunca pensei que aquela rapaza da cadeira de rodas que entrara unha mañá na miña habitación e 
a que eu tratara tan mal, acabase sendo un ser tan especial para min…  
Ai! Miña Sofía! Escríboche esta breve carta para manifestarche que sinto que a miña vida se 
apaga, sinto que a miña mente flota noutro lugar, así que só che quero dicir que aínda que o meu 
corpo di adeus, a miña alma queda dentro de ti para darche forzas e axudarche a camiñar. Que 
saibas que te amo, e que serás o meu amor na vida e na morte. 
Ata sempre, Daniel. 
Rematara de ler aquela carta tan fermosa cos ollos cheos de bágoas… por que non se podía ser 
feliz por unha vez na vida? Deus quitárame o don de camiñar e perdoeillo, pero ao meu amor…. 
XAMAIS! ISO NUNCA TERÁ UNHA DESCULPA! 
 

 
 
 
 
 
 
                                                                                          Alba Álvarez 

 
 
 
Entrevista á autora 
 

Antes de comezarmos coa entrevista, quero agradecerche a túa colaboración e felicitarte polo 
teu fermoso relato. 
 
Iria- Está claro que este certame está feito á túa medida, xa que é a segunda vez que o 
gañas. Onde consegues atopar a inspiración  para escribir historias coma Soños Rotos? 
Alba- Na vida cotiá, as pequenas cousas danme forza. 
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Iria- ¿ Que te levou a escoller un tema tan profundo  e delicado coma este? 
Alba- Penso que é a realidade, a vida non é un camiño de rosas. 
Iria- Coñeces de primeira man algún caso coma o de Sofía ou Daniel que te axudase á hora 
de escribir este relato? 
Alba- O certo é que non, pero algo dentro de min fíxome pensar nesas persoas que vemos pola rúa 
e que miramos coma se fosen estraños. 
Iria- Por que elixiches  este título para o teu relato, Soños Rotos? 
Alba- Porque expresa moito en poucas palabras. 
Iria- Que é o que resaltarías da protagonista? 
Alba- A súa capacidade de superar unha enfermidade que provoca que os demais a miren con 
compaixón. 
Agora que xa abordamos o tema do teu relato, centrémonos un pouco máis en ti. 
Iria- Como te decidiches a participar neste certame? Quen foi a persoa que máis te 
animou? 
Alba- Foi unha decisión nada premeditada e non me arrepinto de apuntarme. Con relación á persoa 
que máis me animou, enchéronme de ánimo a miña familia, os meus amigos e os profesores.  
Iria- Sorprendeuche  gañar o premio? 
Alba- A verdade que foi unha gran sorpresa, pero ante todo foi unha gran satisfacción.  
Iria- Pódese dicir que es toda unha veterana deste certame, poderemos contar coa túa 
participación en anos vindeiros? 
Alba- Non me considero unha veterana, pero si que é certo que cos anos se consegue maior 
experiencia e, por suposto, espero seguir compartindo con todos os meus pequenos relatos, os 
meus pequenos recordos. 
Iria- Áparte de escribir, que máis che gusta facer no teu tempo de lecer? 
Alba- A verdade é que fago moitas cousas, apaixóname bailar, saír cos meus amigos, penso que é o 
propio dunha rapaza da miña idade. 
Iria- Teño entendido que es unha boa lectora, que tipo de literatura prefires ler? 
Alba- Encántanme todos os libros de misterio e de aventuras, sobre todo as novelas realistas. 
Iria- Queres engadir algo máis a esta entrevista? 
Alba- Só engadiría que este tipo de certames son moi importantes, tanto para o autor coma paro 
os lectores. Por último, grazas, Iria, por esta entrevista. 
Grazas polo teu tempo. Noraboa polo premio e espero ter o privilexio de volverte 
entrevistar cando gañes o próximo. 
  

Iria Muñiz Babarro 
 
 
 
Nivel III. 
O herdeiro 
 

 

-E así remata a historia do chamado O Lobishome de Allariz, Manuel Blanco Romasanta; o cal deu 
orixe ás crenzas populares do sacamantecas ou home do saco. 
-Ben feito, Federico.-díxolle á profesora de historia de segundo de bacharelato do IES Otero 
Pedrayo de Ourense.-É moi interesante que un rapaz da zona de Allariz coma ti faga un traballo 
de Romasanta. 
-Foi unha lenda que impresionou na súa época e aínda o segue facendo. Con menos intensidade ca 
antes, que a xente era máis supersticiosa. 
-¡Nótase que non viches á veciña que teño eu!, ¡Oe miañar un gato e xa se espanta!-dixo un rapaz 
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da última fila ante as gargalladas dos demais. 
-Ben, isto é todo.-dixo a profesora. 
-¿Podemos marchar?-preguntou unha alumna da segunda fila. 
-Si, pasade un bo Nadal, e feliz aninovo. 
Ó saír da clase, Federico atopouse coa súa moza, Alba, que era tamén veciña da súa aldea.  
-Ola, Federico- dixo a rapaza cun sorriso. 
-Ola. 
Saíron á rúa e unha vez fóra, retomaron a conversa que fora interrompida pola confusión que 
unha morea de rapaces berrando, correndo, empurrando e caendo provocaba. 
-¡Meu Deus!, Case caemos de non ser polo pasamáns.-di Alba. 
-¿Vas vir á aldea estas vacacións?-pregúntalle o seu compañeiro. 
-Virei para despois do Nadal, que o paso na casa da miña avoa de Coruña. É o que ten ter avoas en 
dous lugares distintos: algunhas veces toca nun sitio e outras noutro. 
-¡Vaia, ho! Xa se me esquecera que este ano...voute botar de menos- dixo amargamente Federico. 
-Eu tamén, pero pronto volveremos a estar xuntos; hoxe é día 23, mañá 24, pasado 25 e para o 
outro xa estou. 
-Aínda así váiseme facer longo. 
-Soportaralo...veña, ata o día 26.  
 Bicáronse nas meixelas e, tras dicirse adeus, marcharon cada un para a súa casa. Federico 
estaba moi namorado de Alba, ¡Que fermosa era esa rapaza delgada e co seu precioso pelo longo 
e negro! Coñecíanse dende toda a vida: dende pequeniños na aldea ata agora no instituto, ¡Oxalá 
se visen na universidade! O seu amor era enorme e a súa fidelidade maior que a das abellas cara 
á súa raíña. Incluso o fixeran unha vez...pero con coidado xa que tiñan a cabeza sobre os 
ombreiros. 
 
Federico chegou por fin a casa onde estaban facendo as maletas para ir á aldea. 
-¿Onde están os vaqueiros?-preguntaba Marta, a irmá de Federico. 
-Non sei,  ¡Roberto!, ¿Atopaches o teu xersei? 
-Estou mirando nos caixóns do armario. 
Neste ambiente chegou Federico á casa.  
-Veña, fillo- dille a nai- fai a equipaxe que marchamos de aquí a pouco. 
-Pero, ¿que présa hai? 
-A señora Prudencia púxose moi mal. 
-¿Máis do que xa estaba?-pregunta o rapaz con certa incredulidade. 
-Si, di que ten visións e non sei que máis. 
Federico apresurouse a cumprir a orde da súa nai. 
A señora Prudencia era a súa avoa  por parte de nai. Fai tempo tivera unha crise nerviosa por un 
pesadelo que nunca dixo o que fora, e agora tivera visións. Ela xa estaba moi mal por ese 
pesadelo, xa que ademais tiña mal a tensión e iso empeoraba a situación, alén dos seus 96 anos.  
Despois de facer as maletas e estar os catro no coche, Marta preguntoulle a seu irmán: 
-¿Segues aínda con esa tola de Alba? 
-Non fales así dela.-dixo Federico nun ton pouco usual nel, que era un ton de enfado. 
-Como chegaches a casa máis raro que de costume... 
-Si, estiven con Alba ¿Pasa algo? 
-Esa tola...pola súa culpa fas eses traballos de Romanonseique. 
-Romasanta.-contéstalle Federico. 
-Iso, ela inflúe sobre ti. 
-Pero, ¿que che pasa hoxe? 
-Seguro que ela tamén non para de ler esas parvadas que ti les. 
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-Si, ela le eses libros de aventuras que leo eu: de Verne, Melville, Twain,...que non son ningunha 
parvada. 
-Dende que a coñeciches fas cousas moi raras: les máis ca antes, deuche por escribir,... 
-Iso xa o facía antes, o que pasa e que ela é un estímulo porque é unha alumna boísima e unha 
mellor compañeira. 
-É unha puta.-dixo secamente Marta. 
-¡Cala!-berrou Federico baténdolle na cara. 
Marta entón calou, xa que as bágoas que brotaban dos seus ollos llo impedían. Federico non lle 
pegara nunca a súa irmá, porque nunca Marta lle falara así ¿que demos lle pasaba? Sentíase mal 
por pegarlle, pero sentáballe peor que ela insultase á súa moza. 
-¡Federico!, ¿que demo ocorre?- dille a nai. 
-Non sei. 
-¿Como dis?-pregúntalle a nai irritada. 
-Non sei- repetiu o rapaz moi calmado- non sei que lle pasa a Marta hoxe, que non para de dicir 
parvadas. Incluso chamou puta a Alba. 
A nai engadiu: 
-¡Facede o favor de portarvos ben!, ¡A vosa avoa está mal e non quere sustos! 
Non falaron máis en toda a viaxe, pero Marta estaba cos ollos cheos de bágoas e Federico 
desexou pedirlle perdón, pero o que lle dixera fora moi forte. Despois de vinte minutos da 
disputa entre os dous irmáns chegaron á pequena aldea situada a pouca distancia de Allariz e 
dirixíronse a unha casa afastada da aldea. Unha casa en medio do monte cunha herba que, antes 
coidada,  estaba agora chea de toxos, silvas, e demais maleza típica dos montes de Galicia. A 
familia aparcou o coche e dirixiuse á casa onde vivían a señora Prudencia e o seu home, o señor 
Feliciano. Timbraron e o avó de Federico e Marta recibiunos con agarimo. 
-¡Ola!, ¡Roberto, Marisa, netos!, ¿como estades? 
-Nós, ben- respondeu o pai dos rapaces-¿E mamá? 
A faciana alegre do avó Feliciano mudou. 
-Mal- dixo secamente o avó- di que ve cousas raras...di que ve ó demo e que oe un ruído no soto. 
-¿O que?-pregunta incrédulo Roberto. 
-Si, pero pasade e ide vela. 
Eles entraron e pasaron á habitación onde unha muller maior e chea de achaques os ollaba con 
ollos cansos, pero conservaban algo do azul da súa mocidade. 
-Mamá, ¿como se atopa hoxe?-faloulle Roberto contendo as bágoas ó vela nese estado. 
Ela contestoulle con voz feble. 
-Está aquí. 
-¿Quen está, mamá? 
-O demo en persoa- di a señora Prudencia mirando cara ao seu fillo cos ollos moi abertos. 
Roberto ollou cara á súa familia, estes devolvéronlle a mirada con resignación. 
-Pero mamá, aquí só estamos eu, a miña muller Marisa, o meu pai e os seus netos: Marta e 
Federico. 
-¿Están os meus netos aquí?-pregunta a anciá cambiando de tema e de ton. 
-Si, avoa, viñémoste visitar.-respóndelle Federico. 
-¡Meus netiños, meus netiños!-di a avoa reincorporándose da cama cos brazos abertos e 
abrazándose a eles. 
Federico mirou á súa familia e estes devolvéronlle unha mirada que parecía dicir que esa era a 
triste realidade:a avoa estaba irremediablemente tola. 
Despois dixo a avoa cara aos seus netos: 
-Marchade axiña de aquí, este lugar está enmeigado polo demo. 
-Avoa, saca iso da cabeza, non hai demo que che poida facer dano- dille Marta. 
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-Dígovos que aquí...¡Non!-berrou a avoa de súpeto. 
-Avoa, ¿que che pasa? 
-¡Marcha!, ¡Lisca de aquí! 
A avoa tiña a cara deformada polo medo, un medo irracional por algo inexplicable.  
De súpeto reincorporouse cara a Federico e berroulle á cara: 
-¡Non!, ¡Déixao!, ¡Para dunha vez! 
-¿Que ten, mamá?-pregúntalle seu fillo moi preocupado. 
Pero ela non respondía, só berraba: 
-¡Fóra! 
Tras uns minutos de intentar sosegar á señora Prudencia, conseguírono e ela máis calmada dixo 
mentres caía nun sono profundo: 
-Xa se vai, xa se vai, xa se... 
E durmiu. 
Deixaron á avoa durmindo e foron ó salón onde conversaron sobre a situación na que se 
encontraba a señora Prudencia. 
-Xa vedes como está, o doutor Oliveira xa a viu pero non sabe que pode ser- díxolle o avó- só me 
dixo que ca súa saúde podería morrer en calquera intre (o que penso que sería mellor para 
aforrarlle sufrimento).   
Roberto non puido evitar deixar caer unhas bágoas pola súa nai. Marisa deulle un bico para 
consolalo e apertoulle as mans. 
-O que si vos digo- continuou o señor Feliciano- é que debemos de quedarnos polo menos algún día 
cada un aquí. 
-¡Home, iso xa!-contestou rapidamente o seu fillo. 
Todos estaban con pena, non só pola súa avoa senón tamén por Roberto. 
-Eu pódome quedar hoxe- propuxo Federico. 
Todos miraron ó mozo como interrogándoo, pero non o chegaron a facer, ¿Para que? 
-De acordo.-dixo por fin seu pai ollando ós demais, pero todos asentiron. 
-Moi ben, pero iso será pola noite, agora mentres eu quedo aquí podedes ir á aldea e ver ó resto 
da familia. 
Entón, deixando ó avó na casa dirixíronse cara á aldea que estaba a un quilómetro. Chegaron á 
casa que estaba situada no centro. Nesa casa vivían os pais de Marisa, Xosé e Esperanza, e a 
irmá de Esperanza, Inés. 
-¡Ola!, ¿Como estades?-pregunta Esperanza. 
-Pois...non moi ben.-contéstalle o seu xenro. 
Logo Marisa dirixiuse á súa nai. 
-Acabamos de ver á señora Prudencia. 
Con iso dixo todo. A avoa fíxoos pasar á cociña onde o avó Xosé e a tía Inés os saudaron. A avoa 
serviulles unha comida que ía ser comida rápida e gustosa, pero despois de ver á señora 
Prudencia foi todo o contrario. 
Despois de xantar puxéronse a falar de moitas cousas: o curso dos netos, o traballo dos 
fillos...pero tocouse tamén o tema da saúde da nai de Roberto. 
-É algo completamente inexplicable.-dixo Xosé. 
-Sería bo que descansase o señor Feliciano e algún de nós quedase pola noite alí.-apóiao Inés. 
-Vou facelo eu esta noite.-contéstalle Federico. 
De novo as miradas de sorpresa cara ao rapaz, pero tamén de novo a aprobación, esta vez por 
parte da súa avoa. 
-Moi ben Federico, así se fai. 
Seguiron falando ata as cinco, hora na que  cada membro da familia decidiu facer algo para pasar 
a tarde. Federico decidiu dar un paseo e saíu da aldea para meterse por un camiño que coñecía 
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ben, era ademais seguro  porque a herba que o cubría non era moi alta. Non andara nin dez 
minutos cando viu ó pesado de Quico. Era un home duns setenta anos (novo para a maioría da 
xente), era como un porco porque (segundo Federico) tiña lacóns por brazos, untos por barriga e 
xamóns por pernas; o único que tiña distinto era un nariz longo e torto(como os seus actos). 
Cando tiña que axudar facía todo o mal que podía para que non o volvesen chamar, presumía de 
ter moitos millóns de pesetas no banco(aínda non se acostumou ó “ouro” como el dicía) pero a 
realidade era que non gastaba nada e ata roubaba a Xosé e a Esperanza os grelos, as cenorias, 
etc. 
-¡Ei, rapaz! 
-Ola. 
-Dixéronme que a señora Prudencia estaba mala. 
-Si, está mal (coma se non o souberas). 
-Dálle saúdos a todos, ¿vale? 
-Serán dados, adeus. 
-Adeus. 
Federico seguiu camiñando e, pouco despois do breve encontro con Quico, encontrouse cun home 
que non vira nunca, pero que lle resultaba familiar. 
Mirouno e este devolveulle a mirada e saudouno. 
-Ola- saúda Federico ó descoñecido que tanto lle soaba. 
O home fitouno un intre antes de dicirlle a un Federico que se quedara a espera dalgunha palabra 
por parte do descoñecido: 
-¿Es Federico Losada? 
-Si, ¿como sabe o meu nome?-pregunta o aludido con curiosidade. 
-Oín dicir á xente que a túa avoa paterna está moi enferma. 
-Así é.-Di amargamente o rapaz. 
-Creo que ten alucinacións ou algo polo estilo, ¿non? 
-Si, di que ve ó demo e ata ten ás veces ataques que fai que berre e se espante por algo que está 
na habitación. Tamén está convencida de que hai algo no soto. 
-Deus nos salve de acabar así, neses estados, que é mellor morrer. 
A faciana de Federico puxo unha expresión de tristeza, á que o descoñecido reaccionou con 
estas palabras: 
-Se che resulta doloroso podemos parar de falar. 
-Non...non, falar con alguén axúdame. 
-Vaia- dixo o home pondo un ton de máis confianza- serame difícil poder estar á túa altura. 
-¿Que quere dicir?-pregunta Federico estrañado. 
-Un rapaz que vai en segundo de bacharelato, e ademais é moi bo alumno está por riba dun aldeán 
que soamente foi á escola. 
-¡Eu non penso así!-protestou Federico. 
-Non, claro que non- replicou moi tranquilamente o home- así penso eu. 
-Pois non estou de acordo, xa que nesta vida ninguén é perfecto, pero se colaboramos, cada un de 
nós co que sabemos, sería un mundo mellor. Por exemplo: seguro que vostede sabe cousas que eu 
nin sospeito e viceversa.  
-Es, certamente, un rapaz moi agradable. 
-Só digo que hai persoas coma vostede que deberían valorarse máis. Vostede saberá cousas que 
eu nin sospeite, e viceversa. 
-Alguén tan agradable coma ti terá moza, ¿non? 
Federico mirouno moi sorprendido e preguntou lixeiramente asustado: 
-¡¿Como sabe vostede todo iso?! 
-Tes moza, xa o sabía. 
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-Señor, dá a sensación de que me estivo...controlando. 
-¿O que? 
-Sabe toda a miña vida. 
-Só sei o que di a xente, e tamén son algo perspicaz. Intúo esas cousas porque unha persoa tan 
boa coma ti, terá moza. 
-Sendo así...perdoe que berrase antes. 
-Non pasa nada, é normal esa reacción. 
Logo Federico mirou o seu reloxo. 
-Señor, foi un pracer fala con vostede pero marcho, xa que teño que quedar esta noite coa avoa. 
-Moi ben, espero poder falar contigo outra vez. 
-A propósito, nunca o vin por aquí, ¿de onde é vostede? 
-Son de Regueiro, é máis pequeno ca isto. ¿Coñécelo? 
-Nunca estiven, pero sóame porque fixen traballos sobre un personaxe moi famoso dese 
lugar:Romasanta. 
O de Regueiro quedou sen palabras uns instantes. 
-Non lle soa, ¿verdade? 
-Non- dixo por fin o home. 
-Ben, entón adeus. 
Xa se marchaba o forasteiro, cando Federico lle pregunta: 
-Por certo, ¿podo preguntarlle como se chama? 
-Chámome Antonio. 
-Moi ben, ata logo. 
Por fin Antonio e Federico despedíronse e, cando o rapaz rematou o paseo, este meteuse por un 
camiño que coñecía ben e dirixiuse de volta cara á casa. 
Como no inverno se fai de noite moi cedo, os pais de Marisa cean ás oito e media da tarde. Desta 
vez xa estiveron máis animados e, polo tanto, comeron máis e ata probaron o viño que rexeitaran 
á hora do xantar. 
Federico pensaba na conversa que tivera esta tarde con Antonio. 
Estiveron falando de cousas (volveuse falar da saúde da señora Prudencia).  Despois de falar, e 
antes de que se fixera de noite, foi Roberto a levar a Federico á casa da súa nai. Cando chegaron 
alí, o avó recibiunos tan amablemente como ó principio e, logo de que Roberto marchase, deulle a 
seu neto as indicacións precisas: onde estaban os medicamentos, que debía facer se ocorría esto 
ou estoutro,...pero, coma sempre nestes casos, díxolle: 
-Se precisas axuda, non dubides en espertarme. 
E coma sempre se responde a isto: 
-Non te preocupes, avó, descansa que eu ocúpome da avoa. 
O señor Feliciano marchou a un merecido descanso despois de varios días pendente dela, e iso 
que é un ano máis maior, pero como se adoita dicir, estaba mellor conservado. 
Cando Federico se quedou coidando da avoa, o avó meteuse na cama e púxose a pensar no moito 
que quería a Prudencia. Coñecéranse cando tiña el 17 anos e ela 16, pero dende que collera a súa 
man por vez primeira, dende que lle aloumiñara por primeira vez o seu pelo longo e mouro, dende 
que a bicara sendo adolescentes, dende que ela perdera a virxindade...dende que tivera o seu 
primeiro fillo, Xoaquín, agora emigrado en Berlín; dende esas a amara. Agora estaba medio tola e 
a piques de morrer. 
O señor Feliciano soltou unhas bágoas con eses pensamentos, logo procurou tranquilizarse 
algo.“En fin” dicía para si “se morre faille Deus mil favores”. Doíalle moitísimo o que estaba a 
pensar, pero amábaa demasiado como para vela nese estado; pasado un rato intentou pechar os 
ollos e durmiu coa cabeza chea deses pensamentos. 
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Federico ollou para o reloxo situado na cabeceira e daba a unha da mañá, de súpeto deuse conta 
de que a avoa tusía, e foi a axudala. Pediu auga e Federico foi á cociña a por un vaso de auga e 
levaba consigo pastillas para durmir, por se as precisaba. Volveu e deulle a auga e unha pastilla á 
avoa, cando tomou o que Federico lle ofreceu, díxolle: 
-Tiven a sensación de que o demo estaba outra vez aquí, pero esta vez máis preto ca nunca. 
-Avoa, xa che dixemos mil veces que aquí non hai demo nin cousa que se lle asemelle. 
-Pois a min pareceume que...¡Non!, ¡Outra vez non!-exclamou a avoa cos ollos moi abertos e 
reincorporándose de súpeto. 
-Avoa, ¿que che pasa? 
A avoa levantouse espantada da cama con dirección á porta da casa. Federico foi tras dela para 
evitar que saíse. Agarrándoa da man berrando: 
-¡Por Deus, avoa!, ¡¿que che pasa?! 
Pero ela xa non oía o que seu neto lle dicía, só oía o que estaba na súa cabeza: “desta non saes, 
vas morrer”. Ou tamén: “pagarás o que a túa familia fixo comigo, puta”. 
Federico esforzábase por calmar á señora Prudencia, pero, cando menos o esperaba, a súa avoa, 
con renovadas e inesperadas forzas, empurrouno e mentres estaba no chan abriu a porta e saíu 
berrando pola finca adiante: 
-¡Déixame!, ¡Axuda! 
Federico espertou ó señor Feliciano para que o axudase, pero cando saíron viron a un lobo que se 
botaba enriba da muller mentres ela berraba sen parar. Federico correu a axudala, pero, con 
enorme axilidade o lobo saltoulle. Pelexaron mozo e lobo; o avó foi socorrer á súa muller e axudar 
a Federico, pero antes de que el fixese calquera das dúas cousas, o lobo escapou deixándolle o 
brazo mordido ao seu contrincante. 
O avó foi cara á señora Prudencia para levantala do chan, pero ela tremía coma unha folla e 
estaba cunha crise de ansiedade que lle provocaba convulsións e lle facía latexar moi 
rapidamente o corazón. Un corazón moi debilitado que parecía que rebentaría nuns intres.O seu 
home tomándoa da man saloucaba:   
-¡Non, Prudencia!, ¡meu amor!, ¡non morras!  
Pero foi inútil, ela finara antes de que a chamase “meu amor”.  
Cando se deu conta de que xa non había que facer, foi ver a ferida do seu neto. 
-¡Meu Deus, Federico!, ¡Tes que chamar a Roberto para que veña! 
-Si avó, collamos á avoa e metámonos dentro por se o lobo segue solto. 
 O pobre home, cos ollos cheos de bágoas, colleu o cadáver aínda quente de Prudencia e, axudado 
polo rapaz, introduciuno na casa e púxoo na cama ata que chegase o seu fillo. 
 
As palabras son inútiles para describir o que sucedeu a continuación de que Federico chamase 
por teléfono; e o que a familia viviu, sentiu, chorou e sufriu nas horas seguintes ó suceso e 
anteriores ó funeral da muller. Intentarei describir o sucedido, pero non estou seguro de facelo 
coa perfección que merece. 
Despois de chamar a Roberto e contarlle o sucedido por teléfono, chegou a aclaración na casa da 
falecida entre bágoas e palabras incomprensibles. Cando remataron de lamentarse e chorar ata 
cerca das tres da mañá, durmiron o que quedaba de noite, e Roberto volveu á casa onde 
amargamente lles contou o ocorrido, e volveron a responder con tristeza, saloucos e mares de 
bágoas. Viuna o doutor Oliveira, pero só reafirmou a súa defunción;viu e curou a ferida do lobo 
de Federico póndolle a vacina contra a rabia e dixo que non era moi grave. 
O velorio foi coma calquera outro: Federico atopouse cunha morea de persoas descoñecidas que 
eran familiares da avoa, que entre saloucos e bágoas estarían ata o día 25 pola tarde velando o 
corpo da  señora Prudencia mentres dicían o boa que era e demais virtudes, aínda que non o 
pensasen. Ó rapaz non lle gustaban estas manifestacións de xente na que un descoñecido ven e 
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diche: “¿non me coñeces?”; ti dislle que non e respóndeche algo que te deixa completamente 
confuso, tipo: “Si ho, eu son primo segundo do cuñado da túa avoa”, ou calquera outra parvada. E 
ti entón para sacalo de enriba contéstaslle: “Ah, xa sei, si.” Entón el déixate. 
O único que sacaba a Federico deses pensamentos e desa situación era que o momento de volver 
a ver a Alba se achegaba, tamén pensaba en Antonio de vez en cando. Non o volveu a ver tralo día 
da súa chegada, era mágoa, xa que era unha persoa que daba gusto falar con ela, a pesar de ser 
un aldeán que dicía non ter estudios secundarios, notábase que tiña máis coñecementos que o 
resto da xente. Gustaríalle poder falar con el, exporlle o asunto. Si, o rapaz tiña a certeza de 
que Antonio era a persoa coa que máis lle conviña falar neses momentos.  
Como se tiña acordado, enterraron á avoa a véspera da chegada de Alba. 
Estaba máis xente da que había no velorio, a maioría descoñecidos para Federico. Despois da 
cerimonia, na casa dos avós había gran tristeza, sobre todo na do señor Feliciano que estaba moi 
nervioso e choraba sen parar, incluso tivo que rifarlle seu fillo porque non tomaba as menciñas. 
Federico estaba bastante mal, non só pola morte da súa avoa senón por non ver a Antonio dende 
aquela vez. O único que o consolaba un pouco era que ao día seguinte estaría outra vez con Alba. 
Como é de imaxinar, as festas da familia quedaron desfeitas por este suceso, así que deron os 
agasallos de Nadal e a respectiva comida sen o entusiasmo que xorde nestas datas. Foron á cama 
axiña, durmiron todos onda os pais de Marisa menos Roberto que quedou onda seu pai para 
asegurarse de que tomaba as menciñas.     
Federico non daba durmido. Na súa cabeza había varios pensamentos. Pensaba na súa avoa, a 
maneira tan brutal que tivera de morrer resultáballe un pensamento horrible. Aínda se acordaba 
do lobo que a atacara e que lle mordera o brazo, era un lobo que parecía saber o que faría 
Federico e por iso o atacou; o caso é que fixo dano sen recibir ningún. O que máis sentía era que 
o seu avó estivese tan mal por perder á súa muller, e tiña medo de que non tomase as menciñas.  
Pensaba en Alba, a súa moza estaría mañá pola tarde outra vez con el. Ela xa sabía a situación e, 
sen dúbida, seríalle de gran axuda. 
Por último pensaba en Antonio. O seu misterioso e agradable amigo non aparecera máis por aí. 
“Volvería a Regueiro” pensaba Federico ás veces. 
Con estes pensamentos logrou entrar non sono que rematou por facelo durmir ás dúas da mañá. 
 
Federico espertou ás dez da mañá, almorzou e foi  dar un paseo ata a hora de comer, foi polo 
mesmo camiño de cando falara con Antonio e, máis ou menos no mesmo sitio, volveuse atopar con 
el. Antonio saudouno e exclamou: 
-¡Federico!, ¿como estás? 
-Mal, a miña avoa morreu o mesmo día que nos vimos. 
-¡Ah si!, xa oíra algo da xente. Creo que a atacou un lobo ou algo así.  
Federico, con tristeza, contoulle todo sen esquecer ningún detalle.Ó final de todo, Antonio 
estaba visiblemente atemorizado. 
-Agora estoume repondo da mordedura que ese lobo me deu- falou o mozo mirando para a 
vendaxe que tiña posta cubrindo a ferida. 
-Espero que te repoñas- contestou o de Regueiro xa algo máis tranquilo. 
-Si, estoume repondo da ferida moi ben, o doutor Oliveira púxome as vacinas e deume os 
medicamentos correspondentes. O único que me preocupa son uns mareos e dores de cabeza que 
me aconteceron dende aquela. Pero na casa din que será polo nerviosismo do falecemento da avoa 
e incluso algunha reacción ós medicamentos; o doutor Oliveira é desta opinión tamén.  
-Sexa o que sexa, insisto, espero que te cures. 
-Gracias, en fin, por sorte hoxe ven Alba da Coruña. 
-¿A túa moza? 
-Si. 

55



                                                               

                                                                                 
                                                                                 
                                                       
                            Rañolas  5 

Protagonistas: Certames, premios e entrevistas

-Alégrome por ti, ela axudarache a levar isto mellor. 
-Unha pregunta, ¿onde estivo estes días? 
-Estiven en Regueiro, vin para arranxar uns asuntos persoais e xa marcho. 
-Espero que nos volvamos ver, vou marchar porque no inverno xantan e cean moi cedo. 
-Eu tamén espero volver a verte, adeus. 
Cada un seguiu polo seu lado. Federico ía pensando en Alba. ¡Que gañas tiña de vela!, 
despedíranse o 23, pero parecíalle un século. Poeticamente, dicía que el era a lingua galega e ela 
a Rosalía de Castro que lle daba vida. 
Chegou á casa e comeron a iso das doce e media. Ó rematar, Federico decidiu ler un pouco; a súa 
lectura viuse interrompida polo son dun coche que se acercaba. El coñecíao. Era o coche dos pais 
de Alba.    
Cando Alba saíu do vehículo, viu ao seu mozo saír pola fiestra a saudala, ela alegrouse de velo 
outra vez e devolveulle o aceno. Federico baixou a darlle un bico e díxolle:  
-Alégrome de verte, pensei que non aguantaría. 
-¡Vamos, non esaxeres! 
-E certo, dende que morreu a avoa, teño uns mareos e dores de cabeza que me preocupan. 
-Sinto o da túa avoa, despois se queres damos un paseo, vou axudar ós meus pais a desfacer a 
equipaxe. 
A rapaza tardou uns dez ou quince minutos en acabar a tarefa, logo foi cara á casa do seu amigo 
para dar un paseo.Despois de saudar e dar o pésame á familia, chamou a Federico para que 
baixase. Os dous despedíronse de todos e encamiñáronse por onda sempre e cando viron que 
ninguén os vía, déronse un gran bico na boca antes de falar do acontecido nos últimos días. 
-Ben, agora que nos bicamos coma é debido, dime que son eses mareos e dores de cabeza dos que 
me falaches antes. 
-Verás, eu creo que son da mordedura do lobo, pero o doutor está de acordo con meus pais en 
que é o nerviosismo pola morte da avoa. 
-Non parece moi grave- dixo Alba tranquilamente. 
-Mira, crerás que estou tolo pero...-comezou a falar Federico. 
-¿Que? 
-O lobo que me atacou non parecía moi normal. 
-¿Que queres dicir?-pregunta a moza. 
-Cando fun defender á avoa, deixouna imposibilitada, e cando veu o avó, marchou. Todo isto sen 
que lle puidesemos pegar nin nada. 
-É raro de verdade, tes razón. 
-Logo estes mareos e dores de cabeza... 
-Pero iso ten explicación. 
-Alba, para min non, por iso só che conto isto a ti. Antes de que a avoa saíse correndo da casa, 
dicía que vía ó demo e que o notaba preto. 
-Xa me contaches que tiña alucinacións. 
-Pero, ¿non entendes? Foi dicir que o demo estaba próximo cando saíu e a atacou ese lobo tan 
raro.  
-Federico, ¿insinúas que o lobo estaba enmeigado?- pregúntalle incrédula Alba. 
-Creo que podería ser un lobishome. 
Ante estas palabras, a rapaza non puido evitar soltar unha gargallada, Federico, sen perder a 
serenidade, dixo: 
-Xa sabía que pensarías que estou tolo. 
-Pero, Federico, amor meu ¡tanto ti coma calquera outra persoa sabe que os lobishomes son pura 
superstición popular! 
-Iso gustaríame pensar a min, pero ese lobo mordeume no brazo- sinala o brazo aínda vendado- e 
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a partires de aí sucedéronme estes mareos e estas dores de cabeza. 
-Mira, estou segura de que o doutor Oliveira está no certo e seguro que iso vaiche pasar pronto. 
-Terei que fiarme de vós- rendeuse Federico ante as palabras da súa amiga. 
-Claro, home, claro, e déixate de lobishomes e demais parvadas. 
Federico quería a Alba, non só pola súa beleza senón tamén porque era unha persoa ca que se 
podía dialogar de calquera tema sen que se enfadase. 
-Gracias por escoitarme. 
-Xa sabes, serei a túa psicóloga cando o precises, ademais de moza- dixo Alba cun sorriso na 
cara. 
Federico foi bicar a Alba e esta faría o propio nos beizos do seu mozo de non ser, porque nese 
intre chegaban Xenaro “Antelo” e o seu irmán, chamado “Lila” en cadansúa bicicleta. 
-Vaia, vaia- di o Antelo- ¿interrompo algo? 
-Alba, mira eses dous corvos: o macho fachendoso e o seu irmán que lle come os restos. 
-Federico, non discutas,- bisboulle Alba- xa sabemos que son a xente máis ruín do mundo, pero 
non nos metamos en pelexas. 
-¿Que lle dis en baixiño, Alba?  
-Non che importa. 
-Por suposto que non, agora sodes mozos e eu xa non estou nos teus pensamentos, ¿verdade? 
-Non lle fales así a Alba. Se te deixou será por algo. 
-Si, deixoume por ti. Por unha merda. 
-¡Deixeite polas barbaridades que facías! 
-¿De que falas, miña rula?-di o Antelo con ton burlón  
-¡¿Xa non recordas cando lle roubaches os cartos que precisaba ó pobre de Arturo para 
mercarlle unha boneca á súa filla?! 
-Ese non era máis ca unha merda que estaba sempre pedindo cartos á porta da igrexa. 
-¡Igual que estaba el nesa situación de pobreza, podías estar ti!-repuxo Federico. 
-¡Ou tamén aquela vez na que lle envelenou o gato a María!-continuou Alba. 
-¡Esa era unha tola, por Deus Alba, parece mentira que te poñas de parte desa xente!-replica 
Xenaro moi irado. 
-¡Son veciños e boa xente que merecen consideración! 
-¡María pode ser que estivese tola, pero ese gato era toda a súa familia!-apoia Federico a Alba. 
-Vamos- dille o Antelo a seu irmán, o cal estivera calado e só dicía que si coa cabeza ou ría as 
estúpidas bromas de Xenaro- non paga a pena seguir discutindo con este idiota e esta puta que 
se poñen de parte dos subnormais do pobo. 
Ante os insultos de Xenaro cara a Alba, Federico asestoulle unha puñada que o tirou da bicicleta 
e partiulle o nariz. Intentou asegundar, pero Alba tomouno dun brazo para que se calmase. 
Xenaro foi axudado a pórse na bicicleta polo seu irmán e marcharon rapidamente como os 
covardes que eran, deixando o Antelo un rego de sangue no seu camiño. Cando se foron, Alba 
dirixiuse a Federico, que xa estaba máis sosegado. 
-Non debiches facelo, Federico. 
-Alba, que me insulte a min aínda podo soportalo, pero non soporto que te insulte a ti. 
-Pódeste meter nunha enleada por isto, o Antelo ten amigos. 
-Que veñan, agardareinos. 
-Non te fagas o heroe, el é un covarde, pero os seus amigos non. 
-¿Podemos atallar por aí?, Estame dando un mareo e penso que sería mellor volver á casa. 
-Moi ben, poderemos saír outra vez despois ou mañá. 
Chegaron á casa e Federico tomou unhas pastillas para o mareo. Durmiu un pouco e Alba 
quedouse con el un tempo, estivo ata as sete da tarde. Espertou a Federico e díxolle:  
-Vou á casa, ¿de acordo?  
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-Vale, tamén eu sairei da cama. Irei a airearme un pouco. 
-Ten coidado, o Antelo xa falaría cos seus amigos e poden sorprenderte. 
Federico insistiu en tranquilizala, ela marchou e Federico fíxoo dez minutos despois. Despois de 
despedirse dos seus avós, botou a andar outra vez polo camiño de antes. Antes de que pasaran 
dez minutos chegou a un lugar no que as xestas e os carballos estaban moi grandes e onde sentiu 
unhas bicicletas que viñan. Era o Antelo acompañado do Lila e dous mozos de idade similar a 
Federico e ós outros. Federico sentiu como o Antelo lles bisbaba ó oído: “É este”. 
-¿Que pasa?-pregunta o aludido. 
-Agora vas ver a malleira que os meus amigos che van dar pola puñada de antes. 
-¡Covarde!, se queres pelexar fagámolo de home a home. 
Pero o Antelo non lle respondeu. Os seus amigotes e o Lila lanzáronse a por el. A pesar de que 
Federico era alto, forte e áxil, eles eran tres (xa que o Antelo miraba) e el só un. 
Federico puido rexeitar un, pero o segundo que lle veu enriba tirouno. O pobre rapaz recibiu no 
chan unha malleira a base de patadas, e incluso lle pegaron con varas que eles trouxeran.  
-Xa está, xa ten o seu por hoxe- dixo o Antelo despois de dous intensos minutos de malleira para 
un Federico que xacía ensanguentado e coa roupa chea de terra. 
Federico era un conglomerado de sensacións, sentía vergoña, rabia, impotencia, odio e desexo de 
vinganza polo sucedido. Os amigos do Antelo marcharan, el quedara alí. 
-Xa tes o teu, direille a esa puta a merda de mozo que ten.  
Federico levantaríase e mallaríao pero por debilidade (e medo a outra malleira) non o facía. 
Mentres, notou como se algo lle percorrese o corpo, era algo distinto e moi desagradable. Sentiu 
como se fose a vomitar dun intre a outro e como se a cabeza lle fose a estoupar. De repente 
ollou cara ás mans. ¡Nacéralle pelo e as unllas medráranlle!, horrorizado, deuse conta de que non 
eran mans: eran as poutas dun lobo. Tocou a cara e notou que tamén lle saíra pelo. ¡Federico 
convertérase nun lobo! 
-¿Non dis nada?, mellor así, se volves a dicir ou a facer parvadas, chamarei aos meus amigos- 
continuaba o Antelo provocándoo. 
Federico levantouse de súpeto con renovadas forzas e lanzouse contra Xenaro derrubándoo da 
bicicleta. O rapaz berraba ante as mordeduras que o seu adversario lle facía na cara, os seus 
amigos, xa bastante lonxe, escoitaron esto e foron correndo ó lugar de onde proviñan os berros. 
Cando chegaron, o único que viron foi o corpo sen vida do Antelo comido por un lobo, eles saíron 
correndo cara á aldea e avisaron a berros ós veciños. Dicían que Xenaro estaba no monte 
devorado por un lobo, todos estaban horrorizados; Marta levantouse do seu escritorio e baixou a 
onde estaban os veciños cos amigos do seu inimigo. Estaba preocupada por Federico, e nese 
momento viñéronlle á cabeza as palabras do seu mozo cando lle dixo o do lobo: “podería ser un 
lobishome”. Despois comezou a sacar conclusións que a ela lle pareceron disparatadas, pero non 
por iso as descartou de todo. 
Unha morea de xente seguiu ós rapaces, a familia e a moza de Federico inclusive, ata o lugar do 
suceso. Cando estaban chegando, sentiron un berro e unhas palabras que clamaban auxilio: era a 
voz de Federico. 
Isto fíxoos correr máis rápido. Cando chegaron onde estaba o rapaz, viron algo que fixo 
desmaiarse e chorar a varias persoas: Federico estaba outra vez co seu aspecto humano, pero 
estaba tan magoado coma cando o deixaran os amigos do Antelo. Pero o que máis horrorizou á 
xente non foi o estado de Federico, senón que ó lado del estaba o corpo mordido, ensanguentado 
e morto de Xenaro Rodríguez, chamado “Antelo”. 
-¡Que horror!-berraba espantado Federico. 
-Pero, ¿que pasou aquí?-preguntoulle Alba axudando a levantalo do chan.  
Federico estaba tan asustado coma os outros e case tatexou ó falar: 
-Eu estaba no chan case desmaiado, despois de que os amigos do Antelo me golpeasen. 
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Ante estas palabras a xente mirou atrás, pero os rapaces xa se marcharan correndo. Alba 
pediulle que continuase. 
-Debín desmaiarme, porque cando abrín os ollos atopeime con este desagradable espectáculo. 
Todos os presentes estaban apampados ca historia de Federico, este non lles comentou a súa 
transformación en lobo para non alarmalos máis aínda. Preferiu non contala por agora. A policía 
investigou o caso e chamou a declarar a Federico, xa que era a única testemuña...e sospeitoso. 
El díxolle o mesmo que lle contara ós veciños. Examinaron o cadáver e o único que viron foron 
mordeduras de lobo polo que se exculparon a Federico e díxose que fora un lobo.  
Pero Federico non estaba tranquilo. Sabía que fora el o asasino. ¡Si, claro que fora el, aínda que 
non se dera conta!. Cando pasaba por diante dos veciños púñase nervioso, pero tranquilizábase 
porque eles tamén o estaban.    
Cando pasaron dous días, é dicir, estaban no día 28 de decembro ás 6 da tarde, decidiu falar con 
Alba. Dirixiuse cara á súa casa, pero non foi preciso entrar porque ela xa saía. 
-Ola, Federico, hoxe está bo día, ¿damos un paseo? 
Xa non tiña que dicir nada, ela dixérao todo por el. 
-De acordo- titubeou o rapaz. 
-¿Segues nervioso polo do Antelo? 
-Non...eu...¿podemos falar cando cheguemos ó camiño? 
-Como queiras- respondeu ela sorprendida polas misteriosas palabras do seu mozo. 
Cando se afastaron das casas e viron que ninguén os vía, Alba dixo: 
-Ben, ¿que me querías dicir? 
-É acerca da morte do Antelo- comezou falando Federico. 
-Meu amor, non lle deas máis voltas. 
-Penso que eu son...-dixo Federico nerviosamente. 
-¿Que? 
-O asasino. 
Alba mirouno cos ollos abertos coma pratos. 
-¡¿Como dis?! 
-Si, xa sei que non me cres, pero creo que podo ser eu o asasino perfectamente. 
-Pero Federico, ¡se xa se estudiou o cadáver e viuse que fora un lobo! 
-Precisamente. 
Alba estaba cada vez máis descolocada coas palabras do seu amigo. 
-¿Como que “precisamente”? 
-Esto non llo dixen a ninguén: cando estaba no chan mancado e recibindo os insultos do Antelo, 
notei sensacións descoñecidas, sensacións horribles; 
logo mirei cara ás mans e vin que estaban cheas de pelo e as unllas medraran terriblemente. 
Alba escoitaba ao seu mozo sen perder detalle ningún, pensou por un momento que Federico 
estaba trastornado polos acontecementos vividos nos últimos días. Seguiulle contando como 
cando el se dera conta de que era un lobo debeu perder a consciencia, porque logo espertou 
normal e co corpo do Antelo esnaquizado. 
-Eso pode ser que quedases inconsciente e soñases. Seguramente pasaba un lobo por aí, o Antelo, 
como é parvo lle lanzou pedras e foi atacado polo animal.  
-¿E por que non me atacou a min? 
-Porque ti estabas inmóbil e non lle fixeches nada. 
Federico quedou abraiado pola capacidade de argumentar que tiña Alba.  
-Tal vez sexa así, pero eu aínda teño as miñas dúbidas.  
-Anda, non  comas máis a cabeza e sigamos paseando. 
-¿Sabes tamén outra cousa que me fai sospeitar destas parvadas? 
-Dime. 
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-Atopeime cun home que me resultou horriblemente familiar. 
-¿Que queres dicir con “horriblemente”? 
-Porque me lembrou a alguén. 
-¿A quen? 
-A Romasanta. 
-Non vexo que ten de raro, era de por aquí e a xente dunha zona non é moi distinta. 
-Tomarasme por tolo, pero ese home apareceu o día en que a avoa e o Antelo morreron. Penso 
que foi el o que matou a avoa e coa mordedura converteume en lobishome. 
-¡Para un momento, Federico! ¿Como vai ser un lobishome, como vai ser Romasanta? 
-E que todo encaixa: é de Regueiro, parécese moitísimo, apareceu eses días que eu che dixen,... 
-Obviamente, todo iso son coincidencias, Federico, sabes ben que ese tío desapareceu a 
mediados do XIX. Ademais, os lobishomes xa che dixen que son pura superstición e fantasía 
popular. 
Federico cedeu outra vez. 
-Supoño que terás razón (e espero que a teñas). 
-Claro que si, veña vamos andar.  
E seguiron o seu camiño. Habilmente logrou Alba desviar a conversa a temas mellores como as 
noticias, os libros que leran e, de cando en vez, pararse para darse un bico. Seguiron andando ata 
ás oito que chegaron ó pobo, onde se deron un bico de despedida para ir cear. 
Despois da gorentosa cea da avoa Esperanza, Federico viu que facía boa noite (algo curioso no 
inverno) e propuxo dar unha volta para facer a dixestión. Todos preferiron quedar na casa. 
Todos agás a súa irmá. 
-Acompáñote eu. 
Federico sorprendeuse da actitude de Marta, pero aceptouna como compañeira. 
-Volvede pronto e non discutades- díxolle a nai a Federico, asegurándose de que ninguén a 
escoitaba. 
Dito isto emprenderon o paseo, un paseo breve e aparentemente tranquilo. 
Ó cabo de dez minutos, cando xa estaban algo afastados das casas e xa penetraran no camiño, 
Federico decidiu preguntarlle a Marta a razón de que despois de non falarse dende o incidente 
no coche, decidira vir con el. A irmá dubidou que responder. Despois dixo: 
-Verás...teño algo que dicirche. 
-Dime pois- respondeu Federico. 
-Isto tamén explica a miña actitude no coche a outra vez. 
-Veña, dío que estou intrigado. 
-Ámote, Federico. 
O rapaz quedou completamente desconcertado polo que oía. 
-¡¿Como dis?! 
-Non sei como me ocorreu, pero dende o ano pasado sinto este amor por ti. 
-Marta, tes que entender que somos irmáns e... en fin, eu estou con Alba. 
-¡Pero eu quérote! 
-Eu tamén te quero, pero coma un irmán a unha irmá. 
-¡Non!, ¡Quero que me ames como a Alba! 
Federico non sabía que facer ante a actitude da súa irmá. 
-Marta, telo que entender: iso non pode ser. 
Marta botouse a chorar. O rapaz díxolle que esa actitude non tiña pés nin cabeza, e que o amor 
que sentía por Alba e o que sentía por ela eran algo moi distinto. 
-¡Claro que é distinto!, ¡A esa quérela e de min pasas! 
-¡Xa está ben, por favor!, ¡O que ti propós é incesto!, ¡Non podemos...! 
De súpeto parou de falar e notou de novo as horribles sensacións de cando se convertera en 

60



                                                               

                                                                                 
                                                                                 
                                                       
                            Rañolas  5 

Protagonistas: Certames, premios e entrevistas

lobo. 
-¡Federico!, ¿Que che pasa?- pregunta Marta moi preocupada. 
-¡Lisca de aquí, Marta!, ¡Marcha se non queres morrer!- berrou seu irmán no chan e retorcéndose 
de dor, ó tempo que lle comezaba a saír pelo e a medrárenlle as unllas. Marta saíu espantada ata 
a casa mentres Federico quedábase convertendo en lobo pouco a pouco. 
 
Estaba lendo,  pero non  daba sacado o que Federico lle dixera esa tarde acerca das súas teorías 
sobre un suposto Romasanta contemporáneo que o transformara nun lobishome cando el saíu a 
defender á súa avoa e un lobo o mordera. “¿E se iso fose certo?”, pensaba, pero ó mesmo tempo 
tamén pensaba “Vaia parvada”. 
Alba ollou cara ao reloxo do móbil que lle indicaba que eran as dez menos vinte. “Na súa casa 
aínda deben estar levantados”, pensou, e coa mesma dixo que marchaba e foi facer unha visita ós 
avós de Federico que eran veciños seus. Durante o breve traxecto ata a casa, ía pensando como 
Federico puidera chegar a ter eses pensamentos. “Será polo nerviosismo producido polas mortes 
recentes”, pensaba. Cando chegou á casa, aínda non se deitaran. Estaban todos: Roberto, Marisa, 
Esperanza, Xosé, Inés,...pero non Federico. Saudárona e fixéronlle as típicas preguntas sobre 
como se atopaba, se non estaba demasiado delgada,... . Ata que ela dixo por fin: 
-¿Onde está Federico? 
-Marchou con Marta a dar un paseo- respóndelle a avoa. 
-¡É un paseante!- dixo Inés con sorna. 
Estaban nesa conversa cando, sen saber de onde proviñan, oíron uns berros de auxilio. A voz era 
coñecida. Entre bágoas e respiración axitada, distinguiron a voz de Marta. 
-¡É Marta!- exclamou Roberto. 
A voz acercábase cada vez máis ata que se oíu o estrondo ó abrir a cancela que daba ó patio de 
entrada da casa. 
-¡Socorro!- berraba a rapaza desesperada- ¡Federico volveuse lobo! 
-Calma, filla, calma- trata de tranquilizala o seu pai- dime, ¿que é iso de que Federico é un lobo? 
Pero Marta estaba moi axitada como para dar contestado. O avó mirou fóra e non viu nin rastro 
do seu neto. 
Todos os pensamentos que tivera Alba antes de vir á casa volvérona asaltar. 
-Avisarei ós meus pais de que me quedo aquí e contareilles a situación. 
-De acordo- contestou Roberto- tarde ou cedo vano saber. 
Cando marchou Alba, déronlle a Marta un vaso de auga e esperaron uns minutos antes de 
preguntarlle cousas. 
-¿Estas máis tranquila?-preguntoulle Marisa por fin. 
Marta asentiu. A súa nai pediulle que contara o que pasara. 
-Estábamos camiñando e falando, cando a Federico lle empezaron a dar dores e a patexar no 
chan; logo comezou a saírlle pelo no resto do corpo e a medrárenlle as unllas. Dixo que se non 
quería morrer que me fose de alí. 
Loxicamente, todos estaban nun completo desconcerto polo que oían. Estaban seguros de que 
Marta sería tomada por tola noutro sitio. 
-¿Como lograches escapar?-preguntoulle Marisa. 
Ela contestou ironicamente: 
-Por unha vez decidín facerlle caso ao meu irmán, marchei cando vía que se transformaba en 
lobo, corrín temendo que me matase, pero non me pasou nada afortunadamente. 
Estaban nesta conversa cando sentiron a cancela do patio abrirse: era Alba. 
Contáronlle todo á rapaza pero, a diferencia da familia, non pareceu sorprenderse moito, incluso 
dixo. 
-Xa imaxinaba algo así. 
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Se o relato de Marta os deixou a todos coa boca aberta, estas palabras remataron por culminar 
o seu desconcerto. 
-¿Que queres dicir, Alba?-preguntou Roberto nerviosamente. 
Alba sentouse e comezou a contárllelo. 
 
Xa pasara algún tempo da desaparición da súa irmá. Federico xa recuperara a súa forma humana 
e estaba perdido no monte, desesperado porque non sabía onde estaba Marta e porque non se 
daba explicado o que lle acontecía, comezou a chorar amargamente. 
-Marta está na casa, non te preocupes- dixo unha voz que Federico coñecía moi ben. 
Federico asustouse e mirou cara a onde viña esa voz...e viu a Antonio. 
-¿Que fas aquí? 
-Creo que mereces unha explicación. 
O rapaz estaba asustado e sorprendido á vez, ¿que explicación lle podería dar el? 
-¿Explicación? 
-Responderei ás preguntas que tanto te atormentan e ás que non  dás atopado resposta. 
-¿A que te refires, Antonio? 
-Deixa a “Antonio” noutro sitio, eu son Manuel, Manuel Blanco Romasanta...e ti, lobishome. 
-¡¿Que?!-Respondeu Federico crendo que estaba soñando. 
-Es lobishome dende que te mordín e matei a túa avoa paterna. 
Federico lanzouse contra Romasanta furioso, pero este, cunha forza superior e sen moverse de 
sitio, agarrouno dun brazo e tirouno contra o chan e púxolle un pé no peito. 
-¡Agradécemo!-exclamou o Lobishome de Allariz rindo- de non ser por min, o Antelo aínda viviría. 
-¡Non!-dixo Federico dende o chan- Foi un lobo. 
Romasanta riu outra vez. 
-Iso é o que a túa moza che contou. Non, meu amigo, agora es o meu escravo. 
-¡Dime!-berrou o rapaz fóra de si-¡¿Por que me escolliches a min?! 
-Verás- comezou Manuel- Antes de que me metesen no cárcere, amei a unha muller e tiven unha 
filla, pero logo prendéronme. Ela ocultoulle á nena quen era seu pai. A túa nai descende desa 
nena...e de min. 
Romasanta quitoulle o pé a Federico e este levantouse mentres pronunciaba estas palabras: 
-Pero durante todo ese tempo, ¿por que me escolliches xustamente a min? 
-Os demais ou eran nenas ou rapaces que non me gustaban. Por certo, ¿sabes de quen descende 
teu pai? 
Federico negou coa testa. 
-Dun garda civil: un cabrón que resultou ser o irmán dunha que matei eu. Torturoume de mil 
maneiras, malloume...ata que morrín...ou iso creu el. 
-¿Que queres dicir?-preguntou Federico cos ollos moi abertos. 
-Sacoume do cárcere e enterroume. Pero eu espertei xa baixo terra e así morrín. 
O rapaz pechou a boca que tiña aberta polo horrible relato que escoitara. 
-Agora direiche a quen matarás. 
Federico espertou do seu asombro e respondeu: 
-¡Nin falar!, ¡Non matarei a ninguén! 
Romasanta fixo coma que non oíra nada. 
-Matarás a Alba, a descendente dunha puta que se puxo contra min no proceso e que eu tanto 
desexaba: Bárbara. 
-¡Non farei nada do que me pides!-berrou Federico entre sorprendido, asustado e furioso. 
-Claro que o farás. 
Entón Federico transformouse de novo en lobishome. Unha transformación que  levaría por 
diante ó amor da súa vida. 
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Mentres no monte Federico se transformaba en lobishome, na casa da súa familia, Alba rematara 
de propor un plan que axudaría a Federico no seu problema. 
-¡Non o podo crer!-exclamou Roberto. 
-Pois así é- dixo Alba con tristeza. 
-¡O meu Federico un herdeiro de Romasanta!-chorou Marisa. 
A familia non podía crer o que lle contara a moza de Federico. Contáralles o que Federico lle 
falara do lobo que atacara á señora Prudencia, das dores que tiña ata que ela veu e dos 
presentimentos que lle comían a cabeza.  
-Se meu irmán é un lobishome de verdade, ¿que podemos facer para axudalo?-preguntou Marta 
preocupada.  
-Supoño que queimar os restos de Romasanta. 
-¡Que idea tan absurda!, ¡Dese xa poucos restos quedarán!-exclamou Marta. 
-Ademais, non sabemos onde foi enterrado- dixo Marisa. 
-Eu si. 
Todos estaban crendo que soñaban. ¿Como ía saber Alba o lugar onde este misterioso personaxe 
estaba enterrado? 
-Por favor, explícate mellor- pediulle Roberto. 
-Onde atacou recentemente Romasanta: na casa do señor Feliciano. 
Agora todo parecía encaixar. Alba explicoulles que era necesario que a acompañasen por se 
Federico aparecía transformado en lobishome e atacaba, unha vez alí cavarían no soto da casa e  
cando sacasen os restos queimaríanos. Ninguén se opuxo e (aínda que dubidaban algo) foron con 
ela os pais e avós de Federico, Marta e Inés. 
Chegando á casa do señor Feliciano, Alba observou que Marta estaba triste, decidiu arrimarse a 
ela para consolala. 
-Anímate, se as cousas son como eu penso, pronto estará Federico contigo. 
-E contigo...-dixo Marta lembrándose do que criticara a Alba e do que falara con Federico. 
-Si- respondeu timidamente a moza de Federico- é un duro golpe para todos, a ti aféctache máis 
porque estás máis próxima a el. 
Marta facía todo o posible por ocultar o seu nerviosismo. Marta non puido aguantar máis e tivo 
que dicilo: 
-Eu quéroo moito, Alba. 
-Xa o imaxino, o amor dunha irmá pode ser maior incluso que o da moza. 
Marta tiña a sensación de que Alba sabía que ela amaba a Federico. Estaba por dicirlle que non 
lle seguise falando, pero afortunadamente non foi preciso, xa que Alba non seguiu coa conversa.    
Cando chegaron á casa do señor Feliciano, este recibiunos ben, xa que estaba moi só dende a 
morte da súa muller. 
-¡Ola!, ¡Que visita máis agradable!-exclamou o señor Feliciano cun gran sorriso.  
Eles explicáronlle con todo detalle as circunstancias que os traían á casa. A cara do señor 
Feliciano cambiou. 
-¿Estás segura do que dis, Alba? 
-Non nos queda outra elección, papá. 
-Ben, entón collede pás e cavade no soto. 
Alba decidiu intervir: 
-Sería bo pechar ben todas as portas e ventás por se Federico aparecese. 
Todos se puxeron a facer o que Alba lles dicía e logo baixaron ó soto. O soto servía como 
almacén e tamén como bodega do viño. O chan non existía, só había terra que facía ese lugar 
máis fresco do que era. Todos, incluída Alba, se puxeron a cavar. En todos había intriga e medo 
polo que puidesen atopar; despois de media hora de cavar atoparon unha pedriña. Nada raro 
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parecía, pero seguiron cavando e viron horrorizados que esa “pedriña” era unha rótula, xa que ó 
seguir viron un óso de perna, logo unha costela...así ata atopar todo o esqueleto de Manuel Blanco 
Romasanta. 
-Ben, atopamos o que queríamos- dixo Alba cando estaba todo o esqueleto e se aseguraran de 
que non había nada máis enterrado. 
Todos estaban espantados pola visión que alí tiñan, pero non había tempo para sorprenderse. 
-Agora axúdenme a queimar estes restos- dixo Alba para romper o silencio xurdido pola 
sorpresa. 
Fixéronlle caso. Levaron os restos fóra e, facendo unha fogueira co chisqueiro de Roberto, 
dispuxéronse a queimar os restos do Lobishome de Allariz. Comezaran os restos a arder cando 
oíron moi preto deles un berro de dor. Era un berro que mesturaba os ouveos de lobo coa voz dun 
home e dun rapaz: Federico e Romasanta. 
Acercáronse ó lugar dos berros e viron unha criatura retorcéndose de dor. Era un lobishome. 
-¡Federico!-exclamou Marta. 
As miradas puxéronse todas na irmá de Federico.  
-¡Ese é Federico!-repetiu-¡Está transformado en lobishome! 
Ninguén dos presentes se acercaba a Federico. Estaba no chan berrando: 
-¡Non!, ¡Non me irei!-berraba Federico con voz de home. 
-¡Marcha!, ¡Déixame!-berraba con voz normal. 
E sempre que non dicía nada, ouveaba e berraba coma un lobo. Pero estaba a suceder algo: 
-¡Miren!-exclamou Alba-¡O pelo desaparece e as unllas volven a ser normais! 
En efecto, Federico estábase librando de Romasanta, e iso víase nos signos descritos por Alba. 
Pasados dez minutos, Federico parou de convulsionarse e, coma morrendo, desmaiouse. 
 
Ó día seguinte, Federico espertou na súa cama. Mirou e viu a Alba colléndoo da man e sorrindo. 
-¡Alba!, ¿Pero que...? 
Pero a moza díxolle con cariño que non falase, que ela xa lle contaba todo. 
Cando rematou, Federico dixo: 
-Sinto amargarvos as vacacións. 
Alba riu.  
Ese día Federico xa puido levantarse e facer cousas coma os marabillosos paseos con Alba, 
bicándose e abrazándose. O día de fin de ano celebrárono a familia de Federico e a de Alba 
xuntos, pasárono ben, beberon, comeron e, sobre todo, esqueceron o sucedido. 
O día 1 de xaneiro, cando ían xantar, Marta díxolle a Federico antes de baixar: 
-Federico, ¿podemos falar un momento? 
-Si, claro- Federico e Marta sentáronse na cama. 
-¿Que me queres dicir?-preguntoulle Federico. 
-Quero dicirche...que o sinto. 
-¿Que queres dicir?-preguntou o irmán con curiosidade. 
-Sinto o da outra noite, sinto as veces que insultei a Alba...¡Perdóame! 
-Vamos, vamos. Tranquila, Marta. 
-Quérote, e, precisamente por iso, mereces ter unha moza coma Alba. 
-E unha irmá coma ti- rematou a frase Federico. 
Marta mirouno moi sorprendida. 
-Poida que non sexas a miña moza, pero es dende sempre a miña irmá.   
A rapaza estaba moi contenta polo que el lle dicía. 
-Gracias, Federico. 
Marta sentíase ben de novo por sentirse querida e, sobre todo, por estar perdoada. Abrazou a 
Federico e el abrazouna a ela. Estaban nestes intres cando a nai chámounos dende abaixo para 
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vir xantar. 
-Veña, Marta, imos comer- e colléndoa da man foron ó xantar da avoa Esperanza. 

Andrés García 

Este relato está baseado  na figura de Manuel Blanco Romasanta, o home Lobo de Allariz, que a 
mediados do XIX foi  acusado de múltiples e atroces crimes antes os que se defendeu dicindo que 
padecía de licantropía. 
 

Entrevista ao autor 
 
A continuación temos a  oportunidade de coñecer  máis a fondo a historia premiada  coas 
explicacións  do seu autor: 
 
José- ¿Cal foi a túa motivación para tratar sobre esta historia? Como a coñeciches? 
Andrés- Non a escollín por ningunha razón en especial, simplemente me gustou. Coñecina a través 
dun  libro que me prestara a miña profesora de galego. 
 
José- Unha das características da túa obra é a  caracterización que dás aos personaxes, 
¿en que te basaches para facelo? 
Andrés- Intentei  escribir do que coñecía e do que tiña arredor, moitos dos personaxes teñen 
unha personalidade , a dos meus familiares e amigos. 
 
José- E sobre Federico, o protagonista, en específico? ¿Que imaxe lle deches?  
Andrés- Ao protagonista en especial deille unha personalidade autónoma, baseada en min mesmo. 
 
José- ¿Por que razón o fixeches? 
Andrés- Sobre todo porque era unha forma máis fácil e concreta de definir o protagonista, pois 
tomaría exemplos de min mesmo, coñecidos. 
 
José- ¿Pretendes escribir algunha obra máis? 
Andrés – Sen dúbida. De feito gustaríame converterme en escritor, nun futuro non moi lonxano. 
 
José- ¿Poderíasnos desvelar algunha  idea dun futuro traballo teu? 
Andrés- Non podo revelar nada en concreto, pero seguro que volverei escribir sobre unha obra 
que me entusiasme , tal como xa fixen.  
 
José- ¿Que outra obra ou temas  te poderían  inspirar actualmente? 
Andrés-  Interésame moito unha obra que tiña e relín recentement, titulada  “Los Girasoles 
Ciegos”, de Alberto Méndez, quizais a desenvolva nun futuro, pero iso aínda está por definir. 
                                         

 José Ricardo Ferreira de Oliveira        
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Nivel III. 
As seis e tres 
 

Sentou nun banco ben situado, dende o que tería unha vista clara e despexada. Secou co pano 
de papel unhas bágoas que brotaban dos seus ollos e logo volveuno gardar no peto do pantalón. 
Mirou o reloxo. Eran as seis menos cuarto. Aínda quedaba un cuarto de hora, así que se 
acomodou no banco e comezou a outear o parque que o rodeaba, escrutando detalladamente 
todo canto pasaba ante os seus ollos. A situación era inmellorable para obter unha boa vista. O 
pequeno montículo sobre o que se erguía o parque, co Auditorio Municipal ás súas costas e sen 
nada que, de fronte, interfirise na súa liña visual, permitíalle observar tranquilamente o paso 
dos automóbiles pola rúa, o tránsito da xente polas beirarrúas e o portal. O portal. Aquel 
portal no que concentraba a súa mirada con tódalas súas forzas. Estaba ocupado niso cando os 
ladridos dun can chamaron a súa atención. Virouse e viu un pequeno labrador de cor branca 
correndo cara ao banco onde el estaba sentado. Corría tras dunha pelota vermella que rodaba 
sobre a herba ata que se detivo xusto aos pés de Afonso. 
— ¡Cuco, ven aquí! 
Quen berraba era un mozo vestido cun chándal deportivo e unha gorra para protexerse dos 
tenues raios solares que aquela tarde caían sobre o parque. Na man levaba unha correa 
vermella que non facía demasiado difícil sospeitar que el era o dono do can. Cuco, o labrador 
branco, correu cara a el obedientemente coa pelota vermella entre os dentes. O mozo 
acariñouno e logo achegouse ao banco onde Afonso, mirando o reloxo, comprobaba que xa só 
faltaban nove minutos. 
 
— ¿Impórtache se me sento aquí? 
 
Afonso advertiu algo estraño na súa voz, unha lixeira dificultade na pronuncia, e en canto 
quitou a gorra e toda a súa faciana quedou ao descuberto descubriu que, seguramente, padecía 
algún tipo de deficiencia. Amablemente, aínda que co desexo interior de non ser molestado no 
momento clave, Afonso esbozou un tímido sorriso a modo de consentimento. O can botouse na 
herba, quizais cansado pola carreira anterior, mentres o dono se sentaba no banco. Durante 
uns segundos observou con curiosidade a Afonso. Nunca o vira por alí, seguramente non sería 
do barrio, pensaba. Logo dun intre decidiuse a falarlle. 
 
— ¿Agardas a alguén? 
 
— Non exactamente…  — A resposta foi rápida e breve. Afonso intuiu que o seu novo 
acompañante quería conversa. Non era precisamente o que saíra buscar aquela tarde. Mirou 
novamente o reloxo. Eran as cinco e cincuenta e tres. Faltaban sete minutos. O mozo do can 
seguiu observando a Afonso e novamente tratou de iniciar unha conversa. 
 
— Chámome Pablo. — Pensou que cunha frase máis longa reaccionaría, de modo que continuou 
falando. — Vivo preto e veño tódolos días con Cuco. Nunca te vira por aquí. ¿Como te chamas? 
 
Afonso permaneceu en silencio durante uns segundos. Estaba nervioso, cada vez máis conforme 
pasaban os minutos, pero o mozo do can parecía bo, non tiña por que pagar os pratos rotos. 
Pensou que, no fondo, unha pequena distracción dialéctica non lle viría mal do todo e, ademais, 
teríase sentido mal dándolle unha contestación inapropiada. 
 
— Afonso. Chámome Afonso. E non son do barrio, por iso non me viras antes. A verdade é que 
nin eu sé moi ben que fago aquí. Verás… ¿ves ese portal de aí enfronte? — sinalou co dedo o 
edificio que se erguía xusto enfronte da súa posición. — Nun intre vai saír del unha persoa. 

66



                                                               

                                                                                 
                                                                                 
                                                       
                            Rañolas  5 

Protagonistas: Certames, premios e entrevistas

Unha persoa especial, ¿enténdesme? É unha moza que… en fin, é unha moza da que estou 
namorado e preciso vela.  
 
Intuitivamente, botou a man ao peto onde gardaba o pano de papel que utilizara uns minutos 
antes. Pero reaccionou antes de sacalo e recompúxose. Volveu mirar o reloxo. Xa só faltaban 
catro minutos. Pablo escoitara atentamente a presentación do seu compañeiro de banco. 
Parecía coma se ningún dos dous soubese que dicir para continuar coa conversa. Afonso estaba 
demasiado nervioso como para pensar e Pablo procesaba toda a información mentres o 
observaba. Finalmente decidiu preguntarlle polo motivo da preocupación que lía no seu rostro. 
 
— ¿Estás triste? ¿Que lle pasa á rapaza? 
 
— A ela non lle pasa nada. Ela está ben, está xenial. Son eu. Ela non sabe que eu a quero. Pero 
necesito vela. É unha compañeira da Facultade. Coñézoa dende hai algúns meses. É perfecta: 
guapa, intelixente, doce, cariñosa, simpática… Pero non me atrevo a dicirlle que a quero, nin 
sequera que me gusta un pouco. Creo que é porque, no fondo, este sufrimento, este mal de 
amores, é o que nos mantén con vida. Non pode haber outra explicación. Déitome pensando 
nela, desexando que  pase a noite para que chegue de novo a mañá e podela ver outra vez. 
Intento parar o tempo cando estou con ela, pero son incapaz. ¡Que inxenuo! ¡Querer parar o 
tempo! Todo o que fago é por ela, ¿sabes? Isto do amor é estraño. Poste guapo, botas 
perfumes, achégasche a ela… Pero non me atrevo, non me atrevo… 
 
Agora si brotaban bágoas dos seus ollos e as palabras que intentaba pronunciar afogábanse 
nelas, pese a que intentaba disimular todo canto podía. Non deixaba de parecerlle surrealista 
aquela situación. saíra da casa coa intención de pasear, estar só, pensar e despexar a mente e 
rematara contando a un estraño todo aquilo que ninguén máis sabía. Volveu mirar o reloxo. Esta 
vez permaneceu coa mirada fixa nas agullas durante uns segundos. Era a hora. As seis en punto. 
Temía levantar a mirada. Temía que o portal cegase os seus ollos como o faría unha eclipse. 
Cando ao fin se compuxo, ergueu a mirada e dirixiuna ao lugar exacto onde agardaba que 
aparecese ela. Pero non aparecía. Naquel intre illouse completamente de todo canto tiña ao 
redor. Esqueceu ao seu compañeiro de banco, os ladridos do can pedíndolle a pelota para correr 
tras ela, as voces dos nenos que correteaban ao redor dos columpios, os cláxones dos vehículos 
que pasaban a gran velocidade esquivando os semáforos, apurando ata o último momento para 
non ter que parar. Todo pareceu desaparecer. Pero quen tiña que aparecer non o facía. Afonso 
pensou que quizais aquel día modificara a súa rutina. Pensou que tal vez tivera que saír antes de 
casa, ou que non fora comer alí… Cada día, ás seis e media, Mara daba clases a unhas 
compañeiras na biblioteca do campus. E as seis era a hora que, segundo Afonso, ela elixiría 
para saír da súa casa e atravesar a cidade andando. Errou por moi pouco. Ás seis e tres 
minutos, mentres Afonso continuaba dando voltas na súa cabeza a tódalas hipóteses posibles, 
abriuse o portal. O tempo pareceu conxelarse. Sentiu unha sensación estraña, de opresión no 
estómago, para logo notar un tremendo alivio. O bulicio regresou aos seus oídos, e apareceu 
ela. Cun cartafol vermello debaixo do brazo, atravesou o limiar que separaba o portal da rúa e 
comezou a camiñar rúa arriba. Afonso púxose en pé. Coas mans nos petos, observouna durante 
os escasos vinte segundos que ela tardou en cruzar a beirarrúa e ocultarse tralas altas 
árbores que adornaban as beiras da avenida. Afonso permaneceu na mesma posición durante un 
par de minutos, mirando ao baleiro, pero imaxinando novamente ese andar elegante, a melena 
rizada movéndose adiante e atrás, golpeando as costas e rebotando, deixando que o aire a 
atrapase, o rostro sorrinte e amable, cun par de ollos luminosos que facían case imposible 
soster aquela mirada. Saíu da súa abstracción coas verbas de Pablo, o compañeiro de banco que 
permanecera en silencio e que observara atentamente aquel proceso de apenas cinco minutos 
que lle pareceran unha eternidade. 
 
— Si que é fermosa a rapaza. ¿E non lle vas dicir que a queres? 
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Díxoo convencido, coa mellor das súas intencións, e a Afonso conmovíao aquel mozo que 
seguramente non tiña unha vida nada sinxela. Volveuse cara a el e regaloulle un sorriso. 
Limitouse a negar coa cabeza en resposta á pregunta de Pablo. Despois despediuse del. Tiña 
que facer aínda demasiadas cousas aquela tarde. Non podía continuar perdendo o tempo. O 
camiño de regreso á casa foi tranquilo, relaxado e pausado. Afonso elixiu como ruta a zona 
antiga da cidade, por ela sentíase máis a gusto, máis afastado do bulicio das grandes rúas e 
avenidas do centro. Pensou moito acerca de Mara, de Pablo e da vida. Fora feliz durante uns 
segundos. O tempo exacto que puido ver cos seus ollos á moza pola que se levantaba cada día. 
Non era a primeira vez que sopesaba a posibilidade de abordala na Facultade ou incluso no 
autobús. Sabía que liña utilizaba polas mañás e podía empregar calquera pretexto para 
coincidir con ela un día. Pero tamén recordaba algunha dolorosa experiencia, algunha outra 
etapa similar, de amor e desamor, de felicidade e angustia. E descartábao. Descartábao ao 
momento, soterrando esa idea e cubríndoa con calquera outro pensamento que nese momento 
aterrase por encantamento na súa cabeza. Chegou á casa, meteuse na ducha e aproveitou o que 
quedaba de tarde para traballar sobre uns apuntamentos que tomara na clase esa mañá. Ao día 
seguinte, o mundo continuaba igual. Levantouse á hora de sempre, preparou o mesmo almorzo 
de cada día e seguiu o camiño que cada mañá tomaba para iniciar a xornada diaria de estudo. 
Alí, na Facultade, agardaban o inicio da primeira clase as mesmas persoas de sempre, e entre 
elas, por suposto, Mara. Afonso combateu o tedio daquela mañá pintando monicreques no 
caderno de apuntamentos, recordando ao mozo do parque, Pablo, e ao seu can, as vistas 
magníficas ao portal de Mara… Decidiu que aquela tarde faría o mesmo exercicio. Sairía da 
casa cedo, camiñaría con calma dixerindo a comida en dirección ao mesmo parque da tarde 
anterior e esperaría, acompañado do mozo do can, a que Mara saíse da casa. Así o fixo. Ás seis 
menos vinte chegou ao banco da tarde anterior. Pablo non estaba alí. Paseou durante algúns 
minutos observando aos nenos que xogaban, uns con pelotas, outros nos columpios e outros 
correteando sen rumbo fixo á vista das súas nais, que falaban sentadas nos bancos que había 
baixo as árbores, resgardadas do traicioneiro sol primaveral. Tomou asento no banco 
agardando a que chegase a hora. Apenas uns segundos despois escoitou os ladridos dun can que 
lle resultaron familiares. Era Cuco. Virouse e viuno correr cara ao banco. Estábao acariñando 
cando Pablo tocou as súas costas. Deu media volta e descubriu ó mozo cunha flor de varias 
cores na man, estendida cara a el. 
 
— Ten, Afonso. É un agasallo. 
 
Afonso tomou a flor, sorprendido pola súa orixinalidade. Agradeceu o detalle e invitou a Pablo 
a acompañalo, como a tarde anterior, no banco. Mirou o reloxo. Eran as seis menos dez. 
Aproveitaron eses dez minutos para conversar. Pablo contoulle que vivía cos seus avós. Era 
orfo. Seus pais faleceran nun accidente cando el era pequeno e dende entón, os seus avós, 
agora xa maiores, coidaran del con moitísimo agarimo. Malia a súa deficiencia, fora á escola e 
era moi intelixente. Non sempre o tivera fácil para relacionarse coa xente e tíñao pasado moi 
mal. Cando rematou os estudos obrigatorios, un veciño conseguiu facerlle un oco no persoal da 
súa empresa, unha constructora, e polas mañás traballaba como conserxe nas oficinas. Polas 
tardes adicábase a pasear a Cuco, o can que lle comprou o seu avó, e a axudaba á súa avoa coas 
cousas da casa. El era feliz. Sentíase útil, sentía que axudaba á xente e iso facíao 
inmensamente feliz. Afonso quedou sorprendido dos ánimos e a enerxía do raparigo, e 
alegrouse de telo coñecido. Irradiaba optimismo e alegría, e a el non lle viría nada mal ter ese 
tipo de influxos preto. Ás seis e tres minutos, cumprindo relixiosamente co protocolo diario, 
Mara abriu o portal, saiu á rúa e comezou a camiñar rúa arriba, ata que Afonso lle perdeu a 
pista visualmente. En lugar de marchar, quedou un intre máis falando con Pablo e xogando con 
Cuco, que xa se familiarizara con el. Resultáballe agradable a compaña de ambos. A carón de 
Pablo, sentíase ben. Aínda que á vez culpable. Escoitándoo falar dábase conta de que quizais 
non era tan desgraciado. No fondo, a súa única preocupación nese momento era intentar 
namorar a unha moza. Repetiu a mesma rutina durante bastante tempo, varias semanas. 
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Remataba de comer, camiñaba ata o parque e charlaba con Pablo á espera de ver, ás seis e 
tres, a Mara. Seguía igual de namorado e co mesmo sentimento de angustia opresiva no seu 
interior, pero a súa compaña facíao todo máis levadeiro. Aquelas tardes eran un bálsamo, unha 
distracción magnífica e as clases da mañá pasábanse moito máis rápido co desexo de que a 
tarde chegase canto antes. Era entón cando Afonso se convertía nun ser libre, sen ataduras, 
capaz de abandonar toda preocupación compartindo sentimentos e vivencias con aquel raparigo 
tan especial, tan particular e ao que tanto agarimo tomara. E así continuou todo ata aquela 
tarde. 
 
Aquela tarde, Afonso chegou ao parque ás cinco e media. Sentouse no banco de sempre e 
esperou a chegada de Pablo. Os nenos xogaban como cada día, as nais falaban como cada tarde 
e os automóbiles continuaban o seu percorrido enturbiando a calma coas súas estridencias 
acústicas. Eran as seis menos cuarto. Afonso ergueuse do banco. Estaba canso de permanecer 
sentado. Paseou un pouco sen deixar de mirar ao portal. Ao achegarse a un dos edificios da 
urbanización que se levantaba tralo parque, escoitou un xemido que chamou a súa atención. 
Achegouse cara ao lugar de onde procedía. Tras dunha árbore, viu a Cuco. Estaba tombado, 
xemendo e cos ollos tapados tralas súas patas. Afonso estrañouse e comezou a acariñalo. O can 
recoñeceuno de seguido e, poñéndose novamente a catro patas, conduciuno á porta do edificio 
máis próximo. Alí estaba congregado un grupo de persoas que murmuraban e falaban entre si. 
Afonso distinguiu unha mesa á beira do portal, achegouse e leu a esquela que puxera a 
funeraria: Pablo López Carballo, 22 anos. Quedou petrificado tras ler ese nome. Pechou os 
ollos, deu dous pasos á fronte e volveu ler. Non fora un engano, nin un efecto visual. Pablo 
morrera. Achegouse ao grupo de veciños que falaban á beira do edificio e preguntou que 
pasara. Estaba enfermo, moi enfermo. Era algo que se esperaba. Non sorprendera aos veciños 
aínda que non por iso deixaban de estar apenados e lamentar a súa morte. Afonso camiñou de 
novo cara ao banco. As bágoas brotaron de novo dos seus ollos, como aquel primeiro día en que 
coincidira por vez primeira naquel parque e naquel banco con Pablo. Cuco seguiuno ata alí. Eran 
as seis menos dous minutos. Estaba totalmente desubicado e sen saber exactamente como 
reaccionar. Aquel mozo tan alegre, tan vital, tan cariñoso… estaba enfermo, agardando a 
morte. Aquel mozo que lle daba forzas e ánimos cada día era quen realmente os precisaba. 
Mirou cara ao portal. Cuco comezou a ladrar. Virouse e buscou ao can. Cando chegou ó lugar 
onde estaba, viu un matorral con algunhas flores. Eran exactamente iguais que aquela flor que 
Pablo  lle dera o segundo día. Pechou os ollos, repasou mentalmente e de xeito fugaz tódolos 
recordos que acumulaba daquelas tardes no parque, recompuxo as súas ideas, organizou todo 
aquilo que voaba sen rumbo pola súa cabeza e arrincou unha desas flores. Chamou a Cuco, colleu 
aire e volveu mirar ao banco. Estaba seguro de que merecía a pena. Non podía saír mal. Debíallo 
a Pablo. Eran as seis e un minuto. Tiña o tempo xusto para camiñar ata as escaleiras que daban 
á beirarrúa, cruzar a rúa e esperar apenas uns segundos a que a porta se abrise. Bicou a flor e 
botou a camiñar escaleiras abaixo. 

 
 
 
 
 
 
                                                                          Alex Carrera 

 
Entrevista ao autor 
 
Esta non é unha entrevista ao uso  pois non hai entrevistado ou para sermos máis exactos, haino pero 
non está presente. Daquela, se non é unha entrevista, ¿Que é? Pois ante todo un acto de agradecemento 
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a un dos meus colaboradores máis eficientes e comprometidos, máis dinámicos e versátiles , un 
colaborador que Rañolas certamente xa empeza a botar de menos. 
Se o queredes coñecer, lede os seus artigos espallados ao longo dos números 3 e 4 . Atoparédelo 
entrevistando a Alfredo Suárez Canal, conselleiro de Medio Rural , e a Francisco Rodríguez, alcalde de 
Ourense ; presentando e analizando unha novela de Alfredo Conde ou como gañador  en dúas edicións, 
esta e a anterior, do  certame literario Otero Pedrayo. 
¿Quen é Alejandro ou Alex para os amigos?  Victoria, unha compañeira e amiga súa, fíxolle unha 
brillante entrevista na revista anterior ao ser gañador cun  precioso relato  Tempo de vida, así que se 
queredes saber del, lédea, merece a pena. 
¿Que podo engadir eu? De Alejandro  impresinoume e segue a impresionarme  non só o seu potencial , 
enorme por certo, senón a súa serenidade e coraxe á hora de afrontar os retos, o seu saber estar nas 
situacións máis diversas, ese saber imporse ao medo escénico coa serenidade e lucidez dos grandes.  
El propuxo a entrevista a ambos políticos e no caso de alcalde de Ourense non cesou no seu empeño 
malia posporse unha e outra vez. Imperturbable logrou ese cara cara co alcalde que ficou impresionado 
pola madurez da entrevista, ademais de  polo talante e profesionalidade dun rapaz  de de tan só 17 
anos. O mesmo pasou con Alfredo Conde, do que fixo unha crítica tan brillante  da súa novela María das 
Batalllas que incrédulo ante tal feito afirmou que poucas veces un crítico fixera un estudo tan certeiro 
dunha obra súa como a que fixo el , é maís; engadiu que se en cada instituto de Galicia houbese un rapaz 
coma el, Galicia estaría salvada. Mellor eloxio, non o hai. 
O soño de Alejandro é ser xornalista, un profesional da comunicación, e niso está  mentres eu lle adico 
estas palabras. Está en Santiago cursando a carreira dos seus soños, porque como dicía Rañolas na 
contraportada do seu primeiro número 
Moitos soños son posibles, uns poucos imposibles, algún inalcanzable. Mais todos eles precisan ser antes 
soñados para deixaren de ser soños e nunca deixan de seren soños anque adquiran a consistencia do 
real. 
O seu soño foi soñado dende que era un cativo por iso deixará de ser un soño para converterse nalgo 
real, pero sempre seguirá sendo un soño real porque só da materia dos soños é a vida que queremos 
vivir. 
Sorte, Alex, e gracias 
 
 

Conchita Fernández 
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É un grupo ourensán formado por cinco 
amigos que buscan pasalo ben ensaiando 
e dando concertos,  tamén que a xente o 
pase ben con eles.  
 
P. Ben, o lóxico sería que vos 
presentásedes así que veña , os  vosos 
nomes e o posto que ocupades cada un 
no grupo. (Risas) 
R. En primeiro lugar ó baixo atópase 
Andrés “Calles” , ás guitarras temos a 
“Wismas” e a Gabri, á voz está Kevin e por 
último na batería Pablo “Lage” 
 
P. ¿Que estilo de música considerades que 
facedes? ¿Tedes un estilo concreto?  
R. O certo é que non temos un estilo de 
música concreto, pero o noso podería 
considerarse metal-antisistema, xa que 
as nosas letras van en contra do sistema 
económico e político establecido na 
actualidade, ou sexa, o capitalismo , e o 
prefixo “metal” vai polo noso estilo 
instrumental. 
 
P. Eso explica as letras das vosas 
cancións… ¿Poderiades facer un breve 
resumo dos vosos temas? 
R. Pois ben, a nosa primeira canción 
titúlase “Pecado Capital” e ten un forte 
sentido anticlerical e en contra da Igrexa, 
pero non en contra da relixión. Outro dos 
temas é  “Es la hora” que fala desa xente 
que acepta a súa mala situación e que non 
loita contra ela, con este tema 
pretendemos concienciar a esas persoas 
de que se rebelen. Outro tema noso é “Super 
Rachacancelas” que ten un claro enfoque irónico  
e a súa mensaxe vai dirixida ó recoñecemento 
das persoas que van en contra do fascismo e 
loitan contra el  nas rúas e nas cidades, pero ás 
que a xente non recoñece o seu labor. Por 
último temos una balada ,aínda sen título, coa 

que pretendemos chegar a máis variedade de 
público e que a xente vexa que tamén temos 
parte “sensible” (Risas) e tamén fixemos unhas 
cantas versións de cancións bastante coñecidas 
 
P. Con todos estes temas tedes suficiente 
material para grabar unha maqueta, non vos 
parece? 
R. Temos previsión de facer unha serie de 

colaboracións co grupo Bergallazo  na 
súa maqueta, e a medio longo prazo 
tamén vamos gravar unha maqueta 
propia, pero de momento preferimos 
seguir ensaiando e dando concertos de 
vez en cando. 
 
P. O certo é que vendo o lugar onde 
ensaiades, sorpréndeme que cheguedes 
a facer algo. 
R. (Risas) Si, a verdade é que non é que 
teñamos precisamente un estudio de 
grabación, xa que só dispomos dunha 
habitación nunha casa medio en ruínas 
como local de ensaio e uns cantos 
amplificadores que non son cousa do 
outro mundo . 
 
P. Creo que a xente que está a ler 
esta revista vai ter cada vez máis 
ganas de vervos en directo, ¿onde 
poderían “disfrutar” da vosa música?  
R. O noso próximo concerto vai ser 
no festival de música que se celebra 
en Salesianos; o “Bosco Music”. 
 
P. Xa para finalizar, ¿queredes 

comunicarlle algo á xente ou queredes 
facer algunha protesta? 
R. Xa que nos dás a oportunidade, 
gustaríanos facer unha serie de 
peticións ao concello, como por 
exemplo, máis lugares onde dar 
concertos, locais de ensaio a prezos 
razoables e xa por último, subvencións 
de material ou de desprazamento. 

 
P. ¿Algún agradecemento en especial?  
R. Si, a Aitor de Sin motivo, os amigos do grupo 
Besthiooven por axudarnos coas primeiras 
cancións e a toda esa xente que nos segue 
aguantando concerto tras concerto.  

Luis Ansias 
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Consiste no uso da música ( mediante os sons, a 
harmonía, o ritmo, a melodía...)dentro dunha 
estrutura organizada de traballo cun fin 
terapéutico. Os seus obxectivos inclúen 
restaurar, potenciar ou manter a saúde das 
persoas. Para iso utilízanse técnicas e 
procedementos específicos da disciplina. 
Dentro da mesma pódense atopar distintas 
correntes de pensamento e diversas influencias 
doutras disciplinas como a psicoloxía, a 
pedagoxía musical, o medicamento, a filosofía, a 
musicoloxía etc. 
O primeiro país que recoñeceu a existencia da 
musicoterapia como profesión foi Estados 
Unidos no 1950, estendéndose posteriormente 
a outros países. En España  o ministerio de 
Traballo non a recoñece aínda como profesión. 
Pode ser un tipo de terapia en si mesma, aínda 
que o seu carácter interdisciplinario favorece a 
súa integración con outras modalidades 
terapéuticas. 
A musicoterapia contempla aconteceres 
musicais e estéticos que promoven o 
desenvolvemento e recoñecemento de distintos 
aspectos da comunicación emocional das 
persoas. O musicoterapeuta debe comprender e 
non xulgar como de maior ou menor calidade as 
producións dos seus pacientes en tanto 
calidades técnicas dos mesmos. 
 A musicoterapia aplícase tanto na práctica 
clínica como na social ou a educativa. 

 
 
 
 

Algúns dos 
instrumentos 

empregados nesta 
terapia. 

 
 
Orixe 
 
A utilización da música como terapia ten a súa      
orixe na Prehistoria. Sábese que a música 
estivo presente en ritos máxicos, relixosos e de 

curación. Sen embargo, os primeiros escritos 
que fan referencia á influencia da música sobre 
o corpo humano son os papiros exipcios 
descubertos en 1889 e que se sitúan  ao redor 
de 1500 a. C. No pobo hebreo tamén se 
empregaba a música en casos de problemas 
físicos e mentais. Desta época data o primeiro 
relato sobre unha aplicación da musicoterapia. 
Foi na antiga Grecia cando se plantearon os 
fundamentos científicos da musicoterapia, 
sendo os principais protagonistas: 
   
 -Pitágoras: dicía que había unha música entre 
os astros e cando se movían, facíano cunhas 
relacións entre música e matemáticas. 
 -Platón: cría no carácter divino da música 
ademais de proporcionar placer. 
 -Aristóteles: foi o primeiro en teorizar sobre 
a grande influencia da música nos seres 
humanos. 
 
 
Entrevista a Mª Jesús Barreiro 
García, 
nai de Iván Martín Barreiro, asistente a clases 
de musicoterapia en Aixiña. 
 

 
 
 
 
Iván Martín Barreiro  
 
 

 
-¿Dende cando asiste Iván a esta terapia, e 
con que frecuencia? 
Dende hai tres anos cunha frecuencia dun día 
por semana. 
 
-¿Que te impulsou a que o teu fillo acudise a 
esta actividade? 
Penso que esta terapia axuda a estimular os 
sentidos e podería axudalo a actuar dunha 
forma máis tranquila e apacible, polo tanto 
menos nerviosa. Outro dos factores que me 
impulsaron a querer que meu fillo acudise a 
musicoterapia foi que lle encanta  a música e 
disfruta escoitándoa. 
-¿Notaches algunha mellora na súa conduta 
ou na súa mobilidade dende que comezou as 
clases?  
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Iván de moi neno xa era moi nervioso, pero ao  
mesmo tempo que crecía, ía tranquilizándose. 
Esto no meu parecer é debido  a que co tempo  
foi adquirindo   madurez suficiente que xunto á 
musicoterapia fixeron del unha persoa máis 
tranquila. 
No ámbito da mobilidade, unha das melloras 
máis apreciables é a súa mellora na 
psicomotricidade fina , o premer cunha maior 
precisión calquera obxecto, grazas a traballar 
co piano. 
Por último, a  nivel de entendemento, céntrase 
máis nas tarefas que se lle asignan tanto no 
colexio como na súa vida cotiá. 
 
-¿O teu fillo asiste ou asistiu a outra 
terapia con fins parecidos? 
Si, asistiu dous anos consecutivos a hipoterapia. 
Tamén me gustaría que se puidese bañar con 
golfiños, pero teño entendido que o único lugar 
onde esto se leva a cabo é en Tenerife. Por 
desgracia a listaxe de espera é interminable, 
pero como todo, A ESPERAR. 
Hoxe en día estase a traballar moito neste 
campo, e buscan novas terapias para traballar 
con discapacitados, polo que non pecho as 
portas a novas terapias. 
 
 
Entrevista a  Suso Janeiro (profesor 
de musicoterapia) 

 
Suso Janeiro e Arantxa 
Docampo (unha das 
usuarias desta terapia). 
 
 

 
Podería definir o concepto de musicoterapia? 
- Como resposta podería dar dúas, unha delas é 
o uso da música na consecución de obxectivos 
terapéuticos tales como a restauración, 
mantemento e acrecentamento da saúde física 
e mental. 
Outra das definicións é a aplicación científica 
da música para provocar cambios no 
comportamento e mellora na calidade de vida. 
 
Que obxectivos se buscan con esta terapia? 
-Inténtase atopar unha estimulación física e 
psicolóxica no paciente, fomentar a súa 
expresión emocional, a súa capacidade 

comunicativa e cognitiva, lograr unha autonomía 
persoal na súa vida cotiá. Pero o principal é 
lograr unha mellor calidade de vida. 
 
Que beneficios aporta esta terapia? 
-Nesta pregunta voume centrar na enfermidade 
da parálise cerebral, sendo esta a máis 
frecuente. 
No concepto da sensoriomotricidade intentamos 
favorecer a relaxación e o control muscular, 
mellora da fonación, da respiración, do control 
vocal, expresión corporal e da habilidade óculo-
manual. 
No da psicoemocionalidade favorécese a 
expresión de emocións a través do son/música, 
e unha estabilidade emocional. 
No ámbito cognitivo axúdase ao 
desenvolvemento da atención hacia á  música e a 
linguaxe, e estimúlase a memoria. 
Na comunicación social mellora a capacidade de 
comunicación e estimula o desenrolo de 
habilidades sociais. 
 
Que enfermidades se tratan? 
-Todas aquelas que conleven unha discapacidade 
física ou mental. No meu caso, en Aixiña, as 
enfermidades máis frecuentes son a parálise 
cerebral tanto en nenos como en adultos, 
derrame cerebral e alzhéimer.  Nalgunhas 
ocasións tratamos a ataxia, o síndrome de 
Jouber, a microcefalia, a hipoacusia, o síndrome 
de Down e a hipomelanosis. 
 
Cal é a súa metodoloxía? 
-Divídese en pasivos/receptivos, onde se 
pretende estimular a creatividade,  a través da 
expresión verbal, escrita ou plástic, e a outra é 
o activo/creativo, que se basea  no contacto 
directo cos instrumentos.  
 
En que campos se emprega esta terapia? 
- Emprégase con neonatos e prematuros, no 
ámbito da xeriatría (terceira idade e 
diferentes demencias), en centros de día, 
psiquiátricos, con minusvalías físicas e 
neurolóxicas  (parálise  cerebral, síndrome de 
Down e autismo), na drogadición e en centros 
penitenciarios.  
 

Soraya Martín Barreiro                 
Victoria Pérez López                

Daniel Requejo González  

73



                                                               

                                             
                                              
 
  
                           Rañolas  5                   

Falando Claro: Sección de opinión

 
¿Por que ciencias ou letras e non ciencias e 
letras? Os científicos din: "A primavera é unha 
das catro estacións onde florecen as plantas e 
as árbores". Pablo Neruda dixo: "Quiero hacer 
contigo lo que la primavera hace con los 
cerezos". Fóra de toda interpretación literaria, 
ámbolos dous textos din o mesmo. Pero, quen é 
mellor, o que é capaz de simplificar algo tan 
adornado ou o que é capaz de embelecer algo 
tan técnico? quen é mellor, o que salva vidas cun 
desfibrilador ou aquel que cura as feridas do 
alma con versos? E é que non se trata de ser 
mellor ou peor, de ser máis ou menos útil; quen 
marca a diferenza entre o que serve e o que 
non? O prefirir a carne non significa rexeitar o 
peixe, entón, por que alguén que decide estudar 
a Bécquer non pode interesarse pola creación 
dunha nova protocélula ou alguén que decide 
investigar sobre a orixe do universo non pode 
ler a Quevedo? ¡ Claro que pode! ¿Quen llo 
impide? Son opinións dalgúns que seguen crendo 
que entender a poesía ou estudar a vida dos 
autores para entender por que escriben as súas 
obras, é algo de menor transcencia ou unha 
perda de tempo con respecto a investigar sobre 
a clonación ou sobre a orixe da vida. Opinións, ó 
meu entender, pouco racionais e escasas de 
argumentos estando en pleno século XXI, onde 
cultura e innovación non deberían estar rifadas, 
senón traballar xuntas, algo así como unha 
receita en que se engada a filosofía de Grecia, 
algúns manuscritos da Idade Media, avances 
químicos durante a Revolución Industrial e 
metades a partes iguais de literatura universal 
e innovacións científicas, mesturamos todo iso e 
podemos chegar a crear un país no que non se 
etiquete á xente polas súas decisións. 
Linguas mortas, si, pero se nunca existisen, que 
sería dos nosos idiomas actuais? De que nos 
serve saber que é un xineceo se non 
entendemos por que se chama así? Só con 
coñecer algo de etimoloxía (errados están os 
que pensen que iso só interesa á rama de letras) 
podes saber que se chama así á parte feminina 
dunha flor, porque o sufixo gine-, en grego, 
significa muller e, coma este, centos de 
palabras científicas. 
 
Escribir ou ler non é unha perda de tempo como 
moitos pensan; cando les un libro, ese libro 
perfecto  no que cada palabra  leva un pouco de 
ti e que non queres acabar para que a historia 

nunca remate, ou ese texto que escribes 
intentando atopar a frase perfecta, aquela coa 
que o lector se sinta identificado, que a subliñe, 
que se lle entrecorte a repiración... Síntoo, 
estoume indo cara á miña rama e precisamente 
o que estou criticando é a falta de 
racionalidade ao crerse uns máis importantes ca 
outros. Se defendo con máis paixón a eses 
autores que me fixeron sentir sensacións 
preciosas lendo as súas obras e, en cambio, non 
me involucro do mesmo xeito coa ciencia en 
xeral, ¿ seica teño que ser unha ignorante 
científica por iso? Estou segura de que na rama 
de ciencias hai xente que defende a súa opción 
con tanta paixón e compromiso como eu o fago 
coas letras, e saco o sombreiro por eles, acepto 
a súa decisión e considero imprescindible que 
existan médicos, científicos, inventores... 
porque, que sería de nós se Edison non 
investigara como crear unha bombilla? ou se a 
ninguén  se lle pasara pola cabeza que un avión 
puidese desafiar a lei da gravidade? E é que, xa 
sexa para vivir cada día un pouquiño mellor ou 
para imaxinar o mundo como cadaquén queira, 
todos somos importantes e esta debería de ser 
a primeira lección que nos debían de ensinar  a 
todos na escola: non existe o coñecemento 
prescindible. 
 

Laura Rodríguez Iglesias 
 

 
 
                     
GALEGO,  
DEREITO OU IMPOSICIÓN? 
 
Ocupa hoxe un pequeno espazo nas atarefadas 
páxinas da prensa -entre crise económica, 
reparto de pasteis políticos e guerras que a 
ninguén preocupan pero nas que todos se 
interesan- unha nova que pode pasar 
inadvertida ante os ollos do lector-folleador, 
pero das que se un repara nelas, deixa no corpo 
un malestar turbio, como de acto de campaña 
electoral, un eco de arreguizo frío no espiñazo. 
 
Unha rapaza galega, moi dona de si mesma -ou 
ao mellor os seus respetabilísimos pais, vai ti 
saber- apelou á xustiza mediante a Plataforma 
Galicia Bilingüe para defender o seu dereito 
aldraxado de empregar o castelán a tempo 
completo no seu centro de estudos. O tribunal 
en cuestión dixo que nanai, que a normativa 
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vixente desde hai un ano e que regula o uso do 
galego no ensino concreta que se debe falar a 
lingua de Pondal no só na materia específica 
senón tamén en todas as outras que a 
ilustrísima Consellería considere conveniente. A 
pesar desta resposta das de "coa Lei da man", 
un tribunal diferente dunha cidade diferente 
da nosa querida nación galaica concedera, meses 
antes, este dereito de libre lengoreteo nas 
aulas en calquera lingua eso si, das que a 
Constitución Española en toda a súa 
maxestuosidade marca como co-oficiais, que 
non está o forno como para reinventar un Babel 
coa especie autóctona. Sen permitirme a 
licencia de intentar  adiviñar os motivos que 
levaron á inocente púber -ou ós seus 
proxenitores- a rexeitar a fala da súa patria 
desbotando así a posibilidade de abrir 
horizontes novos, de medrar intelectualmente, 
de compartir o latexo primitivo que só as falas 
compartidas  son quen de invocar, penso nun 
problema que parece de maior alcance.  
Na epopea do idioma na nosa nación parece 
haber claramente vencedores e vencidos, pero 
tamén transcendendo esta causa cultural, é 
realmente lícito obrigar a falar a ninguén unha 
ou outra lingua? Impoñer o vehículo de 
expresión, a canle que comunica o íntimo, o 
humano, co  universo? Paga en serio a pena 
coaccionar, converter en ruíns e baixos 
argumentos a simple vista válidos, mesmo 
elevados, como a salvagarda da identidade dun 
pobo? 
Coido que os señores da política, máis 
interesados no reverso tenebroso das cousas, 
en cantos votos e cantos cartos e canto poder 
vale cada palabra pronunciada, sexa no idioma 
que for, están corroendo ao seu paso, coma 
ácido, o chisco de harmonía que nos queda neste 
recuncho da terra que se somete cada vez a 
maior velocidade ás venturas e desventuras da 
vida moderna. A defensa do idioma, esgrimida 
como causa xusta e nobre pero satanizada, 
deleznada, trae da man inevitables hóspedes 
molestos; confrontación, agresividade, odio. A 
pesar de que unha ditadura troque de cor, 
continúa a ser ditadura, a mesma merda con 
distinto cheiro. Ou acaso Robespierre era máis 
benévolo que o Rei Sol, doen menos os mortos 
segundo estean xustificados por unha ou outra 
idea? Estamos en pleno dereito de defender o 
noso, pero non frustremos nunca a elección, a 

opción. Evitemos a falsa conformidade 
uniformada, na variedade, como ben di o eslogan 
publicitario, está o gusto. 
 

Ana Cristina Pérez Rodríguez 
 

 

O CANON DIXITAL, , , ,     
unha boa medida ou un imposto inxusto? 

 

 

Ao mercar un bolso ou calquera prenda de 
vestir, complemento, software informático... 
estamos pagando un extra polo valor intelectual 
ou promocional dunha marca, pero isto non só 
xera cartos ós vendedores deste tipo de 
marcas senón tamén  aos que fabrican 
imitacións ou copias.  
A lei castiga a eses vendedores de copias xa 
que inflúen moito nos índices de venda das  
empresas ( as máis influenciadas son as de 
software). Pero, recentemente, aplicouse unha 
lei de canon dixital a todos os produtos 
informáticos  para contrarrestar as crecentes 
perdas das discográficas. 
É unha boa medida, pero non polo momento  
para países como España no que o índice de 
mercancía pirata é relativamente baixo 
comparado con outros  países como China  onde 
o 97% da mercancía é pirata ou Arxentina cun 
94%.  
Ademais destacan organizacións como a SGAE 
ou a AIE que insisten na implantación desta 
medida en nome dos autores españois. Estas 
organizacións son as mesmas que poñen prezos a 
discos desde 12 a 20 €, cando o prezo de custe 
é de 3  ou menos. 
Pero o canon non foi só aplicado  a CDs e DVDs, 
xa que son os que máis probabilidades teñen de 
acabar convertidos en copia piratas, senón 
tamén a pendrives, memorias,teléfonos 
móbiles,mp3…  
Este sistema viola ademais  a presunción de 
inocencia, garantizada na Constitución Española, 
xa que se supón  que calquera persoa que 
merque un soporte para gravar,  farao con 
material rexistrado.  
Por outra parte, existen unha serie de 
establecementos que venden producións de 
autores que non están asociados á SGAE. 
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Moitos deles están sendo ameazados polos 
avogados da  SGAE para evitar que estes locais 
vendan máis sen aplicar o famoso canon. 
En resumo, que existen diversas opinións, unhas 
a favor, a gran maioría en contra... Segundo os 
seus detractores máis extremos, aumentará o 
paro e reducirase  tremendamente o diñeiro que 
gastamos en Cds, Dvd..... e segundo  outros, non 
é máis ca unha compensación ós autores debido 
ao dano que lles causan as copias ilegais. 
O roubo da propiedade intelectual é un tema 
cada vez máis polémico aínda que moi inconcreto 
como para condenalo.  
Hai moitas ocasións na nosa vida nas que 
roubamos a propiedade intelectual doutros: ó 
contar unha película a un amigo, ó copiar os 
deberes.... É, quizais, na vida dunha persoa 
chegue a ser máis importante copiar unhas 
palabras nunha oposición  que descargar de 
internet o último Cd de calquera cantante. Nun 
caso róubaselle  diñeiro ao propio cantante e no 
outro roubámoslle  un posto de traballo a outra 
persoa. Creo que o segundo é bastante máis 
importante que o primeiro. 
Existe ademais outra circunstancia que fai máis 
fácil roubar en internet. Todo o que queiras 
está ó alcance da man, é coma se a un neno 
pequeno lle din nunha tenda de xoguetes, que 
pode coller o que queira. O neno collerá de todo, 
aínda que non o vaia usar en toda a súa vida. 
Algo parecido sucede en internet, a xente 
descarga cousas que non utilizará na vida, ben 
por seren  curiosas, bonitas, ou simplemente 
por seren  moi fáciles de descargar. Debido a 
esta gran facilidade, a xente non se dá conta de 
que está roubando. 
Outra interesante razón é que as persoas só 
consideramos o roubo cando o obxecto é 
material . En internet as cousas van parar ao 
disco duro, óelas e gárdalas no disco duro ata 
que tes necesidade de eliminar algo. É dicir, 
parece máis latrocinio marchar sen pagar un 
pantalón nunha tenda de roupa ca descargar 
unha película.Sentímonos  máis culpables cando 
o que roubamos o podemos soster  na man.  
  
Así pois, tal e como están as cousas, non 
veremos unha lei sobre as descargas en 
internet que guste a todos ata dentro de moito 
tempo. 
                              
 
                                   Juan Ozaita Corral  
  
  

 

“Nada hai que poida impedirnos ascender e 
mellorar e ninguén pode deter o noso progreso 
senón nós mesmo” 

Henry Thomas Hamblin. 
(1873-1958) Filósofo e escritor inglés 

 
Para que nos serve estudar? Que nos aporta 
ademais dunha gran perda de tempo? Por que 
estudar para un futuro e non vivir e espremer o 
presente? Por que  elixir  estudar  e non 
decantarse polo ocio ou outro tipo de 
estimulación externa ? Non estudar significa 
non saber? Hai ganas de estudar? Vallo para 
estudar, ou non? En resumo; estudar, para que? 
Ben, a opinión da maioría dos mozos é que 
estudar é aburrido, é unha perda de tempo, 
quítanos de facer outras cousas que nos gustan 
máis, é unha tarefa ardua e difícil ata o punto 
de chegar a parecer imposible... 
Das ideas expresadas  anteriormente  podemos 
chegar ás seguintes conclusións: 
 
1º) É máis divertido e interesante ver a tele, 

xogar á play, saír cos amigos, escoitar 
música, facer deporte, navigar en Internet, 
ir de compras ou exercitar o polegar no 
móbil, ca estudar. 

2º) Aos maiores, pais e profesores, moléstalles 
moito que eu non estude. O non facer nada 
ou os suspensos son, en consecuencia, unha 
arma estupenda para opoñerme a eles. 

3º) Sempre me están dálle que dálle  co de 
estudar e a súa importancia para o futuro, 
para ser alguén, para ter cartos... E en 
realidade eu vexo todo iso moi lonxe, 
interésame máis o presente e pasalo ben; e 
iso sen contar que para gañar cartos non hai 
como un golpe de sorte ou saír un día pola 
tele.  

 
Daquela, se podo pasalo ben no presente e ter 
sorte e ser afortunado no futuro, para que 
perder o tempo estudando?  

                  
“Miremos que somos pais do noso                   

porvir e non fillos do noso pasado” 
                  

Unamuno.        
 
Pois moi doado, unha razón- resposta á pregunta 
recentemente plantexada é que esta forma de 
ver o estudo como medio de produción de 
diñeiro ou de sona é errónea, ademais de deixar 
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o noso futuro en mans dunha sorte que 
supostamente teremos, pero que non é unha 
opción segura.  

                                                                                
“Se temos un porqué na vida,                                                                                   

poderemos afrontar calquera como”.                                                                                                         
Nietzsche. 

 
Seguindo as instrucións de Nietzsche, outras 
razóns para estudar serían: 

 
� Para non ser unha persoa ignorante e 

indocumentada. 
� Para ser capaz de entender o mundo no 

que vivo e as cousas que ocorren ao meu 
redor. 

� Para  pensar coa miña cabeza e evitar 
que outros me manipulen. 

� Para expresar con claridade as miñas 
ideas, sentimentos, opinións e 
proxectos.  

� Para superarme e ser feliz por 
conseguir novas metas. 

� Para dar alegrías aos que me queren e 
coñecen. 

� Para disfrutar das vacacións, sen 
pensar en recuperacións e repescas.  

� Para dar pasos, curso a curso, e para 
facer a carreira ou traballar no que 
desexo. 

� Para conseguir os regalos, recompensas 
e premios que quero.  

� Para sacar boas notas e lograr a 
satisfacción persoal.  

 
Ao ter estas razóns presentes á hora de 
estudar, hai que ter en conta a motivación e a 
concentración, ademais da organización, 
planificación e control. 
 
O sabio grego Arquímedes dixo para sopesar o 
uso de panca: 
 
“Dádeme un punto de apoio e moverei  a Terra” 

 
Se se atopa unha boa motivación, non haberá 
maneira de que nos paren. 
En poucas palabras, para estudar necesítase 
poder e saber facelo, pero o máis importante é 
QUERER ESTUDAR.  
 
Engadir tamén que o estudo precisa de  moito 
esforzo e dedicación, non so é querer estudar 
senón levalo a cabo malia as dificultades que 
supoña. Pero esas dificultades serán facilmente 
sorteadas e superadas se temos presente as 

nosas metas, obxectivos e as razóns 
mencionadas anteriormente. Ademais o estudar 
pode satisfacernos persoalmente se non nos 
limitamos a estudar sen pensar senón que nos 
poñemos a estudar para aprender e non como 
unha obriga.  
 
Tamén existen aqueles adolescentes pesimistas 
que pensan que non valen, que fracasan porque 
non son capaces de conseguir o éxito, inseguros, 
descoñecedores das súas capacidades, aqueles 
que á mínima dificultade ou contratempo tiran a 
toalla e é neste caso cando se acerta a dicir: 
déixoo por hoxe, xa o farei mañá; eu non vallo 
para isto... que non se fíen nin de si mesmos 
porque  poden estarse enganando. O estudar 
non é nada imposible se un non quere que se 
convirta niso.  

                  
“Cambia os teus pensamentos, e cambiarás                   

o teu mundo.”                   
N. Vicent Peale. 

 
Ademais non hai motivos para temer o fracaso, 
porque “o temor ao fracaso apártanos do éxito, 
non do fracaso”. 
 
Dicir tamén que no camiño do estudante, por 
moito que se esforce tamén haberá dificultades 
e suspensos, de aí que se diga que “os supensos 
son para os estudantes”, pero iso outorgará 
forzas e ganas para superarnos porque:  
 

                  
“Un home de carácter poderá ser                  

derrotado, pero xamais destruído”.                   
Hemingway  

 
En resumo, estudar sempre nos serve para ser 
máis autónomos e evitar que nos manipulen, 
defender os nosos dereitos porque somos 
conscientes de que os temos, apostar polas 
nosas opinións e ideas, dar pasos para facer o 
que queiramos (carreira ou traballo), 
superarnos e ser felices por conseguir novas 
metas... 
Así que aquilo de “Forasteiro, nunca debiches 
cruzar o Misisippi’’  Que dicían as vellas 
películas do oeste, estaría aquí fóra de lugar; 
creo que si que debemos cruzar o río e 
mollarnos. 
 
Aí que, tomemos as rendas do noso destino, 
espoleemos á nosa vontade e cabalguemos. 
                                

Beatriz Pérez                   
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Historia dun emigrante: o meu avó 
 
¿Por que hoxe en día nos queixamos tanto cando 
as cosas nos van mal?, en realidade, non temos 
nin idea do que son problemas na actualidade! 
Antes tiñan problemas ben máis graves, 
problemas dos que eu vos vou falar. Pero, 
¿asumíanos sen facer nada?. NON. 
 
Sabían que non podían atopar traballo só con 
desexalo. Sabedores de que para levar un pouco 
de pan á boca terían que traballar todo o día, 
moitos asumiron que deberían marchar da casa 
aos 12 anos para buscar traballo. 
 
Hoxe as cousas son máis sinxelas e ninguén 
lembra como era a vida antes. Imos contar a  
historia do meu avó, o que tivo que facer para 
sobrevivir, o que fixo para gañarse a vida, ata 
onde chegou, que conseguiu…. 
 
A historia comeza na súa infancia. Aos 12 anos 
marchou  traballar de “paragüeiro” a 
Pontevedra, traballo que conseguiu por 
necesidade. Precisaba cartos para poder comer 
e poder vestir. Ía e viña a Pontevedra. Tiña unha 
roda para afiar coitelos, aínda que el afirma que 
non se lle daba moi ben ese labor. Chamaba nas 
casas e pedíalles os coitelos para afialos. Durmía 
onde podía ou lle deixaban. Así viviu aquel neno... 
 

Con  21 anos, sendo 
noivo da miña avoa 
ermitas, marchou á 
“mili”, ese tempo no 
que se servía ao 
exército de forma 
obrigatoria , sen 
nada a cambio e que 
hoxe a maioría 

descoñecemos. 
Cando regresou, 
casou (11 de maio  
do 57), ao non ter 
oficio nin estudos, 
a miña avoa díxolle 
que marchara a 
Venezuela, (xuño do 
57). 
A situación é ben 

sinxela. Atópaste casado, muller embarazada e 
2000 pesetas no peto (uns 12€), si, dixen doce!!. 
Está claro, daquela non había problemas!!. 
Decidiu, como moitos, emigrar. Pasou o 
recoñecemento en Vigo (trámite imprescindible 
para poder emigrar) e marchou. (O meu bisavó 

Serafín axudouno economicamente a pagar a 
viaxe.) 

 
A historia desde o seu comezo: 
 
Chegou a Venezuela a bordo do “Santa María”, 
barco xemelgo do “Monserrat” pero un dos máis 
grandes; travesía que durou 14 días. Nesta viaxe 
produciuse  a morte dun pasaxeiro, e aínda que 
pareza de película, naquela época era costume  
 
tirar os corpos ao mar, cousa que evitaron todos 
os viaxeiros opoñéndose e obrigando ao barco a 
atracar en “Porto rico”. Por certo, lembra  o meu 
avó a impresión que lle causou ver tanto coche 
nas rúas daquel lugar. Cando aquí se vía  un cada 
mes, alí habíaos a ducias, “por algo lle chaman 
Porto rico, pensou”.  
 
Chegou  a un país completamente novo para el, 
no que a vida non era tan sinxela como 
imaxinaba. Ninguén o estaba esperando cunha 
casa e un traballo, non.  
 
Nos primeiros anos meu avó enviaba cheques, 
máis ou menos 15000 pesetas cada 4 ou 6 
meses, (uns 90€ aproximadamente) para a miña 
avoa. Aínda que era pouco, el seguía intentando 
de todas as maneiras atopar algo mellor, por iso 
nunca tivo un traballo fixo. 
 
Entre tanto, a miña avoa en España, despois dos 
nove meses normais do embarazo deu a luz ao 
meu tío (Jose). A miña avoa traballaba na casa e 
educaba ó fillo. Vivía cos seus pais e co pouco 
diñeiro que lle chegaba de Venezuela. O fillo non 
coñeceu ao pai. A miña avoa envioulle aos 3 
meses a primeira foto do neno, e aos 6 meses a 
segunda, o meu avó só coñecía ós seu primeiro 
fillo por fotos. 
 
Daquelas dicíase que Venezuela era un tesouro, 
que se agarraban os cartos cun angazo, e que 
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era sinxelo gañar diñeiro, pero non era así. “Ao 
angazo faltábanlle os dentes...” 
 
Dedicouse á fotografía ambulante. Este traballo 
conseguiuno co seu irmán, que o acompañou na 
viaxe. Montou un estudo onde traballaban os 
cadros. Enmarcábanos, e algunhas das fotos 
eran enviadas a España para que llas pintaran ao 
óleo. Tamén vendía paisaxes. Percorría o país de 
cabo a rabo vendendo estes traballos de porta 
en porta. Moitas son as anécdotas que conta a 
este respecto. A maioría desagradables, pois 
mesmo se xogou a vida, como cando lle puxeron 
unha pistola no peito para pagarlle un cadro!!. 
Grazas a deus que non o cobrou!!. 
 
Estaban vivindo en aluguer. Aos sete meses o 
presidente “Pérez Ximénez” foi derrocado, como 
consecuencia, aumentaron os conflitos e fóiselle 
o negocio á quebra , tiveron que empezar de 
cero. Botaban todo a día na rúa. Día e noite 
traballando!!. 
 
Despois de tres anos e medio a miña avoa foise a 
Venezuela co seu fillo. Foi neste intre cando o 
meu avó por fin o coñeceu , e el ao seu pai. 
Estiveron xuntos tres anos máis, a miña avoa 
seguía a traballar na casa coidando da familia. 
 
Transcorridos seis anos e medio víronse 
obrigados a volver a España xa que o clima lle 
estaba a afectar á saúde. 
 
 

Unha vez en 
España 

atopouse que 
estaba no 
mesmo. Sen 
traballo nin 
estudos viu 

como 
solución, no 
63, comprar 

unha tenda de ultramarinos con  vivenda en 
“Villavalencia”. O negocio non era grande 
dabondo e case non lles chegaba para comer. 
 
¿Pero acaso se rendeu?¿Algunha vez tirou a 
toalla? NON. 
 
Nunca se deu por vencido, intentou saír adiante 
por outros medios, traballou, entre outros, de 
camareiro na “Bilbaína” (na rúa do Paseo, fronte 
ao Banco de España), o café máis famoso de 
Ourense onde tamén había espectáculos. 

Traballou neste lugar durante 8 anos, todos os 
días do ano. 
 
No ano 64 decidiron comprar unha casiña dunha 
soa  planta na “Lonia”,  na que non viviron ata o 
ano 66. Un ano antes, no 65, nacería o seu 
segundo fillo (Miguel) na casa de “Villavalencia”.  
No ano 72 foi traballar de camareiro a outra 
cafetería, o “STOP”, na estrada de Vigo. En 
total traballou 12 anos de camareiro. 
 
As cousas da vida e as moitas ganas de ter unha 
nena, nace Mª del Pilar, esta xa na residencia 
sanitaria, no ano 73. O seu terceiro e último 
fillo. 
 
Tamén andou de aquí para alá de peón de albanel 
na construción. “Estudos non, pero a vida vaiche 
ensinando moitas máis cousas” nos di!!. 
 
No ano 76  mercou un local en “Samuel Eiján”. 
Puxeron entre os dous un pequeno negocio de 
roupa de raparigos chamado “Nenos”. Tivérono 
durante catro anos. Mais o negocio era 
demasiado pequeno, (tiñan 3 fillos que sacar 
adiante), para manter a toda a familia e isto fixo 
que volvera pensar en marchar outra vez a 
Venezuela. Desta, logo volveu. Deixaba moitas 
cousas en España para estar tan afastado 
demasiado tempo, e ao cabo dun ano e medio, 
voltou (ano 81). 
 
Volveu traballar no que puido, case sempre de 
peón ata o ano 85.  
 
Entre medias, no ano 1984, estiveron durante un 
curso na cafetería do “Otero Pedrayo”. 
Substituíu a unha señora que nese momento a 
rexentaba. ¡A muller rompera unha perna! E para 
que non perdera a cafetería.... 
 

A miña avoa facía 
as tortillas e o meu 
avó os bocadillos e 
mailos cafés. Ás 
veces o meu pai 
(Miguel) axudábaos 
na cafetería.  
 
Durante o curso no 
“Otero Pedrayo” 
sacou unhas 
200.000 pts. Pero 
a cambio limparon 
a cafeteira, o 

mostrador; 
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comprou teteiras para infusións, rateiras para 
os ratos, que ,segundo el,  un case podía montar 
neles!!”, “aquilo estaba que daba noxo”... Pero, 
sobre todo, fixo moitos amigos neste centro. 
 
Lembra con cariño a comida de fin de curso que 
lles ofreceu ós profesores. Fixeron polbo, carne 
ó caldeiro e empanada (a miña avoa recorda “que 
a auga do polbo non daba fervido”). O meu avó 
regaloulles licor café e augardente de herbas 
feito na casa, como mostra de agradecemento 
aos profesores. 
 
Xa no ano 88 pasou a ser empregado do seu fillo 
(Jose) na empresa “MAQUINOR” e aquí 
traballou deica a súa xubilación.Agora, volvendo 
a vista atrás e recordando tantos e tantos 
avatares; anos de sufrimentos, complicacións, e 
porque non, moitas alegrías, séntese satisfeito 
por ver que todo aquilo mereceu a pena. Agora, 
feliz, ten a familia que creou ao seu carón e iso 
para el é non ten prezo. 
 
Nota do autor: 
 
Este artigo pretende ser unha homenaxe a don 
Manuel Bernárdez González de parte do seu 
neto, polo moito aprecio que lle ten.  

 
Relátase aquí unha parte da nosa  historia que 
poucos coñecemos. Reflexa o esforzo que esixiu 
a emigración para que os lectores a coñezan e  
saiban que todo este esforzo se fixo polo que 
eles, todos os emigrantes ,  máis querían  e 
valoraban  neste mundo: “a familia”. 
 

Iago Bernárdez Gómez 
 
 

 
 

 
 
Sacundino é un home de 80 anos que no seu 
tempo foi carpinterio e construtor de carros. El 
foi quen me deu toda a información que aporto a 
continuación. El faloume nunha fría tarde de 
inverno do mes de novembro  de como se facían 

os carros. El agasalloume co seu tempo e o seu 
saber polo que agardo que vós disfrutedes 
tanto como o fixen eu. 
 

 
 
Pero para falar sobre a construción do carro, 
cómpre  coñecermos antes  as súas partes . 
De atrás adiante está o chedeiro, que son os 
dous paos que van  do principio ao final do 
carro, cada un polo seu lateral , e que fai unha 
curva chamada domo. Para unir eses paos na  
parte dianteira están as chavellas , uns paos de 
pequeno tamaño que atravesan o chedeiro, é 
onde se unen as vacas ou bois. A travesa é de 
maior tamaño que a chavella que atravesa o 
chedeiro lateralmente; a parte onde comeza a 
facer a curva , e serve para unir os dous largos 
paos do chedeiro. A estas tres partes ( 
chedeiro, travesa e chavellas) ata onde cada 
pao do chedeiro ten esa curva, chámaselle 
pinallo. O medio do carro é o sellado, onde van 
as cargas.  Os estadullos  son os paos que se 
colocan ao longo do chedeiro  de forma vertical 
para que non caia a carga.Os ladras son táboas 
bastante anchas que se colocan horizontalmente 
ao longo do carro, póñense entre os estadullos 
en zig-zag , desa forma a carga non cae polos 
laterais. As rodas, constan de dúas partes, o 
meón,o centro da roda; e as cambas, aos 
extremos . Pola parte  de abaixo do carro 
atopamos o eixe que une as dúas rodas, e os 
chavellos, anacos  pequenos de madeira que 
sobresaen para abaixo e que serven para botar 
a corda por eles para amarrar as cargas, hai 
tres de cada lado do carro.  
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Medidas do carro 
 
A lonxitude total é de catro metros e medio. Un 
metro de ancho ata o centro e despois empeza 
a estreitarse ata o pinallo. As rodas teñen un 
metro de alto, o meón trinta e dous centímetros 
de ancho e  cada unhas das cambas trinta e 
catro centímetros. 
 
 
Construción e montaxe do carro 
 
Sacundino, como xa dixen, foi construtor de 
carros no meu pobo, no concello de Vilar de 
Barrio. Actualmente xa non fabrica carros pero 
con 80 anos lembra á perfección como se facían 
e con que tipo de madeiras. 
 

 
Segundo  me contou, o chedeiro facíase de 
bidueiro, tamén  as  taboas do piso e o centro 
do carro. As rodas  de carballo, que é unha  
madeira máis dura, e o eixe  de bido. As 
travesas  de carballo ou negrillo. Os estadullos 
e  os ladrás podían ser de amieiro ou de pino. As 
madeiras que se utilizaban na fabricación 
dependían da zona na que se fixese. 
A partir das explicacións de Sacundino, vouvous 
ensinar como se fabricaba e montaba un carro. 
Primeiro imos coa fabricación das rodas, que 
coma xa dixen anteriormente, o meón é o 
centro e as cambas os extremos. As cambas 
únense aó meón  mediante as relleiras que son  
paus de madeira de catro centímetros de ancho 
que van polo medio destas tres partes e así 
únense. Despois, ao ter montada a roda, 
recubríase a  parte exterior da mesma para que 
non se desgastase ao contacto co terreo. Había 
dúas formas de facelo.   A primeira  delas é o 

ferrado a fuego, a forma máis antiga, que é 
unha  ferra de lata ou metal que se pon quente  
na roda, quedando así  apertada e segura. 
A outra ,e máis común, é a ferra xa feita a 
medida e moldeada, únese  con cravos á roda en  
catro fases para que sexa  máis fácil.  
 
 O chedeiro era  a parte máis  complicada de 
facer. Serrábase  un bidueiro, coa suficiente 
anchura e largura, xa que tiña que dar os dous 
paos. Ao  ter os dous paos cortados, o difícil 
era facer esa curva característica que ten no 
medio chamada domo e é o que fai que o carro 
se vaia ensanchando. A curva, o domo, facíase 
mediante as gatas  que era un pao redondo, 
furado no medio, que se levaba ata a metade do 
mesmo para xuntalas mediante as cuñas, deste 
xeito facíase o domo. Entre os dous paos, para 
que non se xuntaran  onde se quería facer esa 
curva, para que quedara separados, púñase un 
chanzo, pao que facía forza para que non se  
xuntaran. O  chedeiro podíase facer de paos 
secos ou verdes. Se eran de pao seco, 
botábaselle auga fervendo para que abrandase 
e así facer mellor o domo. Se era verde, 
facíasello algo de lume para facelo máis fácil e 
así non romper. 
 
O tempo que levaba construír  o carro 
dependía, segundo Sacundino, da necesidade 
que se tivera del. Apurando os procedementos  
en  quince días, se a doma era rápida; ou nun 
mes.  Levaba tanto tempo pola  escaseza de 
ferramentas e pola laboriosidade do traballo, 
todo feito a man.  Hoxe en día cos adiantos que 
hai , se tivese que facelo, levaríame oito días, di 
Sacundino. Afirma que cómpre ter moita vista, 
ser áxil cas ferramentas (aprendíase  
traballando de aprendiz con grandes 
carpinteiros), ser mañoso, e co tempo, di, cada 
un xa vai aplicando  os seus propios recursos.  
Os carros facíanse por encargo. Fabricábanse 
nos propios pobos de onde era o carpinteiro, ou 
íase de ambulante  a traballar a casas 
particulares. Ao  ir a outros pobos, axudábanos 
en moitas ocasións os señores de cada casa. 
Este carpinteiro fixo carros no propio pobo, 
traballaba cando tiña tempo, ás  horas, sen 
xornal. Sen embargo se os facía por encargo 
noutro pobo, traballaba a xornal,  cobrando 
dezasete pesetas por día traballado. Durante 
este tempo  vivía na casa para a que facía o 
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carro. Hai trinta anos, o último carro que fixo 
cobrouno a trinta mil pesetas. 
 
Quero darlle as grazas a Sacundino por 
haberme agasallado co seu tempo,  unha fría 
tarde de inverno do mes de novembro. Grazas 
por todo o que sentín e aprendín.  
 
 
As fotos  foron feitas en decembro. As vacas e 
o carro que saen na fotografía seguen 
traballando cando fai falta, xa que nalgúns 
pobos coma este de montaña, a única forma de 
traballar o campo é mediante o carro de vacas 
iso é o que  di Silvestre, gandeiro e dono desa 
xugada de vacas, das poucas van quedando no 
noso rural. 

                                                                          
Daniel Blanco 

 

 

 

    

 
O “Barallete” é un argot  empregado  
principalmente polos  afiadores e paraugueiros 
de  Ourense ademais doutros gremios como 
imos ver a continuación. 
Trátase do galego da zona, substituíndo 
algunhas palabras por outras sen ningunha 
conexión lingüística. Isto provoca que as 
persoas alleas  ao oficio non  poidan entendelo. 
Foi  falado durante moito tempo aínda que  cada 
vez  son menos os que o coñecen.  Aparece  
cunha finalidade de servizo  entre os que  o 
empregan, e conseguiu manterse no tempo 
sobre todo porque actúa coma unha especie de 
barreira protectora destes colectivos ante os 
demais.   
Oficios como afiadores, paragueiros, capadores, 
músicos, prateiros, cerralleiros, mozos de carga, 
churreiros, segadores e outros oficios da 
ambulancia tradicional creárono co afán de 
defender os seus intereses frente aos doutros 
colectivos, marcando ademais deste xeito o seu 
carácter diferencial e único . Nace dunha 
mistura de fantasía e necesidade duns 
colectivos de características moi peculiares.   
Este argot está constituído por un vocabulario 
especial que só coñecen os do gremio e que se 
transmite por vía oral ás xeracións máis novas 
que se van incorporando ao gremio. É un especie 
de código secreto que os protexe das agresións 
externas. 
Desenvolveuse fundamentalmente na segunda 
metade do século XIX e na primeira do XX, 
cando a ambulancia ourensá tivo o seu máximo 
auxe. 
 
Ás veces empregan o barallete na parroquia cos 
seus veciños, familiares ou nas tabernas mais 
isto é algo ocasional limitándose a algunhas 
palabras soltas e pouco máis. O barallete ten a 
capacidade de diferenciar o colectivo que o fala 
frente a outros presentándose non só como un 
medio de comunicación senón tamén coma o  
reflexo dunha forma de vivir, pensar e sentir 
diferentes e propias.  
Algunhas palabras son as seguintes: 
Agustín: leite Altamira: mesa Arbol: gato 
Marelas: patacas Obispo: forno Facorra: 
coitelo Caxo: cura  Zouma: moza 
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ENTREVISTA A JOSÉ BORRAJO 
MARTÍNEZ, MÚSICO DE 67 ANOS,  
SOBRE O BARALLETE 
 
-Por que razón decidiches que a música sería 
o teu futuro? 
-Porque a maioría da miña familia eran músicos, 
e en particular foi o meu pai o que  me animou e 
logo me ensinou a tocar. 
-Cando empezaches nese mundo? 
-Aos nove anos, no 1950 
-En que grupo ou banda comezaches a tocar? 
- Na Banda da Mezquita (A Merca) 
-Que instrumento tocabas? 
-O trombón (en barallete, chámase sacabuche) 
-Coas túas palabras, pódesnos dicir que é o 
barallete? 
- É o dialecto dos xingros, é dicir, dos músicos 
-Como decubriches que existía? 
-Porque vía aos meus familiares músicos falalo, 
entón logo me decatei de que existía 
-Quen  che ensinou a falalo? 
-Meu pai 
-Dende os teus comezos xa confiaron en ti 
para contarcho ou  tivo que pasar un tempo? 
-Tiveron que pasar uns cantos anos para que 
puidera falalo completamente e me dixeran 
todas as palabras. 
-Había algunhas regras ou normas con 
respecto ao seu uso? 
-Non se lle podía falar en barallete ou dicir as 
palabras á xente que non pertencía ao noso 
oficio. 
-Algunha vez falaches en barallete con 
persoas doutro oficio? 
-Si, xa que no meu pobo é moi coñecido e fálao 
moita xente, aínda que non traballe na música. 
- Como vos referides a este argot en 
barallete? 
- Ó barallete  chamámoslle “a jarla dos 
xingros”, é dicir, “ a fala dos músicos” 
-Pódesnos  contar algunha anécdota que teña 
relación co barallete? 
-Unha vez, dando una alborada na Mezquita, un 
compañeiro da miña banda díxome “alupa o 
xepo”, que significa “mira ó vello”, porque vira a 
un ancián nunha fiestra,  e o señor ó que se 
refiría era o meu pai, o cal sendo músico 
entendeuno todo e contestoulle “xepo seras ti” 
-Agora segues traballando na música? 
-Si, toco nunha charanga de xubilados, como 
afección 

-E  vivindo rodeado de músicos, utilizas  
aínda o barallete con eles? 
-Si, por exemplo cando queremos falar de algo 
que ocorre na festa sen que ninguén se decate 
-Cres  que se está perdendo o interese por 
este argot tan curioso? 
- Non, ao contrario, incluso hai escritores que 
están facendo libros sobre el,a min viñéronme 
pedir o meu punto de vista e as miñas 
experiencias para facer una investigación. 
 
 

Lucía Guerrero 
Mercedes Carballo 

Emma Garrido 
 

 

A VENDIMA 
 

É o conxunto de traballos que se realizan para 
recoller e transformar as uvas en viño. Faise a 
principios de outubro, cando as uvas están 
maduras; na miña aldea sempre a facemos o 
doce de outubro, que é festivo. 
 
 
1-PREPARATIVOS 

Antes de comezar 
a vendima, hai que 
lavar ben os 
pipotes. Sácanse 
da bodega, 
bótaselles auga e 
colléndoos polos 
aros exteriores 
móvense en todas 

direccións para limpalos, logo fréganse por 
dentro cunha vasoira de uces. Esta operación 
repítese as veces que faga falla para que 
queden ben limpos. Despois déixanse secar na 
bodega, coa boca cara a abaixo. 
Uns días antes póñense os pipotes de pé e 
bótaselles auga por dentro para que inchen as 
dúas tampas; o día anterior á vendima colócanse 
no seu sitio, nuns cabaletes de madeira. Entón é 
o momento de pórlles a billa ou tufo; a parte da 
billa que entra no pipote recóbrese cunha fías 
algo húmidas e logo, cun martelo de madeira, 
vaise introducindo no oco do pipote. Tamén hai 
que pór a inchar o pilo onde se van pisar as uvas. 
Ademais débese comprobar que a moxega estea 
en perfectas condicións; a moxega é unha 
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especie de funil troncopiramidal, que se pon na 
boca dos pipotes, por onde se botan o viño e as 
uvas pisadas.  
 
2- CORTAR AS UVAS 
 
Na vendima axudan a familia e os veciños. Os 

acios córtanse con 
coitelos, tesoiras, 
podón, ou cos dedos. 
Vanse botando en 
caldeiros ou en 
culeiros (recipiente 
con dúas asas feito 
con pólas de 

salgueiro) , inda que hoxe úsanse recipientes de 
goma. 
Cando o culeiro está cheo, baléirase nunha 
canastra, que é parecida ó culeiro pero máis 
grande. As canastras, unha vez que están cheas 
lévanse ó lombo se o bacelo está preto da casa 
ou no tractor se está lonxe (antes levábanse no 
carro). 
 
 
3-PISAR AS UVAS 
 
Antes as uvas 
pisábaas un 
home descalzo 
e cos pantalóns 
remangados, 
despois pasou a 
facerse con 
botas de goma 
e agora faise 
cunha trituradora a manivela ou eléctrica; 
cando as uvas están ben esmagadas e empeza a 
aparecer o viño bótase cun caldeiro na moxega, 
por onde cae no pipote. Os cangallos tamén se 
botan nos pipotes pero estes non se poden 
encher de todo para que cando o viño ferva non 
se bote fóra. Cando un pipote está cheo, 
bótaselle un trapiño por riba da boca e pónselle 
por riba a tapa para que non caia nada dentro. O 
viño require moita limpeza. 
 
 
4-COIDADOS DO VIÑO 
 
Ó pouco tempo de botar o viño no pipote, 
comeza a ferver, cando isto pasa o bagazo sube 
por riba do viño e pódese botar fóra polo que 
hai que calcalo coa enviñadeira, que é un pau 
longo que se divide na punta en tres gallos; 
normalmente cálcase á mañá e á noite. 

Mentres está a ferver o viño, a boca do pipote 
está aberta e tápase cun pano. Cando deixa de 
ferver, hai que atestar a pipa; isto é, acabar de 
enchela con viño e bagazo que quedou a ferver 
no pilo. Despois de atestar espérase un par de 
días a que asente e bárrase; para barrar o 
pipote hai que buscar un pouco barro (sábrego), 
aínda que normalmente queda dun ano para 
outro,e mestúrase  con auga para facer unha 
argamasa; cando está feita, na boca da pipa 
ponse a tapa de madeira e por riba cóbrese co 
barro, de xeito que non poida entrar aire, 
facéndolle unha cruz por riba. 
 
 
5-A TRAFEGA 
 
A trafega consiste en cambiar o viño de pipa 
para deixalo limpo, sen bagazo, e poder facer a 
augardente. Para iso sácase o viño da pipa onde 
está mesturado co bagazo e bótase noutro 
pipote limpo; cando saiu todo o viño, hai que 
deixalo escorrer para que o bagazo quede ben 
seco. 
Hai anos a trafega facíase uns días antes de 
facer a augardente, alá polo mes de maio ou 
xuño, cando viña o augardenteiro. Tamén se 
tardaba en facer porque se dicía que o bagazo 
facía forte o viño; hoxe o augardenteiro está 
fixo nun lugar e hai que levarlle o bagazo; polo 
que se pode trafegar en calquera época do ano, 
pero sempre en lúa chea.. 
 
                                   Raquel Losada García  
 

 
Seguro que tendes oído falar da Santa Compaña 
pois é unha das lendas ou crenzas galegas máis 
arraigadas no medio rural  pero estou case 
certo de que moi poucos de vós sabedes en que 
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consiste realmente por iso vouvos  falar dela 
neste artículo. 
Recibe moitos nomes como estadea, estadinha, 
antaruxada, hoste, pantalla, hostilla, etc, pero 
todas elas son a mesma  procesión da morte que  
ten como misión avisar con antelación da morte 
dalgunha persoa.Na Bretaña francesa, que tanto 
en común ten con Galicia,  recibe o nome de 
ankou. 
A Santa Compaña é unha procesión de mortos 
ou almas  en pena que pola noite percorre os 
camiños dunha parroquia portando cirios, sendo 
o cheiro a cera o principal sinal de que a Santa 
Compaña anda preto.Por regra xeral só a poden 
percibir aqueles que teñen a facultade de 
visionar o máis aló, é dicir; que teñen poderes 
adivinatorios. 
 
A procesión adoita ir encabezada por un vivo 
que leva unha cruz e máis un caldeiro de auga 
bendita, detrás del van  o resto das  almas cos 
cirios acesos, non sempre visibles, notándose a 
súa presenza no cheiro a cera e no vento que 
ergue ao seu paso.Esta persoa viva que 
encabeza a procesión  pode ser home ou muller, 
dependendo de se o patrón da parroquia é santo 
ou santa.O portador da cruz non pode en ningún 
momento volve-la cabeza nin abandonar o seu 
sitio ao frente . Só ficará libre cando atope a 
outra persoa polo camiño a quen lle entregar a 
cruz e mailo caldeiro, momento no que esta 
pasará a substituílo.A única maneira de librarse 
dela é  trazar un círculo no chan e deitarse 
boca abaixo sen mirarlle á cara a ningún 
espíritu. A persoa que leva a cruz e o caldeiro 
vai adelgazando cada vez máis, ponse cada vez 
máis pálida  ata que lle dá o caldeiro a outro. 

 

CONDICIÓNS PARA QUE CHE APAREZA A 
SANTA  COMPAÑA 

• Para reclamar a alma de alguén que 
morrerá pronto. Conta a lenda que quen 
recibe a visita da Compaña morrerá no 
prazo dun ano.  

• Para reprochar aos vivos, faltas ou 
erros cometidos. Se a falta é 
especialmente grave, o mortal que a 
cometeu  podería  recibir a visita da 
Compaña para que a encabece, 

condenado así a vagar ata que outro 
mortal o substitúa..  

• Para anunciar a morte dun coñecido do 
que presencia a procesión.  

• Para cumprir unha pena imposta por 
algunha autoridade do máis alá.  

 

FORMAS DE  PROTEXERTE DA SANTA  
COMPAÑA 

• Apartarse do seu camiño, non mirala  e 
facer coma quen non a ve.  

• Trazar no chan  un círculo cunha estrela 
de Salomón ou unha cruz dentro e 
entrar nel.  

• Comer algo.  
• Tirarse boca abaixo e esperar sen 

moverse, aínda que a Santa  Compaña 
che  pase por encima.   

• En último caso, botar a correr moi 
rápido.  

• Conta a lenda  que a Santa Compaña non 
poderá apoderarse da alma  do mortal 
que se cruza con ela se el  se atopa nos 
chanzos  dun cruceiro situado no cruce 
dun  camiño ou se leva  unha cruz 
consigo e logra ensinala a tempo. 

FUNCIÓN DA SANTA COMPAÑA 
 
Ao mellor a algún de vós todo isto pode 
parecervos contos de vellas ou absurdas 
supersticións pero estades equivocados. A 
Santa Compaña  serve para probar a existencia 
doutra vida, é unha ponte entre o mundo dos 
vivos e o mundo dos mortos que proba que a 
vida non se acaba coa morte e polo tanto serve 
para aliviarnos da angustia da morte. Ao mesmo 
tempo tamén nos transmite que se non nos 
comportamos ben, habemos de ter o noso 
castigo como o tiveron algunhas das almas en 
pena.A Santa Compaña non é pois produto da 
ignorancia ou da superstición, é unha especie de 
manual de instrucións para comportarnos na 
vida e ademais demóstranos que a morte non é o 
fin, tan só un punto e seguido.   

                
Marcos Vaamonde 
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Do IES Otero Pedrayo 
nós somos os trobadores 
e imos cantarlle o maio 
coa venia dos profesores. 
 
Juan Carlos contra Chavez 
que tontería 
por qué no te callas ? 
Vaia melodía. 
 
China este ano 
amable quere estar 
pero o problema do Tibet  
non o quere amañar. 
 
Na Antártida o xeo  
estase a derreter  
e a xente non sabe  
o que vai ocorrer. 
 
En Iraque están a morrer 
moreas de mozos. 
Estados Unidos non quere perder 
o control sobre os pozos. 
 
Con estas coplas  
queremos informar 
dos erros dos políticos 
que non se poden calar. 
 
En  época de eleccións 
os políticos traballan, 
despois non dan golpe 
e a penas a rañan 
 
E segue sendo Zapatero 
o noso presidente 
e segue a dicir Rajoy: 
“agora vaina facer quente”. 
 
Zapatero e Rajoy  
están sempre discutindo, 
nós pagando impostos 
e os prezos subindo.  
 
Se Esperanza Aguirre 
se pon contra Gallardón 
ai! amigo Mariano 
xa non comes o turrón. 
 
En España a economía 
está moi decaída 
mais non pechan as cafeterías 
nin de noite nin de día. 
 

O noso alcalde  
promete nas eleccións 
e o resto do ano 
vai de vacacións. 
 
De petar estamos fartos 
na porta da nosa edil; 
imos reclamar máis cartos 
para o deporte infantil. 
 
Coa auga de Ourense 
imos enfermar 
porque a deputación 
non a sabe controlar 
 
Da auga da billa 
non podemos beber, 
por culpa dos tóxicos 
non deixa de feder. 
 
Os grafiteiros 
andan a pintar. 
Pintan nos muros 
e na catedral sen parar. 
 
As rúas de Ourense 
están bastante mal. 
Sen luces e beirarrúas, 
por onde imos pasar? 
 
As estruturas do AVE 
caen sen parar, 
o que a moitas familias 
está a afectar. 
 
Tanto falan do AVE 
 e da súa chegada 
mentres San Francisco 
xa non pinta nada. 
 
O chiki, chiki 
mola mogollón, 
mais non é bonita 
para ir a Eurovisión. 
 
Os mozos toliños 
non deixan de correr, 
o carné por puntos 
non os logrou deter. 
 
Pedrosa e Lorenzo 
andan con parvadas 
se non fose polo rei 
andarían a pedradas. 
 

Os nenos de hoxe en día 
 non deixan de engordar, 
nas súas mans vense 
lambetadas sen parar. 
 
Isabel Pantoja  
anda algo anoxada 
porque Kiko e Julián  
téñena amolada. 
 
Con esta, os do Otero Pedrayo 
rematamos as coplas dos maios 
coa idea de gañalo 
e así poder celebralo. 
 

 Alumnos e alumnas  
do IES- Otero Pedrayo 
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EXTINCIÓN! 
 

A desaparición de especies acelerouse e o 
fenómeno é máis grave do previsto anos atrás 
polos expertos. Nos últimos cincocentos anos a 
actividade humana causou a extinción de 816 
especies. Só desde o século XVIII 
desapareceron 103 especies, unha cifra 
cincuenta veces superior ao seu ritmo natural 
de extinción. Segundo a Unión Mundial para a 
Natureza (UICN) un de cada dez paxaros e o 
25% dos mamíferos figuran na Lista Vermella 
de especies ameazadas mentres que dous 
tercios doutras especies tamén aparecen no 
epígrafe de “en perigo”. A extinción de animais 
acelerouse nos últimos 200 anos como 
consecuencia directa ou indirecta do 
crecemento da poboación humana, do malgasto 
dos recursos naturais e dos cambios asociados 
ao medio natural. Trátase, 
desafortunadamente, dun fenómeno máis grave 
do previsto. 

 
 
Factores causantes da extinción 
 
A causa desta ameaza é a perda do hábitat e a 
degradación que afecta ao 89% de todas as 
aves ameazadas, ao 83% dos mamíferos 
ameazados e ao 91% das plantas ameazadas que 
foron avaliados. Moitos son os factores 
causantes desta situación: impacto da industria, 
asentamentos humanos en rexións salvaxes, etc.  

En Galicia hai na actualidade 79 especies en 
perigo de extinción , das que 49 son de flora, ás 
que se suman 8 invertebrados, 3 vertebrados , 
13 aves e 1 mamífero. A Xunta está a elaborar 
plans de actuación que permitan atallar este 
problema. 

 

Criterios da Lista Vermella 
 
A  Lista Vermella da UICN  aparece cada dous 
anos e recolle  a situación das especies 
ameazadas, sendo unha das principais 
ferramentas para determinar o estado da 
diversidade biolóxica da Terra. Elabórana preto 
de 10000 expertos de 181 países. Recolle 
distintas categorías que son: extinto, extinto 
en estado silvestre, en perigo crítico , en 
perigo, e vulnerable, baseándose en criterios 

como a taxa de diminución , tamaño da 
poboación ou área de distribución xeográfica. 
 

Especies  en perigo de extinción en Galicia 

Arao 

Ao borde da extinción, só quedan 6 exemplares 
na Costa da Morte, con dúas parellas 
produtoras. 

 

Urogallo ou pita do monte 

Desaparecida 
ou case, hai 
tempo que non 
se ve en Galicia. 
A Xunta ten 
previsto un plan 
de actuación 
para a súa 
recuperación, 
ben a través da 
cría en cautividade ou reintroducíndoa doutras 
comunidades. 

 

Mexillón de río 

Pode vivir ata 100 anos pero en Galicia apenas 
atopamos crías, tan só exemplares adultos. 

 

Aguia real 

Tan só quedan unhas seis parellas na zona 
oriental de Ourense. No Xurés soltáronse 
varios exemplares foráneos. 

 

Fentos 

 

Varias variedades de fentos 
están ameazadas, como o 
fento endémico da Costa da 
Morte . 
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   TURISMO DE CALIDADE.  
 
ALGÚNS RECUNCHOS MÁXICOS DE 
GALIZA. 
 
Moitas veces, cando pasamos por diante dunha 
axencia de viaxes, vemos os marabillosos 
destinos que nos ofrecen: Nova Iork, México, 
Exipto... e seguramente pensamos: “Ai, quen me 
dese a min poder visitar todos eses lugares...”.  
Antóllasenos o de fóra, pero a maioría das 
veces perdemos o que temos ó noso carón.  
 
En Galiza podemos ofrecerche practicamente 
de todo: gastronomía, folclore, historia, arte, 
música, natureza, meigas e meigallos, lendas… e 
o mellor, a súa xente. Por iso, neste artigo 
dámosche a coñecer algúns lugares de interese 
turístico. Por exemplo, se unha tarde ou unha 
fin de semana non tes moito que facer, podes 
dar unha voltiña, tanto se che interesa a 
historia coma se che gusta a natureza, ou ben 
se disfrutas saíndo da casa ou che apaixona 
investigar e coñecer cousas novas. 
  
Vaiche iso da historia? Aquí en Galiza temos 
dabondo. Sabías que se a UNESCO declarase a 
todos os nosos monumentos “patrimonio da 
humanidade” seriamos a primeira provincia 
española con maior patrimonio?  
 
Moitos dos nosos mosteiros están abandonados, 
pero pouco a pouco estanse a recuperar, como 
por exemplo o mosteiro de San Estevo De Rivas 
De Sil, agora parador.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Outro mosteiro do cal temos noticias dende 
comezos do século X é o Mosteiro de San 
Lorenzo de Carboeiro. Atópase preto de Lalín, 
concretamente en Bandeira. Está rodeado 

dunha fermosa fraga, e se bordeas o mosteiro, 
atoparás un pequeno río, o Toxa, cun fermoso 
paseo que percorrer. Precisarías un coche para 
chegar alí, polo que se prefires non ter que 
moverte moito, podes optar por outras 
alternativas. Ao ladiño mesmo da túa cidade, 
collendo o bus urbano chegas a Palmés e se 
preguntas ás súas xentes, indicaranche un 
camiño, o Camiño Real de Palmés, para chegar ao 
mosteiro de Sta. Comba de Naves. Está en 
ruínas pero aínda amosa parte das súas 
dependencias, un pombal e unha capela (situada 
un chisco máis abaixo). Dende alí obtense unha 
panorámica espectacular do Miño cruzando 
Ourense mansiño cara a A Guardia. A fundación 
do edificio data do ano 888, por Alfonso III. 
Preto deste abandonado lugar atópase o Camiño 
Real. Este camiño era o de maior envergadura e 
permitía a relación de Ourense cos puntos máis 
afastados.  Chegaba á nosa provincia dende 
dúas direccións: unha por Ponferrada e 
Valdeorras e outra por Verín, Xinzo e Allariz. 
Entraba na cidade seguindo o curso do Barbaña, 
cruzaba a Ponte Maior e logo bifurcábase car a 
Lugo e cara a Santiago. Este último divídiase de 
novo. Unha das ramas corresponde á Vía da 
Prata e a outra rama pasa xusto á beira das 
obras do AVE. Por certo, achégate á Conchada 
e verás un auténtico museo etnográfico 
repartido polas casas desta aldea, gracias ao 
interese e tesón da súa xente. 
  
Pero non todo son mosteiros... Sabes que en 
Cabo Silleiro aínda contemplan a ría catro 
impoñentes Vickers baixo a antiga protección 
dun bunker de telemetría? Este bunker aínda 
deu un último servizo cando se produciu a 
catástrofe do Prestige, para seguir o avance do 
fuel polo mar. Ao carón dos bunkers 
encóntranse varios edificios utilizados na 
Guerra Civil, todos en ruínas.  
 
Lonxe deste lugar, preto de Portugal, no 
chamado Val das Sombras (comprende as serras 
de Santa Eufemia, o Pisco e o Xurés, que 
forman o bordo sur nos lindes con Portugal) hai 
unha mina de Wolfram, xa en desuso, que 
alcanzou a súa máxima actividade durante a 
Segunda  Guerra Mundial, pois todo o mineral ía 
destinado aos nazis. O fin da guerra fai que 
caian os prezos e a mina é abandonada. Aínda se 
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poden ver os carros para transportar 
ferramentas e antiga maquinaria xa oxidada . 
 
Se buscas algo máis antigo vai a Bande, a 
cercanía de augas termais e minero-medicinais 
influiu na fundación dun campamento romano do 
que aínda quedan restos, xunto ao embalse das 
Conchas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gústache a Natureza? Pois, como xa ben 
saberás, temos moitos espazos naturais 
protexidos, pero tamén moitos outros fermosos 
recunchos cheos de vida. Coñeces a fervenza do 
Toxa? Considérase a maior de Galiza cos seus 
70 metros de caída libre. Atópase no municipio 
de Bandeira (preto do mosteiro xa mencionado), 
Pontevedra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      Fervenza do Toxa 
 
Na provincia da Coruña, concretamente na 
comarca do Eume, atópanse as Fragas do Eume, 
Parque Natural que logrou escapar da 
explotación humana intensiva. Constitúen as 
fragas costeiras mellor conservadas de Europa. 
Albergan numerosas especies animais e 
vexetais ameazadas, polo que se decides ir alí, 
respeta as rutas trazadas. 
 
E claro está, en todos estes lugares, así como 
en toda a Galiza, non poden faltar a maxia, as 
lendas, as meigas, e todas os costumes e 
tradicións de cada pobo. 

Sabes o que é unha moura na cultura popular? 
Son seres mitolóxicos de orixe celta que 
protexían as riquezas, posúen poderes máxicos 
e adoitan vivir en lugares soterrados. Na 
“Cántara da Moura”, no concello da Veiga, conta 
a lenda que vivía unha moura, que cada vez que 
unha moza pasaba ao seu carón ao amencer 
mentres se peiteaba á beira do río, deixaba 
caer o peite, e se a moza o recollía premiábaa 
con ouro e se non, transformábaa en pedra. A 
ruta que bordea o río onda a moura está chea 
de pedras... pero tamén dunha beleza inmensa. 
   
Outra mostra de maxia é a Pedra de Abalar de 
Muxía, unha grande laxe de granito á que se lle 
atribúen propiedades adivinatorias,   
propiciatorias, e fecundativas, dependendo de 
se se move soa ou a dan movido os interesados 
(se se move soa, é presaxio de mala sorte). 
 
Este artigo só contén uns poucos datos 
concretos, pero para máis información visita 
bibliotecas ou navega por Internet, hai moita 
información e sitios agardando que os consultes. 
O seguinte paso é animarse a saír da casa e 
coñecer novos lugares. En Galiza temos moito 
que ofrecer, aínda que claro, non se coñece 
moito. En cada aldea, en cada esquina dunha 
cidade, no medio da serra que hai detrás do 
pobo onde medraron os teus avós, ou mesmo na 
túa casa, seguro que hai algo que forma parte 
da cultura na que medraches, da nosa cultura 
galega. Sería unha mágoa deixalo no 
esquecemento, non si? 
 

 Olaia Sobrado Conde 
 
    

 

 

 

 
 
Ourense é unha cidade pequena pero, por que 
unha cidade pequena non pode ser unha cidade 
con atractivo turístico? A xente que pouco 
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coñece Ourense pensa que só ten a catedral, as 
Burgas, a ponte Romana e pouco máis.. Pero que 
non estean moi explotados algúns puntos de 
interese da cidade non significa que non 
existan.  
 
Dá pena que nós os ourensáns non saibamos o 
que temos. A maioría non coñece os marabillosos 
lugares que esconde esta cidade, simplemente 
pechan os ollos e fan como que non existen. 
Supoño que ao ter tanto, non se sabe apreciar o 
que se ten, e o que nós non apreciamos outra 
xente si que o fai, mirade por exemplo  o que 
falan de Ourense xente que non é de aquí :  
 
“Ourense non é só unha provincia, Ourense é 
algo que che sucede. Sucédenche as súas rúas e 
os seus recunchos. Sucédeche a súa  xente, 
amable por natureza. Paisaxes que te envolven 
sen ti darte conta. Recunchos que te fan crer, 
imaxinar, sentir, e nos que o tempo toma outra 
dimensión, outro estado, outro sentido, outro 
tempo... A primeira vez que fun a esta terra 
tiven a sensación de non perdoarme o non ir 
antes; ter a catro horas ese paraíso e non 
coñecelo era case, ou sen case, un pecado,un 
pecado para os sentidos, para o relax, para o 
paladar...”  Ana Milán (Actriz) 
 
“De súpeto aparece na paisaxe como aparece na 
túa vida. Cando Castilla, llana, quere deixar de 
selo, ábrese a Ourense atravesando As 
Portillas. Cando Galicia se ofrece ao resto de 
España, dinos adeus desde Ourense.  
Un mundo máxico de emocións, de morriña, de 
pasar por ela indo a  todos os sitios. Terra 
aberta, pechada en si mesma. Terra que rouba 
un pouco do noso corazón para quedarse para 
sempre en nós como un sopro de vida.”        Juan 
Antonio Corbalán (Deportista e cardiólogo) 
 
Por que nós non podemos apreciar tanto a nosa 
cidade coma eles? Eles son famosos e quedaron 
cautivados por Ourense, algúns ata fixeron 
rutas para coñecela ben a fondo, e nós, que 
vivimos aquí, non lle dedicamos nin unha fin de 
semana ao mes. Non queremos ver a realidade, 
non nos damos conta de todo o que temos : 
unhas fontes das que brota auga fervendo, unha 
ponte que sobreviviu ao paso dos séculos, os 
canóns do Sil , xacementos arqueolóxicos,  
festas típicas e cheas de tradición, unha 

natureza inigualable… Vivimos nunha cidade 
acolledora e familiar que ben  apreciariamos se 
non viviramos  nela.  
 
En Ourense hai de todo. Temos parques 
naturais, como o  Parque Natural Serra do 
Xurés, Parque natural Serra da Enciña da 
Lastra, Canón do Sil, Pena Trevinca... 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
Parque natural Serra da Enciña da Lastra 
 
A paisaxe modelada sobre a rocha 
caliza, moi escasa en Galicia, 
ofrécenos aquí unha visión 
inesquecible: covas, grutas e vales aos 
que se adaptan a vexetación e a fauna 
do lugar. Nos ríos disolvéronse as 
rochas e excavaron profundos canóns, 
creando un ecosistema. Nesta serra 
atópanse representadas a metade das 
especies vexetais de toda a 
Comunidade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Canón do Sil 

 
Os Canóns do Sil son unha das paraxes 
máis impresionantes da xeografía 
galega. Están situados preto da unión 
entre o río Miño e o río Sil . 
Ten impresionantes contrastes, entre 
grandes pedras e auga, vexetación e 
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auta, xogos de reflexos ... Todo un 
espectáculo para a vista 

Pero Ourense tamén conta con moita historia ... 
Comezando pola Alameda, a denominada        
medieval “Horta do concello”, tamén cabe    
destacar o coñecido como “Ourense termal” no 
que atopamos “As Burgas” que son mananciais 
de augas termais a 67ºC. No xardín da parte 
inferior atópase a Burga de abaixo, fonte do 
estilo neoclásico tardío. Na parte superior, a 
Burga de arriba, fonte do estilo popular do s. 
XVII, “A Chavasqueira”, cunha temperatura de 
63ºC, “o Tinteiro” e “Outariz” cunha 
temperatura de 60ºC. 
 
Dentro dos monumentos principais están o 
Palacio Episcopal (S.XII),  o Museo 
Arqueolóxico, a igrexa de Santa María Nai, de 
estilo barroco, a Catedral de San Martiño, 
construída entre os séculos XII e XIII, o 
Palacio Oca-Valladares ou Liceo, de estilo 
renacentista, e o convento de San Francisco, do 
século XIV. 
 
E para culturizarnos aínda máis, en Ourense 
tamén dispomos de moitos museos; como a casa 
museo  Otero Pedrayo, o museo municipal de 
Ourense, o museo Arqueolóxico, o museo 
Catedralicio ... 
 
Pero en Ourense non todo é historia, en 
Ourense tamén somos modernos xa que 
dispomos dun centro comercial, dunha ponte de 
vertixe, a  do Milenio, que foi inaugurada no 
2001,  na rúa do Paseo atopamos a leiteira máis 
famosa de todas as leiteiras, frente ao parque 
de San Lázaro un complexo escultórico 
tremendamente realista, o dun deportivo 
disposto a ser conducido... 
 
E se nos diriximos aos arredores de Ourense, 
podemos ir a Allariz, onde veremos infinidade 
de monumentos e paisaxes espectaculares, 
como a igrexa de San Benito, a Casa Torre dos 
Castro Oxea, hoxe despacho de licores, a 
Igrexa de Santiago e outros  atractivos 
formados por pequenos museos etnográficos 
(Museo do Tecido "Ou Fiadeiro", Muíño do 
Burato) entre os que destaca o Museo do Coiro. 
Tamén Celanova ten o seu encanto coa Praza 
Maior, coa fachada do Mosteiro de San 
Salvador, a capela de San Miguel… E a tan só  3 

km de Ourense atopamos un complexo 
arqueolóxico, o de Santo Tomé ( un castro e un 
asentamento galaico-romano), ademais dun 
bosque autóctono. E non seguimos porque 
teriamos para moitas follas máis e o que 
queremos é abrirvos o apetito para que deades 
vós o  seguinte  paso. 
 
 Así pois, ven a Ourense e disfruta del!  
 
 

  Ione Devesa Casares 
  María Fraga Fernández 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dende o comezo dos tempos, persoas de tódalas 
culturas peregrinaron  a Galicia. É o caso dos 
caldeos, que adoraban ao sol e decidiron indagar 
onde se agochaba durante a noite, seguindo o 
seu camiño polo día e a estela de estrelas que 
deixaba ao seu paso cando escurecía, chegando 
así á nosa terra onde puideron ver con arroubo 
como o sol afundía no mar. O seu abraio foi tal 
que construíron un altar nese punto exacto, o 
Ara Solis, que din que se atopa no escudo de 
Galicia baixo a forma simbólica da oblea (sol) 
sobre o Santo Grial (o seu altar) . Algúns dos 
relatos que circulan afirma que o Apóstolo 
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Santiago mandaría destruír este altar pagán 
mais non puido evitar que a súa sona chegase 
ata hoxe e que un dos camiños de Santiago 
acabase en Fisterra. 
Outro caso foi o dos celtas, tamén adoradores 
do sol. Este pobo adoitaba facer viaxes de 
superación persoal ou de carácter espiritual. 
Moitos clans decidiron seguir o Arco da vella do 
deus Lug (a Vía Láctea), e quedaron a vivir no 
lugar onde xa non podían avanzar máis , unha 
terra moi fértil que lles proporcionaba todo o 
que precisaban. 
 
Coma eles, chegaron a Galicia os romanos, 
tomando a Vía Láctea como o leite que 
derramou a deusa Hera, o que os levou ao que 
denominaron Finis Terrae, porque alí era onde 
rematara o seu camiño e onde o sol era engulido 
polo “mar das Tebras”, os árabes e xudeus 
seguindo as augas do río eterno, e os agotes ou 
seguidores da deusa Amari, que era 
representada por ocas coma as que emigraban a 
Galicia., por iso din que o xogo da oca é unha 
representación do Camino de Santiago. 
 
Din que Décimo Xunio Bruto, alcumado “o 
galego”, despois de loitar contra os callaici non 
quixo volver a Roma sen antes ver o magnífico 
espectáculo da posta de sol de Fisterra. Ao ver 
como o mar tragaba o sol, ficou terriblemente 
impresionado. 
 
Máis tarde, os ideais de Prisciliano sobre unha 
necesaria reforma da Igrexa que obrigaría ao 
clero a facer votos de castidade e pobreza e 
permitiría formar parte del ás mulleres, 
causaron gran fervor entre os galegos, polo que 
foi decapitado acusado de herexía en Tréveris. 
Os seus seguidores decidiron devolvelo a 
Galicia, concretamente ao compostium tellus 
(Compostela), topónimo que fai alusión ao 
cemiterio da Quintana. 
 
Deste xeito orixinouse un novo alude de 
peregrinos que viaxaron a Galicia, pero esta vez 
para adorar os restos de Prisciliano, así que a 
Igrexa tivo que intervir, pero non prohibindo 
que se peregrinase a Compostela senón 
trocando sutilmente o motivo da peregrinación . 
Fixeron aflorar unha lenda (como logo 
aflorarían imaxes de Virxes, santos e Cristos 
por toda Galicia),  segundo a cal, despois de que 

o Apóstolo Santiago o Maior fora decapitado na 
Palestina pola espada do rei Herodes tras 
evanxelizar España, os seus restos foron 
recollidos polos seus discípulos Atanasio e 
Teodoro, que guiados por un anxo chegaron 
nunha barca de pedra ás costas galegas. O anxo 
seguiunos guiando logo en forma de estrela ata 
Compostela, pasando  do significado orixinal de  
“cemiterio” ao de  “Campo da Estrela”. 
 
Agora tódalas tradicións sobre a peregrinación 
a Galicia conflúen no camiño de Santiago de 
Compostela, un camiño que se encheu de 
organizacións de monxes militares, as máis das 
veces cun trasfondo esotérico (o caso dos 
Templarios). Mais hoxe en día, inda se pode ver 
alguén facendo o camiño que ten como 
verdadeiro fin, Fisterra, a fin do mundo. 
Nota: Eu fixen o Camiño de Santiago dúas 
veces, pero ao chegar a Compostela, sempre 
tiña a sensación de que esa non podía ser a fin  
do camiño, e tras moito  pescudar, decateime 
de que o que me faltaba era chegar ata o 
verdadeiro final  e ver como o sol era tragado 
polo mar tebroso.  
 
 

Daniel Carvajal 
 
 
 
 
 

 

As Teixugueiras é un pobo pequeno que está no 
concello de Cartelle, en Ourense. Se por algo é 
coñecido, é pola súa forma de celebrar o 
Entroido. Nestas datas acércanse centos de 
persoas para formar parte dunha vella 
tradición, tan antiga como divertida. 

Este singular Entroido ten a súa orixe no século 
XIX. Daquela os recadadores de impostos ían 
polas casas pedíndolles á xente o diñeiro 
acordado. Mais houbo un que abusaba do seu 
poder, de tal xeito que os veciños puxéronse de 
acordo e déronlle un escarmento. Collérono e 
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atárono a un carro de vacas, despois paseárono 
por todo o pobo co fin de inxurialo e ferilo. Saíu 
tan mal parado que fuxiu e non volveu a 
aparecer nunca máis. Dende aquela, no Entroido, 
a xente do pobo fai un boneco de madeira, átao 
a un carro e paséao á vista de todos. Esta é a 
orixe do Meco. 

 Hoxe en día a tradición continúa, chegando a 
ser case un ritual. O luns de Entroido os veciños 
van ó monte e tallan unha árbore á que despois 
dan forma converténdoa nun boneco ou Meco. 
Fanlle a cabeza, o tronco, os ollos, as orellas...  

Cando está acabado bautízano na fonte e 
póñenlle o nome (o ano pasodo chamouse 
Chávez, outros nomes foron Julián Muñoz, Bush, 
etc.) Despois déixano na praza do pobo, 
momento que os vellos aproveitan para roubalo 
e escondelo, para que ó día seguinte á festa, 
non lles estrague os valados nin as colleitas. 

O martes á mañá 
os mozos búscano 
para que a festa 
continúe. Cando o 
atopan (se non é 
así, faise outro) 
átano a un carro 
de vacas, 
simulando a escena 

do recadador de impostos. Cunha corda máis 
longa amárrase o carro por un extremo, así 
pódese turrar del con comodidade. Máis ou 
menos a mediodía comeza a chamada “corrida 
do Meco”. Paséase o carro polas rúas, cunha 
procesión de xente 
disfrazada tras del. A 
diversión está en 
saber cando o carro 
pode dar a volta para 
poñerse a cuberto e 
que o Meco non se che 
bote enriba. 

Faise o mesmo percorrido que aquel día anos 
atrás, que remata na praza situada no medio do 
pobo. Chega o momento de turrar da corda cara 
a arriba ou cara a abaixo, así saberase quen se 
quedará co Meco. O curioso é que sempre gañan 
os de arriba, quizais porque nese lado hai máis 
xente. 

Rematada a corrida, todo o mundo vai xantar. A 
media tarde vólvense a xuntar para escoitar o 
“Testamento do Meco”, onde se contan os casos 
máis populares e divertidos do ano que pasou. 
Esa noite dáse por finalizada a festa queimando 
o Meco na praza. 
 
Son dous días realmente estupendos, que 
merece a pena vivir, noites máxicas á beira de 
fogueiras onde se xunta o pasado co presente, a 
tradición co moderno. Por suposto, estades 
convidados. 

 

Almudena Ferro Calviño 

 

 

 

 

 

 

Sobre a orixe do topónimo  de “Os Peares”  
temos dúas opinións diferentes. A primeira 
achéganos á existencia duns “pilares”, dos que 
non se coñece nin a ubicación nin a datación,  e 
que con forma de grandes pedras colocadas no 
río servirían de paso a modo de ponte para 
cruzar o río. A outra fálanos duns “piares” , 
estos piares ( comunmente pías) son depósitos 
para o almacenamento do viño. 

Os  Peares pertence a dúas  provincias 
(Ourense e Lugo), a catro concellos (Nogueira 
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de Ramuín, A Peroxa, Ferreira de Pantón e 
Carballedo) e está a súa vez  dividida 
xeograficamente en  tres ríos (Miño, Sil e 
Bubal) que se xuntan debaixo da ponte do tren. 
Este pobo constitúe un dos marcos 
paisaxísticos máis atípicos de Galicia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A estas singularidades debemos de engadir a 
riqueza dos seus viños e o paso dos  distintos 
ríos polo pobo, o que fai que a súa historia sexa 
un tanto peculiar. 

A súa orixe remóntase á ocupación romana de 
Gallaecia, durante a cal   os seus viños cobrarían 
unha certa sona . Sabémolo  porque Estrabón 
(escritor e xeógrafo grego asentado baixo as 
ordes de Roma no 63 a. C)  fálanos de 
navegabilidade do río Miño ata os 160 Km. 
(aínda que este dato non se poida tomar con 
absoluto rigor), por outro lado tamén se fala da 
existencia dun porto “portus polumbaris”  

( Pombeiro) sendo  posible que ata aquí chegara 
o sarcófago de mármore romano que se atopa 
en Temes. 

Durante a  Idade Media créanse pequenas 
aldeas ou grupos poboacionais influíndo de xeito 
notorio na configuración do territorio.  

Entre 1880 e 1890 chegan as estradas de 
Ourense-Monforte e a vía do Ferrocarril, intre 
no que desaparecen as barcas para traslado de 
viaxeiros. 

O despegue económico ten lugar  coa estación 
de ferrocarril e a estrada que une Ourense e 
Monforte, co que se  abren vías de 

comunicación  que facilitan a circulación de 
mercadorías e pasaxeiros, o aumento da 
poboación e a creación de negocios como as 
Bodegas galegas que exportan viño desta zona, 
sobre todo para Cuba. No Bubal  constrúese un 
encoro co que se abastece un muíño, unha 
fábrica de chocolate e unha centralita 
eléctrica. Tamén se asentan no entorno outras 
pequenas industrias como: ferreiros, artesáns, 
carpinteiros, bares e unha fábrica de bebidas. 

A partir de 1944 contrúense as centrais 
eléctricas de Fenosa  no Miño e a de San Pedro 
no Sil. Estas construcións xeran un avance 
económico na zona.A finais de 1960 rematan  as 
centrais, o que ocasiona unha diminución masiva 
de habitantes e unha perda da economía 
anterior. 

Actualmente Os Peares é un pobo tan dividido 
que a convivencia entre os veciños dos catro 
núcleos poboacionais vese dificutada. 

David González 

 

 

 

ALBERGUERÍA: MEMORIA DUN 
POBO EXPOLIADO 

A construción de grandes embalses na provincia 
de Ourense experimenta un gran auxe nos anos 
40, a comenzos do desenrolo económico do  
rexime franquista, rematada a Guerra Civil do 
36. Esto  supuxo para moitos habitantes da 
nosa provincia a perda  das súas terras, o 
abandono dos seus lugares de nacemento e a 
emigración a cambio dun “discutible progreso” e 
“utilidade pública “ das augas dos nosos ríos,. 
Os embalses anegaron e arrasaron, en moitos 
casos, unha marabillosa riqueza natural e 
paisaxística nos lugares e pobos onde foron 
construídos. As Conchas, Prada, As Portas, 
Castrelo de Miño, Lindoso, Val do Cenza…son 
boas mostras do desastre, non só ecolóxico 
senón tamén humano, que provocou no seu 
momento esta febre hidroeléctrica. Visto 
cincuenta anos despois, algúns  dos veciños 
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deses pobos  que aínda viven, moitos deles 
emigrantes en América, Europa ou no resto de 
España, pregúntanse con nostalxia,  a cambio de 
que? 
 
O verán pasado, coma tódolos anos, fun a unha 
pequena aldea do concello de A Veiga de onde é 
a miña avoa. Un día fomos dar un paseo nun 
catamarán que puxeron no pantano e  entereime 
de que  debaixo das augas do embalse polo que 
estabamos navegando había asulagado un pobo 
enteiro : Alberguería. A historia que nos contou 
Jorge, o patrón do barco, un xoven mariñeiro 
que chegara hai uns anos dende Ferrol e que 
ficara namorado desta paisaxe quedando a vivir 
neste concello, foime interesando cada vez máis 
conforme navegabamos río abaixo cara ao pobo 
de Prada.  
 
Jorge contounos que Alberguería era un vello 
pobo do concello de A Veiga, un dos concellos 
máis extensos de Galiza, que está situado no 
Oriente ourensán. As primeiras noticias 
escritas desta vila datan de  finais do século 
XIII, cando a Orde de S. Xoán de Xerusalém 
lle donou ó Bispo de Astorga, diócese da que 
aínda depende  este concello, a alberguería que 
pertencía á Igrexa,  para que a utilizara. 
 
Xa  a mediados do XVIII, tal como figura no 
Dicionario de Xeografía de Madoz, Alberguería 
tiña unha poboación de 57 veciños que vivían 
noutras tantas casas. O pobo estaba situado na 
parte dereita do río Xares, rodeado de serra. 
Era ventilado, cun clima san, no que moitos dos 
seus habitantes chegaban ós noventa anos ou 
máis de vida. Nel dise que había cento corenta 
casas de pedra, unha escola de nenos e nenas 
onde se xuntaban ate cento trinta e cinco 
rapaces e  tamén unha igrexa adicada á Nosa 
Sra. da Asunción, que pertenceu ós Templarios 
e que logo pasou á encomenda de San Xoán de 
Xerusalém.  No seu atrio  atopábase o cemiterio 
da parroquia.  Había tamén outra ermida e a 
carón desta, dúas fontes das que se servía  a 
veciñanza. 

 Alberguería foi sempre un pobo agrícola onde 
se colleitaba trigo, centeo, liño, herba, nabos, 
cabazas e tamén algún viño. Nos arredores dise 
que había máis de catro mil pés de castiñeiros. 
Para transformar a produción do cereal en pan 
e fariña, había oito muíños de auga. 
 
Cara ao ano 1848 Alberguería  tiña xa unha 
poboación de 180 veciños, que vivían en máis de 
cen casas. Ademais da produción agrícola 
criábase gando vacún, cabalos, porcos e ovellas;  
tamén se pescaban no río abundantes troitas. 
Nalgunhas casas había teares de lenzo no que  
as mulleres facían fiado do país e producíanse 
tamén algún derivados da agricultura e a 
gandeiría.  
 

 
 
Os camiños veciñais eran estreitos e estaban 
mal coidados. Había cinco pontóns, un deles o de 
Buxelos para cruzar o río Xares. Algúns eran de 
pedra e outros de madeira e había tamén unha 
pasarela cincocentos metros río abaixo que 
levaba a un dos muíños do pobo. 
Alberguería estaba nun val rico no que había 
máis de douscentos prados de regadío e de 
oitocentas leiras de secano destinadas á 
colleita de cereal e viño. Lugares como A 
Cortiña, O Reboiral, O Candedo, A Corga, As 
Penas ou o Chao de Mantiño eran fermosos 
nomes que a memoria dos máis vellos do lugar 
conservan. Regueiros como o do Prado da Fonte 
ou o o da Varxa desembocaban no río Xares.  
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A construción do encoro                                                              

  

 

 

 

 

A comezos da década dos 50 chegou a 
Alberguería o rumor de que o pobo ía ser 
asolagado. Pouco despois empezaron  a facer 
estradas, a medir as terras e a construír 
residencias nas que ían vivir os traballadores de 
Moncabril, que foi a empresa que se encargou 
da construción do encoro. Pouco a pouco foise 
construíndo o muro e mentres intentaban 
convencer á xente para que abandonase o pobo. 
En 1958 , xa  construída a presa, era  inminente 
a desaparición do pobo máis rico do Concello  de 
A Veiga.  Ó redor de 20 parellas da Garda Civil 
adicáronse durante o derradeiro mes, antes do 
inicio do asulagamento, a percorrer o pobo casa 
por casa para accelerar a marcha da xente. 
"Decían, para meterlle medo á xente, que se non 
nos iamos poñían unha ametralladora no camiño 
e que nos mataban a todos", afirma un veciño. 
"Ó fin , cada un tivo que marchar como puido”. 
"Eu- di un dos veciños- estaba de telefonista na 
empresa e un día, o capitán chamou ao seu xefe 
a Ourense e díxolle: << Esto que estamos 
haciendo en este pueblo es intolerable, es un 
atropello >>. Pero o outro insistíulle en que eran 
ordes e que había que cumprilas."Fixeron cousas 
moi malas, unha delas é que sacaron os santos e 
os mortos para levalos a Prada cando o pobo 
aínda estaba alí". Estas son algunhas das 
testemuñas dos que viviron  aqueles momentos. 
Contan tamén que houbo moito vendido no 
proceso. Tamén houbo  casos como o dunha  
muller que estaba nun pobo cerca de 
Alberguería e tódolos días ía  chorar á porta da 
súa casa, ata que se puña o sol... 
Houbo varios intentos de trasladar ós 
habitantes de Alberguería cara ao outro lugar. 
Pero ningunha das propostas convencía ós 
veciños. "Nós queríamos un sitio, se tiñamos que 
marchar, que non fora mellor, pero tampouco 

pior" ."Queríanos mandar para Lugo, á Terra 
Chá, e como non se aceptou, decían que 9 ou 15 
veciños fóramos para unha serra preto de 
Viana”. Ó final pagaron unha expropiación 
mísera coa que os veciños non estiveron de 
acordo e por iso  tiveron que botar a moita 
xente antes de encher o pantano. 

Aínda se conserva o documento no que se decía 
que se o día 10 de Abril de 1958 os veciños non 
abandonaban as casas, mandarían á Garda Civil a 
facelo. Ó día seguinte, veciños como José 
Manuel e Ramona, cos seus oito fillos e outro en 
camiño, igual que outros moitos veciños do pobo, 
tiveron que abandonalo cando xa as augas 
estaban a punto de asolagalo. Contrataron un 
camión para axudalos na mudanza. Eles como 
outros moitos  veciños marchábanse para O 
Barco. Miraron cara a atrás co corazón encollido 
e cos ollos chorosos e  emprenderon unha viaxe 
sen retorno… "Despois de que asolagaran o pobo 
de Alberguería, botaron aínda bastante tempo 
abrindo e pechando a presa. Da desfeita só se 
salvou a igrexa, que foi levada a cincuenta 
quilómetros, ó pobo do concello de Rubiá, de 
Santa Cruz da Veiga de Cascallá, onde foi 
reconstruída.  
 
 
A inauguración do pantano 
 
O 6 de Abril de 1961 o Diario La Región de 
Ourense recolle a  noticia da inauguración do 
pantano o día anterior: 
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EN EL SALTO DE PRADA 
   A las seis de la tarde llegaba S.E. el Jefe del 
Estado, con su esposa y séquito, al salto de 
Prada en Viana del Bollo. Todo el recorrido 
desde la ciudad hasta allí fue presenciado por 
gran número de gentes que aplaudían al paso del 
coche de SS.EE. 
   El Jefe del Estado era esperado en la presa 
por el subsecretario de industria, don 
Alejandro Suárez, por el presidente del 
Instituto Nacional de industria, don Juan 
Antonio Suances, con el director general, Sr. 
García Chamorro y el presidente y el Consejo en 
pleno de "Hidroeléctrica Moncabril" así como el 
Prelado de Astorga, Dr. González Martín. 
   Nada más llegar, se procedió por el señor 
obispo a la bendición del salto de Prada. 
Inmediatamente después se acercaron SS.EE 
acompañados del sr. Suances, a un palco 
especialmente dispuesto sobre la presa para 
contemplar la maravillosa panorámica que desde 
allí se divisa, dándole el sr. Suances una 
explicación del sistema hidroeléctrico de la 
empresa "Moncabril". 
 
No xornal  La Región do 16 de abril: 
 "...a lo largo de las carreteras que festonean la 
más abrupta geografía provincial. Por doquier el 
vítor, la aclamación, el gesto de saludo.  

… El pueblo orensano ha confirmado de 
una manera que no deja lugar a dudas su fe en 
el caudillo y su adhesión en bloque y sin fisuras, 
como lo había hecho veinticinco años atrás, 
cuando la provincia vació su juventud en los 
frentes de combate y sus provisiones por todos 
los pueblos recuperados de la miseria 
marxista..." 

Texto quitado do libro "O Barco e a 
terra de Valdeorras durante a II República e 
o Franquismo (1931-1977)"  de Félix García 
Yañez. 
 
Despois de cincuenta anos as xentes do pobo 
(os que quedan e os seus descendentes), 
espallados polo mundo, manteñen grazas a 
Internet unha estreita unión produto da cal se 
xuntan tódolos anos no mes de agosto á beira 

do embalse para celebrar a festa do seu  pobo, 
festa que ó mesmo tempo celebran tamén en 
Bos Aires. Recentemente veñen de crear unha 
asociación para reivindicar a memoria do seu 
pobo e a inxustiza cometida cos seus veciños. 
Todo isto e moitas máis historias, así como 
fermosísimas fotos da época, pódense consultar 
na páxina Web que os veciños de Alberguería 
crearon xa fai anos e que vos recomendo 
visitedes. Tamén fai pouco  estreouse unha 
longametraxe sobre esta historia, que se titula 
“Xares, o río que nos leva”. 
Estas son historias  que os libros de Historia 
ainda silencian pero que non se deben esquecer. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bibliografía: 
http://www.albergueria.es 
 
 
 

Ester Camba Prieto 
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SABÍAS QUE? 
 
- O célebre monstro do lago Neis non é ningún 
plesiosaurio ou outra besta do pasado, senón 
un dos enormes esturións de máis de 225 
quilos que habitan o gran lago escocés? 

 
- As mulleres exipcias introducían na súa 

vaxina boliñas de excremento de cocodrilo 
para non que quedar embarazadas? 

 
- Na antiga China aos delincuentes , rebeldes 
ou xente da mala reputación, castigábanos 
cravándolles un poste pola orella? 

 
- A parte vermella das fresas non é un froito 
senón unha zona do talo modificada 

 
 
 
 
- O kiwi pon un ovo que 
pesa o 24% do total do 
seu corpo? 

 
 
 

 
- Certas especies de bambú medran un metro 
ao día? 

 
- Hitler só tiña un testículo? 
 
- Carlos VII deixou de comer por medo a ser 
envelenado e morreu de inanición? 

 
- Entre os anos 1046 e 1061 morreron sete 

papas? 
 
- As illas Hawaii tamén se chaman illas 
Sandwich, illas Hamburguer e illas Hot  Dog? 
O navegante James Cook descubriunas no 
1776 e bautizounas con este  nome  en honor 
ao conde Sandwich que financiara a 
expedición. 

 
- Quen inventou o sandwich  foi o conde do que 
acabamos de falar? Botaba moitísimas horas 
xogando ás cartas  polo que non tiña tempo de 
comer. Ao seu cociñeiro ocorréuselle a xenial 
idea de introducir unha loncha de xamón 

entre dúas 
rebandas de 
pan de tal 
xeito que así 
podía comer 
sen deixar 
de xogar. 

 
- As illas Canarias toman o seu nome dun 
paxaro, o canario. Do mesmo xeito Cerdeña, 
illa italiana, vén de sardiña e faisán vén de 
Phaij, un río. 

 
- Na revolución francesa os franceses 
prohibiron o doce de reis? Aboliron todo o 
que tivera relación coa monarquía así que o 
substituíron por un “pastel da igualdade”, que 
polo visto non tivo demasiado éxito. 

 
- O peixe gato ten 9.280 dentes? 
 
- O esperanto é unha lingua que se inventou no 
1897? Inventouna un polaco chamado Lejzer 
Ludwik  pois habitaba nunha cidade onde 
vivían rusos, alemáns, xudíos e polacos polo 
que había problemas para comunicarse. Así 
que decidiu inventar unha lingua única para 
todo o mundo e que fose fácil: o esperanto, 
que se escribe como se pronuncia e ten un 
vocabulario e gramática moi simple.  

 
- Rañolas é o nome desta revista e que foi 
tomado dun dos protagonistas de Os dous de 
Sempre  de Castelao? 

 
- Antes de que se inventara o papel hixiénico 
cada un amañábase co que tiña a man (trapos, 
anacos de madeira, herba, unha pedra, area , 
escuma, neve …). Tal foi a súa evolución que 
dende os romanos, que se limpaban cunha 
esponxa, ata chegar aos xaponeses que en canto 
cag… aproveitan os cursos de inglés impresos no 
papel.  
 
- Liberia é un pais que se creou no s. XIX para 
acoller aos escravos americanos liberados. 

 
 

Brais Casas Fernández 
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ES ESCRAVO DAS MARCAS?  
AVERÍGUAO! 
 
¿Que significan en realidade as marcas para as 
persoas? ¿ Simple cuestión de aparencia ou 
reflexo do noso gusto persoal? Máis do 50% da 
poboación está disposta a pagar prezos 
bastante elevados por elas,mentres que os 
países menos desenvolvidos están sendo 
explotados continuamente en relación a este 
tema.Todas aquelas persoas que traballan nas  
fábricas e empresas destes países reciben un 
salario moi baixo, daquela,  por que nós pagamos 
tanto por estes produtos? 
Hoxe en día contamos cun número bastante 
elevado de marcas entre as que cabe destacar 
as de produtos de alimentación, 
electrodomésticos, roupas… pero quizás sexan 
as marcas de roupa ,calzado e complementos, as 
que levan a dianteira. 
Por iso a continuación presentámosvos  unhas 
enquisas que se fixeron  para saber que é o que 
en realidade significan as marcas para nós e así 
poder calcular unha porcentaxe aproximada da 
poboación que as usa. 
   

 

Usarías imitacións ?
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Velaquí un test para coñecer a influencia 
da sociedade na túa forma de pensar. 

 
1. Debuxa o símbolo das seguintes marcas: 
              
             a)  Nike              b)  Chanel  
             c)  Burberrys   d)  Roxy 
 
2. Di a marca dos seguintes símbolos: 

a)       b)    c)       
 

d)                e)  
 
 
3. Que marca utiliza esta frase publicitaria? 
 

a)“No es lo que tengo, es lo que soy”                      
b)“Imposible, is nothing” 

 

4. O símbolo de Lacoste, como ten a boca? 
 

a)aberta                                b) pechada 

5. No teu armario só tes roupa vermella, 
verde fosforito e amarela. Como saes da 
casa? 
 

a) combino vermello e amarelo 
b) combino vermello e verde fosforito 
c) non saio porque visto de cores escuras 
d) non saio porque non me combinan 

 
6. Quen é o dono de Versace? 

 
a) Home           b) Muller 

 
7. Cal é o número das seguintes marcas? 
 

a) Rams            b) De puta madre 
 
8.  En que década se creou a marca Vans? 

 
a) nos oitenta         b) nos sesenta 
c)   nos noventa      d) nos setenta 

 
 
9. Se tiveses frío e unha persoa che deixara 
unha chaqueta que non fose de marca. Que 
farías? 
 

a) non a poño porque non é de marca 
b) non a poño porque non me combina 
c) se teño frío, póñoa 

 
10. Se che manchan unha prenda branca de 
marca que levas posta. Que fas? 

 
a)  “mato” a quen a manchou 
b)  Berro 
c)  Dáme igual 

 
11. Se comeza a chover, que fas? 

 
a)  teño paraugas e ábroo 
b)  non o abro 
c)  dáme igual como quede despois 

 
Puntuación 

1: a)        b)        c)    

     d)  
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2:  a) Lois               b) tommy hilfiger                                                        
c) Adolfo Domínguez                                         
d) Donna Karan New York                              
e) Ralph Lauren      

3:  a) viceroy            b) addidas    

4: a)    b)  

5: a)   b)   c)   d)  

6: a)   b)  

7: a) número 23:    b) número 69:  

8: c)  

9: a)   b)   c)  

10: a)   b)   c)  

11: a)   b)   c)  

 
Resultado 
 
De 0 a 20: “pijería” nula:  dáche igual o que te 
rodea, non lle dás importancia á moda. O s teus 
coñecementos sobre esta e sobre os gustos da 
sociedade son nulos. 
 
De 20 a 45: “pijo” reprimido: aínda que non o 
queiras, a sociedade actual está tan globalizada 
que sen querer coñeces máis do que che 
gustaría  sobre  moda. 
 
De 45 a 55: neutro: es unha persoa integrada 
na sociedade á que lle dá igual o que pensan de 
ti, fíxaste no que ocorre oa teu redor pero as 
marcas non significan nada para ti. 
 
De 55 a 70: non chegas a “pijo”:  aínda que che 
gustaría ser “pijo” ,intentas ser algo que non es, 
síntoo moito pero non vales para isto, se ti 
mesmo e que non che preocupe o que os demais 
pensen de ti. 
 
De 70 a 90: pijo: dáslle moita importancia ao 
aspecto externo. 
 

De 90 a 100: súper “pijo”: noraboa!! 
Alcanzaches a maior puntuación, es un “pijo” da 
cabeza ós pés. Non te obsesiones tanto co teu 
aspecto externo pois  para as  persoas ás que  
realmente lle importas, iso é o de menos. 
 

Antía González Rodríguez 
Noelia Pérez López 
Miriam Andrés Paz 

 

 

 

 

 
A palabra fobia deriva de fobos (en grego 
antigo este termo significaba “pánico”), 
personificación do medo en grego. 
Caracterízase por un medo intenso e 
desproporcionado ante obxectos e situacións 
concretas. A continuación  imos ver algunhas 
das fobias máis estrañas , moitas delas  cunha 
orixe totalmente irracional. 
 

 

É un medo inxustificado e  terrible  ós tiburóns. 
É un gran problema  para moitos que se senten 
incapaces de nadar no mar e para todos aqueles 
aos que lles gusta bucear ou practicar a pesca 
submariña, pois son incapaces de adentrarse no 
mar , incluso cando se lles asegura que foron 
adoptadas todas as medidas de seguridade 
posibles e que hai redes de protección. . Nos 
casos extremos mesmo a simple foto dun 
tiburón pode provocarlles un ataque de pánico. 
Coñécense casos de persoas tan aterrorizadas 
que ata se negan a nadar en piscinas ubicadas a 
centos de quilómetros  da costa …ou incluso 
darse un simple baño… 

101



                                                               

                                             
                                              
 
  
                           Rañolas  5                   

Curiosidades e outras miudezas

Esta fobia apareceu trala estrea  da película de 
Steven Spielberg: ”Tiburón”. Mesmo hai  algúns 
psicólogos que sofren desta fobia. 
 
 

 

Medo a namorarse. 
É sen dúbida unha enfermidade moi dura. Son  
persoas que sofren moito pois non poden 
namorarse. A súa orixe pode estar en traumas 
infantís  relacionados  coa familia ou o entorno 
afectivo que xeraron para a persoa un complexo 
de inferioridade. 
Quen o padece adoita  fuxir  de quen namora e 
búscalle mil defectos,  quizais por medo a ser 
rexeitado. Adoitan  elixir homes ou mulleres 
que os acabarán deixando para evitaren así, 
namorarse, outras veces elixen relacións 
imposibles  a conciencia pois saben que  nunca 
poderán namorarse. 
 
 

 

 
Defínese coma un anormal e inxustificado medo 
á festa do Samaín (Halloween). Cada Samaín, 
milleiros de persoas pagan para tremer de susto 
vendo películas de terror no cine. Moita xente 
disfruta vendo estas películas. Mais para outros 
o medo non é divertido e séntense 
absolutamente ameazados. Esto é o que se 
coñece como Samhainofobia ou medo a 
Halloween. 
 
 
 

 
 
 
 

 
Coñécese como cinofobia o medo ós cans. Este 
medo pode darse cara a tódolos cans ou cara a 
certa raza. En moitas ocasións esta fobia pode 
ser unha forma de chama-la atención e a 
algunhas persoas pódelle parecer  ridícula pero 

para a persoa que a padece é un auténtico 
calvario. 

 

MÁIS TIPOS DE FOBIAS… 

Aracnofobia.- medo das arañas 
Araquibutirofobia.- medo de que a crema de 
cacahuete se che pegue no padal. 
Astrafobia.- medo dos lóstregos 
Basofobia.- medo a caer 
Besofobia.- medo ós bicos 
Claustrofobia.- medo aos espazos pequenos  
Clinofobia.- medo a deitarse 
Crematofobia.- medo ós cartos 
Epienopopontonfobia.- medo de cruzar o escuro 
mar 
Erautofobia.- medo á cor vermella 
Ergofobia.- medo ó traballo 
Erotofobia.- medo ó sexo 
Eufobia.- medo ás boas novas 
Fobiafobia.- medo ás fobias 
Fotofobia.- medo á luz 
Francofobia.- medo dos franceses 
Gatofobia.- medo ós gatos 
Xeniofobia.- medo ás mandíbulas 
Hedenofobia.- medo á diversión 
Hipexiafobia.- medo ás responsabilidades  
Homichlofobia.- medo á brétema 
Homilofobia.- medo ós sermóns 
Katisofobia.- medo a sentarse 
Latrofobia.- medo ós doutores 
Levofobia.- medo ás cousas que están  cara a 
esquerda 
Linonofobia.- medo ó fío 
Macrofobia.- medo a agardar moito 
Mocofobia.- medo ós mocos 
Musofobia.- medo ós ratos 
Nictofobia.- medo á escuridade 
 
Como din algúns, o medo non ocupa lugar, mellor 
dito, ocúpao, pero para cada un, ten un sitio 
diferente. 
 

                  
       Alba Conde Gil,  
Laura Vázquez Juiz,  

Elena González  
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OOO   NNNAAADDDAAALLL   EEENNN   DDDIIISSSTTTIIINNNTTTOOOSSS   
PPPAAAÍÍÍSSSEEESSS   
 

 
O Nadal é unha morea de tradicións 
procedentes de moitas culturas  que se foron 
acumulando ao longo dos  séculos. A árbore, as 
tarxetas de felicitación, Papá Noel ou Santa 
Claus tiveron a súa orixe en distintos pobos que 
acabaron fundíndose na data do 25 de 
decembro. 
A celebración do Nadal o día 25 foi algo 
posterior pois  antes desta data baralláronse 
outras como o 6 de xaneiro, o 25 de marzo ou o 
20 de maio. Esta última é a que tiña máis 
seguidores se seguimos o Evanxeo de San Lucas 
pero a igrexa decidiuse polo 25 de decembro 
porque ese era o día en que unha das relixións 
máis importantes daquel momento (o mitraísmo) 
celebraba a súa festividades así que , para 
eclipsala, decidiron adoptar  a mesma data. 
Parece ser que o costume da árbore naceu en 
Alemania no século VII pero daquela non tiña 
adornos.Contan que foi Lutero no século XVI o 
primeiro en colocar velas acendidas na árbore. 
Con respecto a Santa Claus, dicir que o orixinal 
foi san Nicolás . Perseguido polos romanos  foi 
coñecido pola súa enorme xenerosidade e polo 
cariño que sentía cara aos nenos. Por iso os 
nenos agardaban por el pero non levaba trineo 
senón que ía montado nun burro e os seus 
agasallos eran caramelos, leña e figuras de 
barro, algo insignificante para os nenos de hoxe 
en día, iso si;  levaba unha longa barba branca. 
 
ALEMANIA  
Di a lenda que na Noiteboa alemá os 
ríos convértense en viño, os animais falan entre 
si e os gromos das árbores convértense en 
froitos, as montañas ábrense mostrando xemas 
preciosas e  o canto das campás se escoita no 
fondo do mar, sen embargo isto só o poden 
presenciar os puros de corazón. 
En Alemania as celebracións de Nadal comezan 
o 6 de decembro coa festa de san Nicolás (ese 
é o día que chega) patrón dos nenos. Os días 25 
e 26 son festivos.Todas as tendas están 
pechadas, e a xente dedícase a facer visitas á 
familia. Se un pod,e pide vacacións entre o 27 e 
o 30 para contemplar o ano pasado. 
 
FILIPINAS 
Filipinas é o lugar do mundo que celebra 
o nadal durante máis tempo, xa que comeza en 
setembro e remata a finais de xaneiro. As 

diferenzas co noso país atópanse   en cousas 
tan básicas como a decoración. Eles en lugar de 
luces adornan as rúas con bandeiras, flores e 
lanternas de papel, ademais  nunca decoran o 
interior das casas, só as rúas.  
Os pratos tradicionais para estas datas son o 
"Puto Bombong", que está feito de arroz  e as 
tortas de "Bibingka", tamén de arroz. 
 
HONDURAS 
O nadal comeza oficialmente o 24 
de decembro coa aparición de "Warini"; que é 
quen o anuncia . Este é un personaxe que danza 
de casa en casa  cuberto cunha máscara e 
acompañado de cantantes e  tamborileiros. 
Volve a danzar o 6 de xaneiro para sinalar a fin 
do Nadal . 
En noiteboa prepáranse pratos que se sirven 
elegantemente na mesa. Os pratos principais 
son o pavo recheo e os leitonciños. Nas rúas de 
toda a cidade escóitase o ruído de cohetes 
estralando.Cando finaliza, intercámbianse 
apertas, faise o brinde e comézase a servir a 
cea. 
 
AUSTRALIA 
Ten a peculiaridade de que se celebra en verán, 
con altas temperaturas, entre os 25 e os 38 
graos centígrados. 
Desde 1937, en Melbourne, cántanse os 
vilancicos á luz das candeas na víspera de nadal 
xuntándose moita xente.. 
Os pratos tradicionais para estas datas son o 
xamón doce e o plum de pudding ,que é un doce . 
 
ETIOPÍA 
O nadal de Etiopía, coñecido como 
"Ganna", celébrase  o 7 de xaneiro. Esta 
celebración lévase a cabo nas igrexas. Os homes 
e os nenos séntanse por separado das nenas e 
mulleres. Ó entrar na igrexa, reciben candeas 
para despois prendelas.. 
Os pratos tradicionais son as tortiñas de masa 
fermentada, coma o pa,n e o " Doro wat", que é 
un cocido de polo picante. 

 

Praia de 
Australia no 
nadal. 

 

                  

Lucía  Iglesias Conesa   
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O rapaz do ano 

 

 
Acaba de converterse no número un e 
ademais de gañar un ouro olímpico en 
Pekín, este rapaz manacorí non deixa de 
sorprendernos con tódolos seus logros.   
Pois si, estamos a falar de Rafa Nadal, 
aquela  promesa do tenis que nos  
sorprendeu con tan só 18 anos gañando 
a Copa Davis. 
 
Con tan só tres anos comezou a xogar 
nas paredes da casa, baixo a atenta 
mirada do seu tío Toni, que sabía o que 
se agochaba detrás daquel neno 
inocente. 
 
 Co tempo, Nadal tivo que decidirse 

entre o tenis e o 
fútbol, a súa outra 
gran paixón, xa que 
ambos non eran 
compatibles cos 
estudos. Finalmente 
decantouse polo 
primeiro, no que xa 
acumulara algunhas 

vitorias. 
 
Pouco a pouco abriuse paso entre os 
grandes tenistas. Nunha ascensión 
incrible colocouse detrás do propio 
Federer, a súa meta. 
 
Levantar catro veces a copa dos 
mosqueteiros en París, gañar tódolos 
torneos de terra batida varias veces e 
superar as marcas de vitorias 
consecutivas nesta superficie, fíxoo 
posible. 
 
Pero non todo foi un camiño de rosas, 
unha grave lesión no pé esquerdo 
mantívoo retirado das pistas durante 

varios meses. Tivo que plantexarse en 
varias ocasións se podería continuar 
xogando ó tenis a ese nivel. Ao final, 
grazas ó seu esforzo e o apoio da súa 
familia, logrou superalo, o que agora nos 
permite seguir disfrutando do seu xogo. 
Este ano conseguiu algúns dos seus 
grandes soños: o ouro olímpico, 
Wimbledon e colocarse no alto da ATP.  
A pesar de todos estes títulos, Rafa é 
un mozo normal, ó que lle gusta saír cos 
amigos da infancia e pasar os poucos 
días que pode no seu pobo natal, 
Manacor. O seu tío e entrenador, Toni 
Nadal, fíxolle ver que aínda que sexa 
unha persoa coñecida en todo o mundo e 
un deportista da elite, non debe perder 
a súa humildade e naturalidade. E así o 
demostra nalgunhas ocasións nas que 
salva pequenos incidentes actuando de 
maneira espontánea e sen axustarse 
demasiado ó protocolo. 
 
Sen dúbida  estamos a falar dun bo 
deportista, pero tamén dunha gran 
persoa. Proba disto é  o premio Príncipe 
de Asturias que acaba de recibir, non só 
pola súa traxectoria deportiva senón 
tamén pola súa humanidade nas pistas. 
Ogallá Rafa poida seguir  mantendo os 
títulos conseguidos este ano para 
continuar na cima da ATP. 
 
Esperamos que o seu descenso non sexa 
tan rápido como  o seu ascenso, como lle 
pasou a outros compañeiros de 
profesión. 

 

            

         

Antía Rodríguez Martínez 
Paula Melero Valentín 
Paula Pérez Martínez 
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UN PERCORRIDO POLA HISTORIA 
DOS XOGOS OLÍMPICOS 

A ORIXE DOS XOGOS OLÍMPICOS: A 
GRECIA CLÁSICA 
 
A Grecia clásica é o punto de partida máis claro 
e, ao mesmo tempo, máis documentado dende o 
que se pode considerar que xurdiu a Educación 
Física e o deporte con regras. 
 
Os gregos entendían a Educación Física como 
parte da educación integral da persoa. Dende os 
sete aos catorce anos, os mozos asistían á 
escola onde, ademais de recibir clase doutras 
materias, tamén se exercitaban en actividades 
físicas diversas. Máis tarde pasaban á Palestra 
onde se adicaban case por enteiro aos 
exercicios físicos. Cando acadaban os vinte 
anos, a súa preparación cambiaba e centrábase 
no adestramento das disciplinas militares. 
 
Os datos sobre a aparición dos Xogos Olímpicos 
son mitolóxicos e todos coinciden en que o 
obxectivo primordial era o de dar grazas e 
adorar aos deuses. A importancia que se lles 
deu foi tan grande que para facilitar a súa 
celebración tomaron dúas medidas drásticas: 
 

1. As cidades de Olimpia e Elis onde se 
celebraban os Xogos eran consideradas 
santuarios sagrados. 

2. Durante o tempo que duraban os Xogos 
cesaban as guerras. 

 
Un dato curioso que pode ilustrar a magnitude 
dos Xogos Olímpicos é a súa influencia social, 
reflectida nun anecdotario dos historiadores da 
época. Dise que nunha ocasión, un gañador 
Olímpico, ao chegar á súa cidade natal, viuse 
sorprendido pola decisión dos seus concidadáns 
de derrubar parte da muralla para que  puidera 
entrar por un lugar por onde non o fixera 
ninguén ata ese momento. 
 
O feito de que agora se celebren os Xogos cada 
catro anos débese á súa orixe grega, 
coincidindo sempre o seu inicio co primeiro día 
de lúa chea seguinte ao solsticio de verán, é 
dicir, o 27 de xullo. 
 
O campión olímpico era recibido na súa cidade 
natal como un heroe e era invitado a festas e 
banquetes, pasando a formar parte da historia 
da cidade. Normalmente o seu corpo era 

esculpido en mármore e dende ese intre non 
tiña obriga de pagar máis impostos nin tributos. 
 
  
MODALIDADES OLÍMPICAS 
 
O calendario de probas dos primeiros Xogos 
estaba composto por 8 especialidades: 
 
 * A carreira    
 * O salto 
 * O lanzamento de disco  
 * A loita 

* O lanzamento de pica             
* O puxilato 

 * O pancracio     
* A hípica 
 

Dependendo da idade do competidor, existían 
tres categorías distintas: 
 

• INFANTÍS: ata os 18 anos. 
• IMBERBES: dende os 18 aos 20 anos. 
• HOMES: dende os 20 anos en adiante. 

 
 

A carreira 
 

Corríase descalzo. 
Había varias distancias:  

- O estadio: 192 metros 
- O diaulo ( dúas voltas ao estadio): 384 

metros 
- O dolico ( vinte e catro voltas ao estadio): 

4608 metros. 
 
 
O salto 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
O saltador axudábase das "halteras", 
suxeitándoas con ámbalas  dúas mans 

 
Os saltadores levaban unhas pequenas pezas de 
pedra (halteras) nas mans para aumentar a 
capacidade de salto. A distancia dos saltos non 
se medía e gañaba o que chegaba máis lonxe. 
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O lanzamento de disco 
 
Nun principio o artefacto era de pedra, logo de 
bronce e máis tarde de ferro. O peso e ás 
dimensións dependían da categoría do 
competidor. Tampouco se medían as distancias. 

 
O lanzamento de pica 

 
Había tres modalidades: 1- Conseguir a maior 
distancia. 2-Precisión tirando a unha diana. 3- 
Precisión pero lanzando montado a cabalo. 
 
 
A loita 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Había tamén modalidades:  

1- A loita vertical (tratábase de tirar ao 
rival).  

2- A loita horizontal (había que colocar ao 
rival de costas tres veces) 

Os loitadores eran impregnados en aceite. 
 
 
O puxilato 

 
Nos comezos pelexaban coas mans  pero máis 
tarde chegaron as vendaxes con correas de 
coiro e con iso apareceu a violencia e o sangue. 
 
 
O pancracio 
 
Era igual que o puxilato pero permitíanse golpes 
en todas as partes do corpo e non era estraño 
que algún dos atletas morrese en pleno 
combate. Este deporte coincidiu coa decadencia 
dos Xogos. Esa violencia e crueldade acabou co 
espírito do Olimpismo Antigo. 
 
 
A hípica 
 
Había dúas modalidades: 

- A carreira de cabalos: realizábase non 
hipódromo, normalmente situado ao lado 
do estadio. Os xinetes ían nus. 

- A carreira de carros: os carros podían ir 
tirados por dous cabalos (bigas) ou por 
catro (cuadrigas). 

 
 
 

ROMA 
 
Despois do nacemento de Xesucristo, a 
civilización romana incluiu nos Xogos 
Olímpicos competicións de gladiadores, 
loitas entre homes e feras... Pasaron de ser  
fermosas competicións atléticas a 
convertérense en espectáculos denigrantes. 
Nos circos romanos  os gladiadores loitaban 
por salvar a súa vida contra as feras e, o que 
é peor, contra os mesmos homes. 
 
Aínda que gustaban estes salvaxes 
espectáculos, o pobo practicaba diferentes 
xogos de pelota. Un dos máis populares era o 
follis, que consistía en golpear unha "pila" 
(máis tarde denominouse "pelota") co 
antebrazo e as mans, evitando, custase o que 
custase, que botase non chan. A "pila", moi 
lixeira, era a vexiga dun animal inchada. Os 
seus movementos asemellábanse ao voleibol 
actual. 
 
 
 
A IDADE MEDIA 
 
Neste longo período de máis de dez séculos, 
podemos dicir que a Educación Física entra 
no esquecemento e o desprestixio. Dábaselle 
máis importancia a aspectos espirituais, 
deixando a actividade física nun plano 
completamente secundario. Sen embargo, o 
pobo sempre buscou xogos e exercicios para 
divertirse, e se algún triunfou, nunha grande 
parte de Europa, foi a palma.  Un  xogo no 
que se golpeaba unha pelota coa man e que 
se practicaba nas prazas, nos fosos dos 
castelos e ao carón das catedrais. 
 
 
 
OS AZTECAS 
 
Os aztecas foron un dos pobos máis cultos 
de América. A súa civilización desenvolveuse 
no centro do México actual durante os 
séculos XIV e XV. 
 
Os aztecas divertíanse co tlachi, un xogo 
de pelota (chamada "ullamaliztli") de orixe 
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relixiosa. O terreo de xogo do tlachi tiña 
forma alongada, con dous muros nos seus 
laterais de onde emerxían dous aros de 
pedra. Os dos fondos eran máis anchos e era 
o lugar onde a pelota debía chegar. 
 
O xogo podía disputarse entre dous 
xogadores ou ben por equipos de dous e ata 
un máximo de cinco xogadores. Consistía en 
golpear a pelota para facela chegar ata o 
fondo do terreo de xogo do equipo 
contrario. Se o conseguían, o seu equipo 
sumaba unha serie de puntos. Tamén 
puntuaba se a pelota entraba dentro dos 
aros de pedra laterais. Podíase golpear a 
pelota con calquera parte do corpo agás cos 
pés. Os xogadores tirábanse ao chan e 
contra as paredes e para iso protexían a 
cabeza cunha especie de casco, tamén os 
ombros, os cóbados, as mans, os xeonllos...  o 
que lles daba un aspecto parecido aos actuais 
xogadores de fútbol americano. 
 
 
 
O RENACEMENTO 
 
A finais do século XIV e principios do século 
XV empeza unha época marcada polo retorno 
aos ideais e á cultura clásica (Grecia e 
Roma): o Renacemento. 
Os humanistas, os pensadores do 
Renacemento, introducen de novo a Educación 
física nas escolas. Considérana unha parte 
fundamental da educación, ao igual que no 
seu tempo os gregos. Practícanse 
modalidades atléticas: carreiras, saltos, 
lanzamentos e loitas; ensínase a natación e 
introdúcese a danza como unha arte que 
representa a natural capacidade de 
expresión do corpo humano. 
Na Italia renacentista era moi popular o 
gioco do calcio, xogo que se considera un 
antecedente do actual fútbol, coa diferenza 
de que se podía golpear a pelota cos puños e 
que cada equipo constaba de ¡27 xogadores! 
 
 
 
O RESTABLECEMENTO DOS XOGOS 
OLÍMPICOS 
 
Foi un francés, Pierre de Fredy, barón de 
Coubertin, quen propuxo restablecer os 
Xogos Olímpicos mil cincocentos anos 
despois da súa desaparición. Era un estudoso 
dos Xogos da época clásica e nunha viaxe ás 

ruinas de Olimpia quedou impactado pola súa 
dimensión espiritual e civil. Nunha reunión 
no ano 1894 na universidade da Sorbona de 
París, propuxo restablecer os Xogos 
Olímpicos como símbolo de encontro da 
xuventude, para fomentar a amizade e o 
entendemento entre os diferentes pobos do 
mundo. A súa proposta foi admitida por gran 
maioría e constituiuse o Comité Olímpico 
Internacional. Na mesma reunión, decidiuse 
que Atenas fose no ano 1896  a cidade que 
albergase os primeiros Xogos Olímpicos da 
era Moderna. 
 
A nivel individual, o lema dos Xogos Olímpicos 
viría simbolizado por tres palabras latinas, 
Citius, Altius, Fortius (máis veloz, máis alto, 
máis forte), que expresaban o espírito de 
superación que habería de reinar entre todos 
os participantes.  
 
Pero este espírito de superación persoal xamais 
debería ser entendido dentro do "ideal 
olímpico" como unha mera competición. Por iso, 
quizais a frase que mellor resuma este espírito 
foi pronunciada polo propio Pierre de Coubertin 
cando dixo: "O importante non é gañar senón 
participar ". 
 
Dende 1896, os Xogos Olímpicos viñéronse 
celebrando cada catro anos, coincidindo cos 
bisiestos. En Berlín, 1916, non se celebraron 
debido á I Guerra Mundial, e en Tokio, 1940, 
tampouco debido á II Guerra Mundial. A partir 
de 1924 celébranse, tamén cada catro anos, os 
Xogos Olímpicos de inverno, nos que se 
practican deportes sobre xeo ou neve.  
  
Ata 1992, data dos Xogos Olímpicos de 
Barcelona, o ano de celebración de ámbalas 
dúas competicións coincidía. Pero logo 
estableceuse que entre elas houbese unha 
diferencia de dous anos. Desta forma, cada 
dous anos existe un "ano olímpico", unha vez de 
inverno e otra de verán. Nos anos non olímpicos 
celébranse os Campionatos do Mundo das 
distintas disciplinas. 
 
As Olimpíadas poden albergar todos os 
deportes. En cada unha delas preséntase un 
novo deporte coa categoría de "deporte de 
exhibición", que se converterá en olímpico se 
polo menos dez países desexan participar nas 
competicións. Pola contra, se para a 
competición en certo deporte se inscriben 
menos de dez países, este perde a súa 
condición de tal.  
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OS SÍMBOLOS OLÍMPICOS 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
.O movemento olímpico: é o movemento 
polo que a xuventude de todo o mundo, sen 
distinción de raza, lingua, relixión ou 
ideoloxía, é convocada cada catro anos a 
unha competición deportiva. 
 
.O emblema olímpico: ideado polo barón 
de Coubertin en 1913, está composto por 
cinco argolas que simbolizan os cinco 
continentes irmandados e unidos a través 
do deporte. 
 
. A bandeira olímpica: é branca e co 
emblema olímpico no medio. 
 
.O facho olímpico: simboliza o espírito 
olímpico da antigüidade e a súa lapa 
acéndese en Olimpia cada catro anos. Dende 
alí transpórtase en fachos ata a cidade 
onde se disputarán os Xogos. Unha vez 
chega ao estadio olímpico, a lapa debe 
continuar acendida e presidir dende o alto 
todos os xogos. 

 
 
 
OS XOGOS PARALÍMPICOS 
 
O movemento olímpico tamén acolle a todos 
aquelas persoas que malia teren limitacións 
físicas, demostran co seu esforzo que non hai 
ningún tipo de barreiras e de impedimentos no 
mundo do deporte. 
 
Dúas ou tres semanas despois da celebración 
dos Xogos Olímpicos, lévanse a cabo na mesma 
cidade e nas mesmas instalacións os Xogos 
Paralímpicos. Esta competición representa, 
sen lugar a dúbidas, o máximo expoñente do 
deporte para persoas con discapacidade. 
 
Os primeiros Xogos Paralímpicos disputáronse 

en Roma no ano 1960 e viñéronse celebrando 
paralelamente, agás nalgunhas ocasións, aos 
Xogos Olímpicos. 
 
 Segundo a minusvalidez establécense as 
seguintes categorías: invidentes, parapléxicos, 
paralíticos cerebrais, amputados e outros.  
 
 Moitos deportes conteñen variacións e 
adaptacións no regulamento, e hainos que son 
exclusivos para estes deportistas. Estes son os 
deportes paralímpicos: atletismo, baloncesto, 
boccia, ciclismo, esgrima, futbol-7, goalball, 
halterofilia, judo, natación, snoker, tenis, tenis 
de mesa, tiro con arco, tiro olímpico e voleibol. 
 
 
 
CURIOSIDADES 
 
- Nos Xogos Olímpicos da antigüidade, os 
vencedores recibían unha grilanda de follas 
de oliveira. Nas carreiras, os atletas corrían 
espidos e a saída efectuábase apoiando os pés 
sobre unha pedra especial con dúas fendas. 
Se un corredor saía antes de tempo, o 
"mastigóforo" ou azotador, colocado xunto ao 
xuíz-árbitro, encargábase de catigalo 
propinándolle uns lategazos. 
 
- España conseguiu o maior número de 
medallas da súa historia nos Xogos de 
Barcelona, 1992, un total de 22 (13 ouros, 7 
pratas e 2 bronces). 

                
Lucía Pérez Coello 
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As Olimpíadas véñense disputando dende hai 
séculos e  representan a meta de todo 
deportista, ademais de ser un  recoñecemento 
de carácter mundial. Dende que comezaron na 
antiga, culta e refinada Atenas ata as últimas 
edicións disputadas, houbo numerosos cambios: 
o número de probas, a tecnoloxía utilizada, o 
número de países participantes (algo impensable 
falar de países cando comezaron) etc. Pero se 
algo se mantivo desde os Xogos Olímpicos 
Modernos (lembremos que durante moitos 
séculos non se celebraron , chamándose Antigos 
Xogos Olímpicos os anteriores a este parón  e 
os posteriores, os que se veñen realizando ata 
os nosos días cada catro anos, Xogos Olímpicos 
Modernos) é que sempre houbo algún país que 
destacou por riba do resto, polo número de 
medallas obtidas. Nas últimas olimpíadas, China 
foi a gran vencedora, por riba de Estados 
Unidos,  acadou 100 medallas, delas 51  de ouro, 
este último dato é a causa  de que se colocase 
por riba de E.E.U.U, a pesar de que este último 
logrou 110 medallas pero “só” 36  de ouro. 

Estes resultados resultaron non ser unha 
sorpresa para moitos xa que China vense 
preparando para estes xogos, para os seus 
xogos (lembren que foron en Pekín),  dende que 
foi elixida o 13 de Xullo do 2001. Esta decisión 
trouxo consigo problemas de carácter 
ideolóxico e político, tiveron que enfrontarse a 
importantes críticas entre elas a da  enorme 
contaminación atmosférica (polo que moitos 
deportistas protestaron, mesmo algúns non 
participaron),e tamén  pola violación dos 
dereitos humanos por parte  do réxime chinés 
comunista. 

Que China se ven  preparando non é, como dixen 
antes, unha sorpresa porque durante os anos 
que transcorreron dende o día da súa elección 
ata ese momento, emitíronse nos diferentes 
medios de comunicación, na televisión sobre 
todo, reportaxes , principalmente de nenos,  
preparándose  para converterse nos futuros 
campións olímpicos.  Nenos  pequenos, mesmo de 
tres anos, pasan duras probas, para ser 
seleccionados e poder acceder ás escolas 
deportivas, que os preparan para as olimpíadas 
mediante entrenamentos de 8 horas durante 6 
días á semana, empregando métodos que 
superan as súas capacidades físicas e 
emocionais. Estas probas de acceso non só 
valoran as aptitudes físicas senón que tamén se 
realizan exames médicos, que estudan as súas 
condicións para determinados deportes.  Os 
dereitos que teñen os pais e o entrenador sobre 
o neno fan que os dereitos do rapaz non sexan 
prioritarios. Estas escolas, baixo o sentimento 
do patriotismo, o orgullo colectivo e a firmeza, 
motivan a estes nenos para poder chegar ó 
equipo nacional, pois se o conseguen, significará 
a gloria social e económica para eles e para as 
súas familias. 

Durante as olimpíadas xurdiron serias dúbidas  
sobre a idade de determinadas atletas, moitos 
afirmaron que non tiñan a idade que a súa ficha 
ou carné indicaban, insinuaban que o goberno 
chinés podería ter constancia disto e que 
ademais podería considerarse  cómplice ao 
permitir que se cometeran estas 
irregularidades. ¿Vós credes que nun país no 
que non se respetan os dereitos humanos non 
serían capaces de falsificar a ficha dos seus  
mellores atletas? 

Eu deixo aí a pregunta e que cada un pense o 
que queira, pero por actuacións como estas, o 
deporte estase a converter nunha forma 
diferente de escravitude nalgúns países. 

                                                  Laura Pérez  
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Ariadna Fernández González 
Gañadora do Certame CARTAS DE AMOR Nivel I 
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Laura Rodríguez Iglesias 
Gañadora do Certame CARTAS DE AMOR Nivel III 
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Uxía Rodríguez Rodríguez 
Gañadora do Certame CARTAS DE AMOR Nivel II 
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O MESTRE PERDURABLE 
 

Vivir é camiñar, díxome o mestre. 
 

Ir na procura, díxome, acendidos 
 os seus ollos de tenra humanidade, 

         de máis sol, máis amor, máis horizontes. 
 

                                                      A ilusión é o ar que nos sustenta: 
 

inda que o tempo sexa irrespirable, 
                                                      non te quedes sen ás para voar 

ata o confín dos días máis aciagos. 
 

 Non te deixes caer desde ti mesmo 
                                                      no fondal do baleiro existencial. 

 
Non anheles en ceos enganosos, 

                                                      ser estrela que brilla rutilante, 
en febril egotismo consumíndose... 

 
Comparte pan e corazón con todos: 

                                                      con cadaquén en boa veciñanza. 
 

 Camiña a rentes de quen vai contigo. 
 

 Vive...!, díxome o mestre conmovido. 
 

 Ama...!, díxome o mestre que regresa 
                                                     á lembranza ferida do discípulo, 
                                                     súa voz perdurable acompañándome. 

 
                                                     Díxome o mestre amigo ,finalmente: 

 
                                                     aviva cada día, infatigable, 
                                                     o remol da ilusión e da tenrura 
                                                     pois vaise a súa luz, caladamente, 
                                                     do corazón dos homes: 

                       non te quedes 
                                                     ás escuras, perdido no camiño 

     de ti mesmo, sen soños que te acendan: 
 

sen ser un corazón en labaradas. 
 
 

Edelmiro V. Naval 
Para ti, querido mestre e compañeiro 
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Dous grandes do cine:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paul Newman  
(26/06/1925 – 26/09/ 2008) 
 
 
Gran actor, director, produtor e persoa do 
panorama cinematográfico de Hollywood.  
Con 45 anos de carreira e varios premios 
cinematográficos, o seu prestixio medrou de 
maneira abraiante. Un rebelde que se converteu 
nunha superestrela. 
Nado en Cleveland, Ohaio, empezou a actuar en 
teatros sendo un adolescente. Ingresa na 
universidade e un ano despois  nas Forzas 
Armadas dos Estados Unidos. 
Anos máis tarde debuta en Brodway coa película 
“Picnic”, de William Motter I. 
En  canto á súa vida persoal, podemos destacar 
que casou dúas veces, aínda que a muller da súa 
vida foi Joanne Woodward. Con ela tivo catro 
fillos, un varón e tres mulleres.  
O seu fillo Scott morreu nun accidente de 
tráfico, Newman nunca se recuperou deste 
feito xa que era un gran afeccionado aos 
coches, a súa maior paixón. Interesouse polo 
deporte do motor, a pesar de ser daltónico, 
durante a rodaxe da película “Winning” en 1968. 
Leva a cabo tamén un gran labor benéfico. Crea 
campamentos de verán para nenos con 
enfermidades graves coa finalidade de facelos 
rir  para que a súa enfermidade sexa máís 
levadeira. Son gratuítos e dende que comezou a 
súa actividade, pasaron por alí máis de 114.000 
rapaces. Ademais, comercializa as súas receitas 
de salsas para pasta e ensalada, destinando o 
recaudado a fins benéficos. 
Algunhas das súas películas máis famosas son:  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
“A gata sobre o tellado de cinc”  
(R. Brooks, 1958) 
Baseada na famosa novela de Tenesse  Williams, 
comparte   protagonismo con Elizabeth Taylor e 
Burl Ives. A súa actuación foi moi  
valorada pola crítica e polo público. Tamén 
participou noutra das adaptacións das novelas 
de Williams: “Doce paxaro de xuventude” 
(Richard Brooks, 1962), que tamén foi un gran 
éxito. 
A partir deste momento, empezouse a ver o 
gran talento que tiña Paul. 
A película foi nominada en varias categorías ó 
Oscar. 
 
-“Dous homes e un destino” (George 
Roy Hill, 1969) 
O director desta película é George Roy Hill e 
está coprotagonizada por 
Robert  Redford. Este magnífico western trata 
da amizade existente entre Butch Cassidy e 
Sundance Kid. 
 
-“O golpe” (George Roy Hill, 1973) 
 De George Roy Hill, supón a segunda película de 
Newman e Redford. Foi todo un fenómeno social 
no momento da súa estrea. Está baseada nunha 
obra teatral de prestixio. Tamén gañou o Oscar 
á mellor película. 
 
-“O coloso en chamas” (I. Allen & J. 
Guillermin, 1974) 
De Irwin Allen e John Guillermin, ó lado doutras 
estrelas como Steve McQueen, Fred Astaire e 
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William Holden.Trata dun gran edificio que arde 
o día da súa inauguración. Pertence ao xénero 
de catastrofes. 
 
-Outras películas son: 
 “Doce paxaro de xuventude”, “Dende a 
terraza”, “Un Marido en apuros”, “Éxodo”, “O 
cáliz de prata” (primeira aparición 
cinematográfica)… 
 
Gañou un Oscar con “A cor do diñeiro”, remake 
da película “O buscavidas”, na que tamén 
acadou, ademais dun Oscar honorífico, dous 
globos de ouro, entre outros premios. 
 
Morre o 26 de setembro de 2008 na súa casa, 
xa que decide abandonar o hospital para pasar 
os seus últimos momentos coa  familia. Antes de 
morrer, regálalle ao seu mellor amigo un 
Ferrari. 
 
Esta data será recordada con moita mágoa por 
tódolos seus fans que lembrarán a un gran actor 
cuns fermosos ollos azuis. 
 

 
Marilyn Monroe: 
01/06/1926 – 05/08/1962 

 
O seu nome era Norma Jean Mortenson. Naceu  
o 1 de xuño de 1926 nos Anxeles. Era a menor 
de tres irmans, un deles falecido.  
 
O seu nome artístico xorde cando en 1946 o seu 
axente proponlle  que o cambie polo da súa 

estrela preferida, Marilyn  Miller. Como apelido, 
o da súa nai de solteira, Monroe. 
 
A súa vida foi moi complicada. Con só dezaseis 
anos casa con James Dougherty. Este 
matrimonio durou catro anos. Johnny Hyde,un 
adiñeirado cazatalentos, namórase dela  e cando 
este morre, a súa exmuller bótalle a culpa da 
súa morte. Isto causa un gran trauma a Marilyn, 
que intenta suicidarse. 
 
Protagoniza un calendario espida,que causa unha 
grande expectación. Declara que o fixo por 
necesidade de cartos. 
 
O 14 de xaneiro de 1954 casa co campión de 
béisbol Joe Di Maggio. En outubro, comeza os 
trámites de divorcio.O 29 de xuño de 1956 casa 
con Arthur  Miller. No ano 1957 Marilyn sofre 
un aborto que a leva a unha profunda depresión, 
intentando suicidarse de novo. No 61 divórciase 
deste último marido. Neste mesmo ano, debido 
á súa turbulenta vida,  ingresa na “Payne 
Whitney Psychriatic Clinic” do Hospital de NY. 
Será dada de alta, pero non volverá a estar en 
condicións para traballar.  Dise  que mantivo un 
romance con John Kennedy; por todos é 
recordado o famoso “Happy Birthday”. 
 
Comezou como modelo, facendo as súas 
primeiras aparicións no teatro. A súa primeira 
aparición no cine foi na película “The Shocking 
Miss Pilgrim”. En Hollywood nunca a respectaron 
como actriz, porque sempre lle daban papeis de 
“rubia tonta”. 
 
Marilyn tivo unha carreira cinematográfica 
bastante irregular. Sempre foron comedias 
románticas e papeis incorrectos. Marilyn fundou 
a súa propia compañía cinematográfica, lonxe de 
Hollywood, na que realizou varias películas 
serias coma por exemplo “Río sen Retorno”. 
Aínda así, non tivo moito éxito no mundo 
hollywoodiense. 
 
As súas películas máis destacadas son: 
 
-“Eva ao desnudo” (J. L. Mankiewicz, 1950)  
Nesta película interpreta a unha modesta actriz 
ambiciosa e comparte cartel con Bette Davis, 
que gañou un Oscar polo seu papel de Margo 
Channing. 
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-“Os Cabaleiros prefírenas Louras” (Hawks, 
1954) 
Unha das películas máis destacadas do director 
Howard Hawks. Nesta interpreta a Lorelai Lee, 
unha bailarina na procura dun marido rico. 
 
-“A Tentación vive arriba” (B. Wilder, 1957) 
 Primeira colaboración co director Billy Wilder.  
É unha das comedias románticas máis famosas 
dos anos 50.  Outra vez interpretaba un papel 
que non respondía ás súas expectativas. Esta 
película é moi recordada pola famosa escena do 
sumideiro do metro, na que se lle subía a saia 
por  mor dunha ráfaga de vento.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
-“Con faldas e ao tolo” (B. Wilder, 1959) 
Segunda e última colaboración con Billy Wilder. 
Nesta brillante película, tamén protagonizada 
por Tony Curtis e polo xenial Jack Lemmon, 
interpreta a unha cantante que toca o ukelele e 
que viaxa coa súa banda. En moitas das súas 
películas, Marilyn demostraba os seus dotes 
coma cantante. A actriz tiña unha mala relación 
cos seus compañeiros ademais de  moitos 
problemas para recordar o guión. Pero a pesar 
destes inconvenientes, a película foi un gran 
éxito. 
O catro de agosto de 1962 e segundo certas 
fontes,o fiscal xeral Robert Kennedy vai a vela 
xunto a un médico,que lle subministra un 
sedante para calmala.O corpo sen vida de 
Marilyn foi atopado na súa casa de Brendwood o 
5 de agosto. Tiña unha man enriba do teléfono e 
ao lado un frasquiño de barbitúricos baleiro. O 
8 de agosto recibe sepultura na Memorial Park 
Chapel de Westwood. Hai moitas hipóteses 
sobre a súa morte. 
 
Foi unha actriz pouco recoñecida. Lembrada 
polo seu espectacular físico, morreu 

converténdose nun icono do mundo 
contemporáneo e cinematográfico, comparable 
ao de James Dean.  

 
Tamén é unha estrela que xamais se apagará. 
 

Sara Álvarez,  
María Victoria Conde  

Patricia Francisco 
 

 
Roman Polanski,  
Holocausto e Cine  
 
O prestixioso director de cine Roman Polanski 
naceu en París o día 18 de agosto do ano 1933. 
Trasladouse coa súa familia a Cracovia sendo 
neno. Nos anos seguintes sufriu as terribles 
accións de Adolf Hitler na época do Holocausto. 
Nestes tempos de horror perdeu a súa nai 
nunha cámara de gas. Fuxiu cun amigo e 
escondéronse nunha granxa ás aforas de 
Cracovia. Anos máis tarde volveu ver ó seu pai, 
que estaba outra vez casado. Formouse no 
mundo das Belas Artes de Cracovia. No ano 
1947 comezou a participar en películas de 
maneira secundaria e dirixiu varias 
curtametraxes como “Morderstwo”  (1957), 
“Dawj ludzie z szafa”  (1958) ou “Ssaki” 
(1962); nas que xa se empezaba a ver o seu 
estilo cinematográfico. Casa por primeira vez 
coa actriz Barbara Lass no ano 1960, pero 
divórciase  en 1962. Ao rematar a rodaxe de 
“Ssaki”  rodou, tamén en Polonia, “O Coitelo Na 
Auga”  (Nóz w wodzie, 1962), obra pola que foi 
recoñecido en toda Europa e de gran éxito. 
 
Trasladouse a Gran Bretaña onde filmou a súa 
película máis terrorífica: “Repulsión” (Repulsion, 
1965) na que exploraba a mente dunha muller 
perturbada interpretada maxistralmente por 
Catherine Deneuve. Un ano despois dirixe unha 
comedia negra chamada “Cul de Sac” (1966) 
protagonizada por Françoise Dorléac (irmá 
xemelga de Catherine Deneuve). Antes de irse a 
Estados Unidos realiza “O Baile Dos Vampiros” 
(The Fearless Vampire Killers, 1967) na que 
coñece a súa futura muller, Sharon Tate. 
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A primeira película que roda en EE. UU. é a 
coñecida “A Semente do Diaño”  (Rosmary’s 
Baby, 1968) unha das películas maís importantes 
do cine de terror, á que lle segue unha das 
mellores películas dos anos 70: “Chinatown” 
(1974). Durante a rodaxe de “A Semente do 
Diaño” o clan Manson asasina brutalmente a 
Sharon Tate, que estaba embarazada de 8 
meses, e a uns amigos da parella. Isto destroza 
totalmente ao cineasta. A fatalidade volve á 
vida de Roman ao ser acusado pola revista 
Vogue  de manter  relacións cunha menor . É 
detido no ano 1977. Todos estes 
acontecementos dan lugar a escándalos e a 
publicidade inunda os medios de comunicación. 
No período de tempo entre 1979-1999 retoma a 
súa vida en París, onde dirixe “Tess” (1979) en 
memoria de Sharon. Tamén escribe a súa 
autobiografía Roman By Polanski. No ano 1989 
coñece a Emmanuelle Seigner na rodaxe de 
“Frenético” (Frantic, 1989) tamén interpretada 
por un magnífico Harrison Ford.  
 
Seigner e Polanski casan no 1992, ano que 
coíncide co estreno de “Lúas de fel” (Bitter 
Moon, 1992) na que tamén traballan xuntos. 
Actualmente teñen dous fillos. Dous anos máis 
tarde dirixe “A Morte e a Doncela” (Death 
and The Maiden, 1994). A última colaboración 
entre Polanski-Seigner é “A Novena Porta” 
filme baseado no libro “O Club Dumas” escrito 
por Arturo Pérez Reverte. Anos máis tarde 
filma a súa mellor película: “O Pianista” (The 
Pianist, 2002), baseada na vida do pianista 
Wladyslaw Szpilman. Gañou 3 Oscars: Director 
(Polanski), Actor Principal (Adrien Brody) e 
guión (Ronal Harwood). A súa última película foi 
“Oliver Twist” (2005) e actualmente está 
rodando “The Ghost”, non rematada. É un dos 
directores europeos máis prestixiosos do 
panorama actual. 
                                                                                                                                                                                    
Roman Polanski é un gran exemplo de forza e 
espírito humano ademais  dun punto de 
referencia no mundo cinematográfico. 
 
 
Películas Imprescindibles: 
 
“Repulsión” (Repulsion, 1965): Thriller 
psicolóxico que conta a vida de Carol Leroux 
(Catherine Deneuve), unha rapaza atormentada 

que ten aversión aos homes. É a película maís 
terrorífica do director e a máis impresionista.  
“A Semente do Diaño” (Rosemary’s Baby, 
1967): É unha das películas máis célebres do 
director polaco. A historia está ambientada en 
Nova Iork. Conta a vida dun feliz matrimonio 
que se trunca polas fundadas sospeitas da 
esposa, Rosemary (Mia Farrow), que afirma que 
o pai do fillo que espera é o Diaño. 
 
“Chinatown” (1974): Gran obra mestra que está 
maxistralmente interpretada por Jack 
Nicholson, no papel de J. J. Gittes, un detective 
privado que investiga un asasinato que pode 
estar relacionado cunha fraude na industria 
hidráulica en Los Ángeles dos anos vinte, e por 
Faye Dunaway, facendo o papel da señora 
Mullray, que oculta un escuro segredo do seu 
pasado. Conta tamén cun “cameo” do director. 
“Frenético” (Frantic, 1989): Unha das mellores 
películas de Roman Polanski e de Harrison Ford, 
que interpreta de maneira espectacular ao 
doutor Walker, que se ve involucrado nunha 
trama de corrupción e de terrorismo 
internacional pola confusión dunha maleta no 
aeroporto de París. Tamén sofre o secuestro da 
súa muller. Esta é a primeira película de 
Emmanuelle Seigner, que interpreta á rapaza 
que axuda  ao doutor a recuperar a súa esposa. 
 
“O Pianista” 
(The Pianist, 2002): É unha película sobre a 
supervivencia, a esperanza e o valor do ser 
humano ante as situacións máis adversas da 
vida. Narrada con moita sinceridade, porque 
Polanski tamén viviu a terrible época do 
Holocausto, esta película foi moi valorada pola 
crítica e é a máis recoñecida deste gran 
cineasta. 
     
Estas son dúas das imaxes máis representativas 
da película “O Pianista”, nas que se mostra a 
angustia total pola perda do que Szpilman máis 
quería: a súa familia (1) e as ruínas dunha cidade 
polaca ademais da supervivencia do espírito 
humano (2). 
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Castiñeiro do Val  (A. R. Castelao) 
 
 
 
 
O teu, José,  non era o asfalto. Nin as rúas. Nin as autovías. Nin os semáforos. Nin o trafego dos 
automóbiles a vomitar bucinas atronadoras. Nin o balbordo dos peóns rompendo o silencio do ar. Nin as 
luces da cidade cegando o brillo do mencer. Nin as beirarrúas comprimindo o paso do buligar do vento. 
Nin os pasos de peóns que enfían o noso camiñar en dirección única. Nin as encrucilladas que dificultan o 
diáfano paso do que só quere seguir sen importarlle a onde ir. 
 
O teu eran as corredoiras. Os canellóns enzoufados de lama. As congostras inzadas de fentos. As luces 
intermitentes dos vagalumes. O cantar  dos grilos desmantelando o silencio da noite. As bágoas do 
relente cubrindo a alfombra da mañá. O crepitar do carambelo rillando o frío das palleiras. O 
borboriñar da fontiña anegando as olas feitas polo avó nas tardes de  chuvia.O regatiño onde o cabaliño 
do demo abrillanta as súas ás frontándoas co orballo da ribeira. 
 
O noso é cultivar  os eidos da túa lembranza. Sementar nos regos que ti abriches. Podar as vides que ti 
inxertaches. Regar as árbores que tanto amaches.  Sermos carballo antes ca eucalipto, torbón antes ca 
seca, fraga antes ca ermo. Ser. Non deixar de ser.  Como fuches ti.  Leal a ti mesmo, ao que naciches, 
ao que sempre defendiches. Leal á túa terra.  Castiñeiro do val. 
  
 
 

Conchita Fernández Vázquez 


