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Rañolas 

 

 
 
 
 
Nacín hai sete anos dun soño compartido. Puxéronme Rañolas porque ese era o único nome que me acaía 
polo que non houbo nin rifas nin perrenchas, Rañolas, fillo de A. R. Castelao, e porfillado de Concepción 
Fernández Vázquez, quen fixo de nai. Así me puxeron, así me chamo e así espero seguir chamándome.  
 
Aprendín a falar moi pronto, precoz dicían que era, mais o certo é que non podía quedar calado ante a 
amalgama dos docísimos sons que oía ao meu redor. Voces coma “meniño”, “galego”, Terra”, “nai”, 
“saudade”, “agarimo”… foron entrando nos meus oídos ata formar unha única melodía que enchía o meu 
corazón de azos. Sen elas xa non podería ser porque elas eran o cordón umbilical que me mantiña unido á 
vida. O meu corazón latexaba ao ritmo das verbas escoitadas e que no silencio da noite repetía milleiros 
de veces ata enfiar cancións que adormecían na calma fría do mencer. Alimentábame delas. Foi daquela 
cando aprendín a escoitar. Permancía caladiño tentando atrapar verbas que arrecendían a humidade e 
terra  para descompoñelas e crear outros aromas que abafaban deliciosamente o meu recuncho. 
Precisaba poboar a miña placenta. Modelei co líquido amniótico unha pluma coa que ía anotando as voces 
escoitadas. Para non perderme escribíaas seguindo unha orde temporal. Primeiro as da mañá ao 
levantarme (acordar, erguerse, espirse, peitearse, almorzar…), a seguir as dos rapaces do instituto 
(apuntamentos, amizade, mestre, coñecer, celme, Galicia, lingua…) A continuación viñan as do mediodía 
(xantar, caldo, verzas, lacón, filloas, tixola, cenoira, cabazo, cunca…). Emocionábanme especialmente as 
que, como a viruta, ían caendo ao avanzar a tardiña (bolboreta, canellón, anduriña, bambán, area, serán, 
biruxe, mapoula…) pero nunca tanto como as que pronunciaba miña madriña ao deitar aos nenos 
(aloumiño, bico, doce, meiga, ledicia, meixela, aperta, meniño …). Comprendín daquela que nunca máis 
podería vivir sen o fermoso caudal que as aglutinaba a todas, que pasase o que pasase sempre irían 
comigo polas corredoiras da vida que empezaba a percorrer. 
 
Fun medrando entre pinchacarneiros, lucecús, aldeas, estoxos, eidos, regatos e rúas. Certo é que aínda 
que cativo, ben me decataba de que había moitas palabras que deixaban de pronunciarse, desaparecían 
deixando un ronsel de lembranzas que me mancaban. Daquela o lugar que elas deixaran ocupábano 
outras, intrusas e traidoras. Sixilosas empezaron como arumes que se van despositando no verniz das 
cousas para, sen apenas faceren ruído, invadilo todo, mesmo as sombras. E eu berraba as miñas, 
deletreábaas ben altas para que viñeran, para que volvesen, para que non me deixasen orfo. 
 
Pero no lugar delas viñan as outras. 
 
E as miñas batían co silencio da vergoña.  
 
Teño sete anos e o que escoito ráchame as entrañas (odio, imposición, rexeitamento, rabia, dor, 
decreto, desaparición,  bilingüísmo harmónico, extinción…)  
 
Se me rouban as palabras, que vai ser de min? … 
 
Chusssssss! Escoito… si… , estou a soñar?  “ Quérote meu amor, dáme un biquiño”, “Mamaíña,  non me 
deixes só, teño medo. Durme meu pequechiño que a mamai está aquí”. Unha bágoa esvara pola miña 
meixela, el ten 17 anos, ela 16, el  2 , a mamá 30. Aínda hai esperanza. 
 
 
 

Rañolas 
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A coordenadora 
 
Lembro a meu pai lendo en voz alta aqueles poemas da Enciclopedia Álvarez  mercada nun dos veráns de 
regreso á terra longo tempo ensoñada. Poemas recitados na suave cadencia da lingua emprestada baixo 
o borboriñar da lingua falada nos eidos da infancia. Frases cantadas con notas de regueifas e melodías 
de Charles Aznavour. Así foi a miña infancia, escindida entre dous países e tres linguas, tres paraísos 
que aniñaron a que son e o que son.  
 
Je m´appelle Conchita  é a primeira frase que lembro ante os risos malcontidos daqueles compañeiros 
de clase que xogaban a soletrear o meu nome coa perversidade propia da infancia, Conchita….cone. Mais 
o bater daqueles risos non lograba agochar o meu maior segredo, un segredo que nunca compartín con 
ninguén porque me facía posuidora dun tesouro único e inconmensurable: saber que eu era a única da 
clase con tres nomes. Podía alguén ser máis afortunado? Souben, con apenas tres anos, que xa era unha 
privilexiada.  Pasados  corenta e cinco é das poucas verdades da infancia que sigo a manter. 
 
Je suis Conchita é aquela nena que xogaba a ser feliz na rue Arbalette nun París que anunciaba que eu 
son Conchita tamén podía selo. París fíxome súa sen importarlle o porqué daquel meu nome, apreixoume 
e arroloume como a nai xenerosa e abnegada que nunca pide nada porque o único verbo que sabe 
conxugar é o dar.  E agasalloume coa dozura da súa lingua coa que sigo a empapelar os soños da miña 
infancia. E forma parte da nena que algún día fun e nalgún recuncho sigo sendo.  
 
Yo soy Conchita, a lingua emprestada do meu pai e que aprendín  na Enciclopedia Álvarez, prendeuse en 
min coma unha segunda pel e durante moitos anos non coñecín outra. E fíxome feliz. Ata que me 
namorei. Daquela descubrín que acochada había outra que pugnaba saír porque só ela podía expresar a 
sinfonía de sentimentos que me enchían. 
 
Son Conchita devoroume ata as entrañas e devolveume ao que sempre fun e nunca me decatara, galega. 
Daquela espertei a unha nova vida e recobrei a lingua dos meus, tanto tempo esquencida no sopor do 
sono anestesiado. Namoreime por primeira vez nun amor que cambiou a miña vida. Para sempre. Polos 
tempos dos tempos. 
 
Je suis, eu son, yo soy…  Esa son eu.Todas elas me pertencen. Lévoas tatuadas a lume en cada recuncho 
da miña pel. Mais hoxe unha delas próeme esgazando a miña alma en mil anaquiños de ferinte cristal,  
como o neno perdido que busca desconsolado a súa nai no paraíso  perdido da súa saia  queimada  entre 
os escombros.  
 
Hoxe, máis ca nunca, SON EU.   
 
 

Conchita Fernández Vázquez 
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Sabías que? Cousas que nos interesan 
 

 
 

 
 
En todas partes: nas rúas, nos parques, nos 
colexios, nos restaurantes... podes atopar 
discriminación cara a persoas de diferentes 
gustos,  razas, culturas, nacionalidades, etc. 
Ante as inxustizas provocadas por actos 
racistas, reacciona e mobilízate! 
 
 
 

 
O racismo é unha forma de discriminación das 
persoas baseada en motivos raciais , cor de pel 
ou outras características físicas das persoas, 
daquela, unhas considéranse superiores a 
outras. 
 
Brancos contra negros, árabes contra 
occidentais, negros contra brancos, xudeos 
contra palestinos,chineses contra mongois e 
tibetanos, parecen historias lonxanas pero que 
seguen ocorrendo hoxe en día. 
 
Chegamos á lúa, clonamos ovellas, fabricamos a 
bomba atómica e escribimos sobre o ir e vir de 
case todo, e sen embargo, que pouco avanzamos, 
xa que a forma de ser e de pensar do home do 
século XXI non nos permite vivir en equilibrio 
co noso entorno. Nin sequera somos capaces de 
vivir en harmonía con nós mesmos, buscamos 
ese ``algo diferencial´´ que nos faga 
identificarnos con outros individuos da 
``tribo´´. 
 
O apartheid era a forma na que vivían en 
Sudáfrica ata non hai tantos anos. Este réxime 

negaba á poboación de raza negra  o dereito a  
mesturarse cos brancos  pero esta non é a única 
forma na que se manifesta o racismo. Na 
actualidade predomina o elitismo, que é xente 
que sente desprezo ou que é incapaz de 
mesturarse con outro tipo de xente totalmente 
diferente a ela. Neste caso non importa se es 
branco, negro, alto, mestizo, xudeo, árabe... 
Mais o realmente preocupante é o feito de que 
existan grupos neonazis que cada vez se 
expanden máis. Pero hai outras moitas 
manifestacións moi vencelladas á xenofobia, que 
é a repugnancia que se sente  cara aos 
estranxeiros, e o semitismo,  que é o desprezo 
ao pobo xudeo e aos  árabes. 
 
Dende o 21 de marzo de 1966 temos  o Día 
internacional da eliminación da discriminación 
racial. Todos os anos se xuntan organizacións de 
todo o mundo para combater este problema e 
actualmente existen colectivos  que se dedican 
a promover o antirracismo. 
 
As nosas conclusións son ben claras,  hai que 
aprender que canto máis diferentes somos máis 
iguais debemos ser. Tal vez sexa difícil cambiar 
á xente que xa ten esa mentalidade, pero hai 
que comezar a educar e ensinarlles ás futuras 
xeracións que non existe tal diferenza e que 
cadaquén reflexione sobre o tipo de mundo que 
quere , e así comezar desde cero.  
 
Lembra o visto neste artigo e actúa para 
combater calquera forma de racismo pero para 
iso empeza por ti. Non podemos cambiar o 
mundo pero si o noso mundo...e iso é o principio 
do cambio. 
 
                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Natalia  Navarro  

María Pena 

Jenifer Vázquez 

  

NON AO RACISMO 
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Sabías que? Cousas que nos interesan 

SKINHEADS 
 
Os skinheads xorden en 
Inglaterra na década de 1960 

como descendentes do movemento mod que 
xurdiu no Reino Unido en 1958. Os mods eran 
mozos de clase media aos que lles gustaba 
vestir  roupa elegante, as scooters e as pelexas 
rueiras.  
 
Tamén por esa época, en Xamaica, atópanse 
cuadrillas de mozos chamados rude-boys e con 
gustos parecidos aos dos mods. Estes rude-
boys escoitan reggae e ska. A partir de 1962, 
coa independencia da illa, moitos xamaicanos 
emigraron a Inglaterra e levaron a súa música e 
a súa estética rude-boy con eles. Os mods 
sentíronse atraídos pola música xamaicana e 
empezaron a frecuentar as discotecas que 
puñan esa música. 
  
A mediados dos anos 60 xurdiu o movemento 
hippie que empezou a florecer entre as clases 
sociais máis ricas, ao contrario que nos 
movementos obreiros. 
  
Os Rude-Boys seguiron escoitando música 
negra, sobre todo o ska e o reggae. 
Radicalizaron a súa actitude, adoptando unha 
estética e unha actitude máis agresiva polo que 
se lles chamou hard-mods.Comezaron a vestir 
con roupa máis cómoda e identificada coa clase 
obreira: botas de traballo, tirantes, etc. 
Ademais apreciouse unha tendencia a cortar o 
pelo bastante curto (sen chegar a rapalo), para 
diferenciarse dos hippies. Moitas destas 
características estéticas foron adoptadas dos 
rude boys xamaicanos, como o feito de usar 
tirantes.  
 
Neses grupos de hard-mods empézanse a ver 
algúns mozos co pelo rapado e botas pesadas 
que reciben o nome de skinheads en 1969. Do 
mesmo xeito que os antigos mods, os skinheads 
seguiron escoitando a música dos rude-boys. A 
súa vestimenta era máis proletaria, consistindo 
en chaquetas bombeadas ou bombers, camisas 
ou polos, tirantes, vaqueiros e botas, deixando 
os traxes para a fin de semana. Ademais, 
motivados polo campionato mundial de fútbol 
gañado por Inglaterra, moitos skins 
convertéronse en hooligans. 

O que unía aos skins era o seu gusto por un 
mesmo tipo de música e vestimenta así como 
polo fútbol e a violencia. Ademais polo xeral 
compartían certos valores como o culto á 
coraxe e ao compañeirismo e o orgullo de 
pertencer á clase traballadora. Non eran unha 
agrupación política como algúns cren, era unha 
forma de vida e na maioría dos casos a política 
non era un tema moi importante nas súas vidas.  
En canto ao racismo hoxe en día tan asociado ao 
movemento, non era unha idea que os skins 
compartisen nesa época. Os skinheads como 
forma de vida non se identificaban con ningunha 
forza política, simplemente eran obreiros, isto 
daba lugar a un antirracismo latente, xa que 
había skinheads negros e brancos. 
En 1980, ademais de escoitar ska e reggae, 
xurdiu outra tendencia musical, o Oi!, unha 
música parecida ao punk pero con letras máis 
agresivas. Algún grupo de música adoptou unha 
tendencia fascista seguida por algúns skinheads 
e repudiada por bastantes máis.  
Isto fixo que se separase esta cultura en dúas 
ramas: boneheads (nazis), redskins 
(comunistas), anarcoskins (anarquistas) e 
SHARP [(Skin Heads Against Racial Prejudice 
(Skinheads Contra os Prexuízos Raciais)], nos 
que prevalece a cultura do espírito do '69, 
antirracismo e solidariedade. Máis tarde, para 
manter unha unión entre os movementos 
skinheads orixinais antirracistas e 
antifascistas, creouse a RASH (Red & Anarchy 
skin head), un colectivo que agrupa a todos os 
skinheads sexa cal for a súa ideoloxía sempre 
que manteñan os principios de antirracismo e 
antifascismo. Así chegamos á actualidade onde 
o movemento skinhead segue presente 
mantendo os seu principios como hai 40 anos e a 
rama neo-fascista continúa manifestándose, mal 
chamados polos medios de momunicación, 
skinheads. 
 
En Ourense, o movemento skin head está 
bastante arraigado con predominio dos 
antirracistas e antifascistas. Hai numeerosas 
organizacións antifascistas adicadas a 
organizar concertos e algunha que outra 
reunión, a máis coñecida é Komando Burundi. No 
Clube Deportivo Ourense os seu inchas fanse 
chamar Ouligans e son atifascisstas. En 
conclusión, ser nazi ou fascista en Ourense é 
moi mala idea.                                      
 

Martín Rego  
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Sabías que? Cousas que nos interesan 
 

 

 
 
 
Ata hai uns anos, o centro de detención de 
Guantánamo era unha prisión de alta seguridade 
dos Estados Unidos en Cuba; hoxe, é coñecido 
como o cárcere dos pesadelos. As testemuñas 
que sufriron toda clase de trato inhumano 
durante a súa estancia neste cárcere decidiron 
falar e destapar a verdade sobre o seu inferno 
en Guantánamo. 
 

Illamento, esgotamento físico ou humillacións 
sexuais son algunhas das vexacións ás que 
estaban sometidos os presos, pero a lista é 
interminable. Sami Mohieldin El Haj é un 
periodista sudanés que contou o seu calvario 
tras sete anos na base militar. Segundo 
confesou, “ tras múltiples sesións de torturas, 
os oficiais ofrecéronme a liberdade a cambio de 
converterme nun espía para os Estados Unidos”. 
Noutras declaracións afirmaba que foi sometido 
a malostratos, non o deixaban durmir, 
obrigábano a espirse, pechábano en celdas con 
temperaturas baixo cero e vexábano 
sexualmente . Trala súa confesión, outras 
historias saíron á luz, denunciando, coma el, os 
abusos das autoridades americanas.  
 

Comezou daquela a investigar no tema 
preguntándolles aos propios protagonistas. 
Todos os prisioneiros entrevistados aseguraron 
ter sufrido torturas dende o  primeiro día. 
Dixeron que os mantiveran colgados polos pulsos 
mentres soportaban golpes brutais, e que 

recibiran descargas eléctricas en varias 
ocasións. Para aportar máis controversia ao 
asunto, coñeceuse o caso de Qahtani, ao que 
someteron a vinte horas seguidas de 
interrogatorio nas que estivo totalmente espido 
e ameazado ante a idea de que sería devorado 
por un can feroz. Estes relatos do horror 
achégannos á verdade sobre o día a día en 
Guantánamo, e con eles decatámonos de ata 
onde pode chegar a maldade humana.  
 

Sumado aos malostratos, atópanse as condicións 
denigrantes nas que se atopaba o cárcere. Nas 
celdas, os prisioneiros durmían en andeis 
metálicos contra a parede e só se lles permitía 
un fino colchón de espuma e unha almofada de 
algodón. Por outra banda, dende que Fidel 
Castro lles cortou o subministro, os presos 
tomaban auga amarela. Nin sequera se lles 
permitía ver o océano, aínda que a prisión está 
situada fronte ao mar.  
 

O coñecemento de todos estes datos provocou 
unha reacción nacional e internacional firme  
para pechar a prisión canto antes e esa foi unha 
das promesas electorais do  presidente dos 
Estados Unidos, Barack Obama, pero aínda que 
decretou o seu peche, ano e medio despois 
segue aberta. Que facer cos prisioneiros? Velaí 
un dos principais obstáculos para o seu peche 
pois poucos países queren acollelos a pesar de 
que moitos deles nin sequera foron enxuizados 
ou fixérono sen as mínimas garantías legais 
esixibles.   
 

Pero, a pesar desta medida e da lentitude do 
proceso, a lembranza do inferno que pasaron os 
presos seguirá viva para que nos concienciemos 
da inxustiza que nos rodea e non deixemos de 
procurar unha sociedade máis xusta e 
igualitaria.  
 
 
 

Paula Rodríguez  

Paloma González  
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Sabías que? Cousas que nos interesan. 

ALBINISMO 
 

O albinismo é unha mutación xenética que se 
caracteriza por unha  ausencia da pigmentación 
da pel, a falta  de melanina, que é a que nos 
protexe das radiacións ultravioletas. Como 
consecuencia, os individuos que a presentan  
teñen  pouca ou ningunha cor existindo tamén 
casos de albinismo  en animais e vexetais.  

A palabra albino provén do latín albus e 
significa branco. Afírmase que en África nace 
un albino de cada  4000 e un total de  20000 
persoas sófrena no mundo. En Europa non 
chaman a atención pero en África son o centro 
de tódalas miradas xa que son perseguidos, 
maltratados e sinalados. Calquera familia que 
conte cun membro con este problema tense que 
preparar para ser riculizada e rexeitada. Pero 
incluso dentro da familia hai conflictos debido a 
que o pai dubida  da súa parella pensando que lle 
foi infiel cun home de cor branca . A maior 
parte dos albinos padecen tumores de pel. As 
gafas de sol ou as cremas de protección solar 
son artículos de luxo impensables para eles polo 
que a maioría quedan cegos e a súa esperanza 
de vida non supera os corenta anos. Pero por se 
isto non bastase, os albinos son vistos como 
auténticos gafes en vida mentres que mortos 
valen o seu peso en ouro. Cando pasean pola rúa, 
a xente búrlase deles , cúspelles ou tapan o 
nariz. No autobús  ninguén quere sentar ao seu 
lado e na escola ademais de sufriren as burlas 
constantes dos seus compañeiros, algúns 
profesores non permiten que senten nas 

primeiras filas, cerca da pizarra, a pesar dos 
seus problemas de visión polo que a maioría 
presenta fracaso escolar. As dificultades 
multiplícanse ata o infinito  para eles pois non 
dan conseguido traballo e élles difícil atopar 
parella e casar. No caso das mulleres aínda é 
peor pois moitos homes senten curiosidade e 
queren ter relacións sexuais con elas , para 
despois abandonalas á súa sorte. En vida son, 
pois,  auténticos apestados.  

Pero todo isto cambia cando morren, 
converténdose en dadores de todo tipo de 
sorte e riqueza. En Tanzania e Burundi os seus 
corpos son vendidos para a bruxería. 
Ampútanlles  partes como os dedos, os órganos 
sexuais, a lingua ou o pelo .Os órganos sexuais 
son utilizados  como afrodisíacos , os dedos 
como amuletos, as falanxes para elaborar 
colares e o seu sangue quente bébeno nos 
rituais de maxia negra porque cren que iso os 
fará poderosos e invulnerables. Todo é 
aproveitable nun albino, o seu corpo,ben 
despedazado, pode chegar a valer uns 25.000 
dólares, un auténtico negocio.  

Nestes países as familias que finalmente 
aceptan a un familiar con albinismo téñense que 
enfrontar a ser perseguidas e mesmo a velos 
decapitar, sen  poder facer nada para salvalos. 

 

Marcos Vaamonde  

 Yaiza Castelo 

 

 

Para que digan que a vida 

dos adolescentes é fácil.  

Ti tamén te sentes 

identificad@? 
 
 

A adolescencia é o principio 
dun gran cambio no que 
empezamos a tomar 
decisións propias.  
 
Experiméntanse cambios 
psicolóxicos, físicos e 
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psicopatolóxicos. É unha das etapas de maior 
estrés para os pais e tamén para nós, os 
adolescentes, que atravesamos momentos 
difíciles nos que a rebeldía, o inconformismo e 
as continuadas crises forman parte do noso día 
día. 
 
 
CAMBIOS FÍSICOS:   
 
Temos que distinguir entre a  prepubertade e a 
pubertade. Na primeira aparecen os caracteres 
sexuais secundarios (coma as mamas nas 
mulleres) e na segunda comezan os cambios na 
voz, a primeira regra ou a primeira exaculación. 
 
 
CAMBIOS PSICOLÓXICOS:  
 
son moitos pero velaquí os máis destacados. 

                       
• Crises de oposición: necesidade de 

independencia, tanto intelectual como 
emocional. Necesitamos ser autónomos, 
demostrar que podemos existir sen os 
nosos pais. 

 
• Desaregro emotivo: grandes cambios de 

humor debido aos cambios hormonais. 
Nin nós mesmos somos quen de saber o 
porqué dese malhumor ou da nosa 
frecuente desgana. 

 
• Imaxinación desbordada: non vemos a 

realidade tal e como é ou a nosa 
realidade non coincide coa dos nosos 
pais e o resto do mundo. 

• Narcisismo: dámoslle moita importancia 
ao físico e adicamos moitas horas ao 
espello. Nunca nos acabamos de ver 
como quixeramos. 

 
• Crise de personalidade: con frases como 

“ti non sabes nada” ou “ti non me 
comprendes”. Realmente sentímonos 
incomprendidos e ás veces moi sós. 

 
• Sentimento de inseguridade: Temos 

corpo de adulto pero unha mente que 
non se corresponde  polo que temos 
unha enorme falta de confianza en nós 
mesmos. 

 

• Sentimento de angustia: frustración 
continua porque os pais tratan de que 
nos comportemos como adultos ante a 
sociedade pero ao mesmo tempo 
estannos prohibindo constantemente 
como por exemplo  as saídas nocturnas. 

 
• Agresividade: portazos, malas 

contestacións… Debido á tensión e á 
limitación; medo ao ridículo; a pasar 
diante de moita xente...  É unha 
angustia constante pero que 
expresamos  moitas veces de forma 
indirecta. Sentimos medo ante moitas 
cousas como por exemplo aos exames. 
Moitas veces embárganos a  depresión 
pola necesidade de estar sós e ao 
mesmo tempo o medo á soidade. Somos 
pura contradición. 

 
 
PSICOPATOLOXÍA 
 

• Trastornos de ansiedade con ataques de 
pánico e fobias escolares. 

 
• A depresión maniféstase con 

sentimentos de tristeza xeralizada e 
aburrimento. Choramos frecuentemente 
e moitas veces sen razón aparente. A 
apatía e  baixa autoestima son outra 
característica. Moitas veces sentimos 
que non valemos para nada e que non 
somos nada. A iso súmanse os 
trastornos de comportamento, de 
apetito e de sono,  os problemas 
escolares,  as conduta sexuais sen 
control…  

 
Nesta etapa da vida e debido a todo o exposto 
anteriormente, moitos preadolescentes cambian 
os coches e as bonecas polo alcohol e as drogas. 
As estadísticas din que unha media de 25000 
adolescentes poden ser considerados alcólicos e 
70000 están en risco de selo. Segundo 
informes, a 1ª borracheira dáse en mozos de 
entre 13 e 14 anos. Entre estas idades o 76% é 
consumidor de bebidas alcólicas e o consumo 
das drogas incrementouse nun 20%. Todos 
temos compañeiros que non conciben pasalo ben 
e divertirse sen tomar unha copa de máis  e ás 
veces algún tipo de droga. Son frecuentes os 
comas etílicos de fin de semana e a adquisición 
de droga está ao alcance de calquera. 
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Por que? 
 
Para moitos adolescentes a droga e mailo alcol 
axúdanlles a combater os problemas citados. 
Superan o medo ao ridículo, controlan os seus 
cambios de humor, son máis espontáneos... 
Beben e consumen para esquecer o estrés e o 
fracaso escolar,  para descansar e pasalo ben, 
outros para  escapar dunha familia que os 
presiona ou non se preocupa  deles ( ou polo 
menos iso é o que pensan) e bastantes,  para 
non sentirse diferentes ao resto do grupo. 
É unha etapa da vida difícil pero necesaria 
eaínda que non o pareza, ten final. Para saber 
quen somos, que queremos e  sobre todo, 
aceptarnos e querernos, esta etapa é 
imprescindible. 

                   
 

 

 

Raquel Conde González  

Leila Fernández Rodríguez  

Tania González Romero  

 
 

  
 

A HOMOFOBIA 
A homofobia é un rexeitamento, odio, medo, 
prexuízo ou discriminación cara a homes e 
mulleres  homosexuais. Tamén  atribuímos este 
termo a persoas que integran a diversidade 
sexual, tales como bisexuais, transexuais e 
incluso a individuos que adoptan actitudes ou 
hábitos propios do sexo oposto. 
  
Moitas relixións tales como a xudía, islámica e 
cristiá rexeitan a homosexualidade e 
considérana un pecado. 
 
Actualmente nalgúns países a homosexualidade 
sigue sendo considerada un delito aínda que 
este  número diminuíu considerablemente nos 
últimos anos. 
 
Noutros lugares incluso se castiga co cárcere 
(India, Nicaragua, Malasia...) ou con pena de 
morte (Arabia Saudí, Irán, Mauritania ...). 

Nun informe presentado o 10 de maio do 2007 , 
a Organización Internacional do Traballo 
sinalou que as persoas que non son 
heterosexuais son discriminadas no traballo e 
no servizo militar voluntario ou obrigatorio, 
sufrindo violencia verbal, física e psicolóxica, 
ocasionada en gran medida á falta de lexislación 
na maioría de países. 
 
Caso homófobo 
 
En Vigo, Jacobo Piñeiro, que no 2006 asasinou a 
dous mozos homosexuais asestándolles  57 
puñaladas, foi absolto desa acusación por un 
xurado de maioría feminina, que só o  
considerou culpable de tentar borrar as 
pegadas do crime incendiando a casa. 
 
O asasino confeso de Isaac Pérez Triviño e 
Julio Anderson declarou sufrir un “medo 
insuperable” a ser violado pola xoven parella, 
que ademais estaban cos preparativos do seu 
matrimonio.  
 
Dos sesenta anos que pedía a fiscalía só 
cumprirá vinte anos coma máximo. Cubrindo os 
seus rostros con folios para non seren 
identificados polas cámaras, os integrantes do 
xurado deron o veredito tras dous días de 
deliberacións. Os fiscais mostráronse 
decepcionados o mesmo que a nai de Isaac, que 
estalou enfurecida contra o xurado , aos que  
acusou, tras saltar ao estrado, de deixaren  
libre a un asasino confeso. Piñeiro sostivo que 
non tiña intención de matar ás súas vítimas, o 
pánico a ser violado e asasinado foi o que o 
levou  a matar á parella. O xurado apoiou a súa 
versión ao non existir probas na súa contra e 
afirmouse que actuou en defensa propia. 
 
Nunha primeira versión o xurado exculpárao “de 
provocar conscientemente o incendio”, sen 
embargo, dez minutos despois de lerllo ao xuíz 
cambiaron de idea.  
 
A condena máxima que pode recibir será de 
vinte anos en prisión dos que que xa cumpriu 
tres. O fiscal declarou que o xurado  “incurriu 
en dúas ou máis contradicións” polo que 
recurrirá ao Tribunal Superior de Xustiza.  
 
Nun comunicado, a Federación Estatal de 
Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales 
(FELGTB) considera claramente homofóbica a 
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sentencia e lembra que o xurado non considerou 
nin as probas aportadas polo fiscal nin as 
forenses, “pesou máis  a homofobia, como pasou 
antes noutros casos claramente relacionados 
coa orientación sexual”. 
 
A FELGTB confía que os altos tribunais, aos que 
a fiscalía elevará o caso, respeten os valores 
máximos da cidadanía e impoñan a sentencia que 
este criminal merece. 

 
 

 
 

 
 
Es homófobo? 
Contesta ás seguinte preguntas, marcando a 
resposta que máis se achegue a túa opinión: 
 
1. Que farias se tiveses un fillo homófobo? 

a. Intentaría axudalo a deixar de selo. 
b. Respetaría a súa forma de pensar. 
c. Estaría orgulloso del. 

 
2. Importaríache ter un familiar 

homosexual? 
a. En absoluto. 
b. Daríame igual, aínda que preferiría que 

non.                                                                                                                  
c. Si, non o aceptaría. 

 
3. Importaríache ter persoas homófobas no 

teu entorno? 
a. Si, sería moi desagradable. 
b. Daríame igual. 
c. Non, a min non me afectaría. 

 
4. E  homosexuais? 

a. Non 
b. Preferiría que non. 
c. Por suposto. 

  

5. Cal consideras que é a orixe da 
homofobia? 
a. Trátase de algo social derivado da 

educación e dos valores da sociedade 
machista. 

b.   É algo xenético e inevitable 
c.   Non ten unha orixe determinada, é algo 

natural. 
 
6.- Como pensas que deberían ser tratadas 

as persoas homófobas? 
a. Deberían contar con apoio psicolóxico. 
b. Nin idea. 
c. Deberían darlles un premio por manter 

limpa España.  
 
7.- Que che parece que o código penal 

considere a homofobia un delito? 
a.  Ben, é un avance dos dereitos civís. 
b. Nin ben, nin mal, simplemente non me 

parece. 
c.   Moi mal, con Franco non pasaba esto. 

 
 

8.- Consideras que ser gai, lesbiana ou 
farmacéutico é resultado dunha 
enfermidade? 
a. En absoluto, penso que ser homosexual é 

algo normal. 
b. Non creo. 
c. Por que os farmacéuticos? 

 
  
 
 

 
Maioría de: 
 
 A : non es unha persoa homófoba ou si pero 
sabes mentir nas enquisas para quedar ben. 
 
 B: es o peor dos tres, porque es homófobo e 
non es consciente. O teu silencio e a túa 
pasividade supón unha forma de complicidade 
coa  homofobia. 
 
 C: es homófobo e non tes remedio. 
 

        Laura Lorenzo       
Lorena López  

Raquel Ferreira  
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Reflexos 
 
Todo o mundo pensa no mesmo, nas 
consecuencias e só  nas consecuencias, ninguén 
pensa nunca nas causas e na realidade. Por que, 
cando tes bulimia, o único que a xente mira  
para axudar son as consecuencias? 
Para contar a miña historia teño que ir máis alá 
da bulimia. Hai tempo era ben timidiña, ninguén 
se achegaba a min, era a “peste” en persoa. Ao 
principio non lle daba importancia e dicíame a 
min mesma: Todo pasará, pero a realidade é que 
todo foi a peor e todo aumentou, os insultos, os 
desprezos, ser a nena parva da clase…. Aguantei 
durante moito tempo, pero como todo o mundo, 
o meu aguante tivo un tope. 
 

Hai un ano esas 
palabras, todo o que me 
dícian viña a min como 
dous imáns que se 
atraen, e inda hoxe en 
día as sigo oindo, só 
podo decir: basta,basta, 
calade,cala xa! Pero, 
esas voces nunca calan, 

seguen aí, cando as escoito éntrame moita 
ansiedade e a única maneira que teño de calmala 
é comendo ata non poder máis, mentres como 
todo eso desaperece pero unha vez que remato, 
as voces volven e son cada vez máis ferintes, 
gorda, parva, fea, non sirves para nada, niguén 
te quere nin te vai querer nunca! 
 
E, xusto nese intre 
sinto o desexo, sinto 
que é o momento de 
vomitar, penso que se 
vomito a comida, 
vomitarei tamén os 
meus problemas, que 
todo se ira pola miña 
boca, pero non é asi, 
todo sigue aí. 
 
Non sei como reaccionan as persoas que están o 
meu arredor e o saben. Pregúntanme por que o 
fago pero, estou segura de que non me ían 
entender, e moito menos se elas non viviron o 
mesmo ca min, non me gusta que se preocupen 

por min porque non o merezo, e estou segura de 
que elas, ás veces, non serán capaces de 
comprender como me sinto. Estou todos os días 
pensando como facer para adelgazar, no gorda 
que estou, nos corpos que a min me encantaría 
ter, non podo estudar nin atender na clase 
porque só penso niso, e tamén en como facer 
para sentirme querida ou en como facer para 
ser aceptada pola sociedade( que é o que máis 
odio neste mundo, pero temo moitisímo 
quedarme soa e volver a ser o “bicho raro”.   
 
Fágome preguntas a diario sobre: Por que a 
sociedade nunca analiza as causas da anorexia e 
da bulimia? Será por que esta mesma sociedade 
ten medo de ser  culpable? É triste, pero eu 
represento a perfección, o que quere esta 
sociedade que dá noxo, e na que,  por suposto, 
estou incluída. 
 
Quero deixar clara unha cousa, non todo é tan 
fácil como o ven os ollos alleos, ao contrario, é 
moi difícil aguantar, é moi difícil, podo deixar 
de comer tanto, de vomitar, pero esta é a parte  
máis superficial. 
Por que non pensas que antes de recuperarme 
dende fóra , teño que recuperarme dende 
dentro? 
 
Do corazón un nunca se recupera, as 
posibilidades de recaer están aí, todo segue aí, 
a discriminación doutras persoas que non te 
aceptan pola miña  enfermidade, por ser 
diferente aos demais… 
 
Que pouco avanza o mundo hoxe en día…. 
 

 
                                                                                   

Alba Remacho 
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Ata hai  pouco tempo, as persoas con esta 
síndrome estaban condenadas a vivir 
marxinadas da sociedade, internados/as en 
centros para doentes mentais ou sendo a 
vergoña da familia. Estes nenos/as precisan de 
moito agarimo para continuar a súa loita e poder 
acadar a  igualdade social. 
 
A Síndrome de Down é a forma máis frecuente 
de “retraso” mental. Está causada por unha 
alteración cromosómica microscopicamente 
demostrada. Malia todo  poden ter unha vida 
normal e realizar actividades  como calquera 
outra persoa. 
 
Hai nove anos chegaba para formar parte da 
miña familia un primo que nacía coa  devandita 
síndrome .Chámase Iago e é un rapaz cariñoso, 
ledo e moi intelixente. 
 
Uns días atrás fíxenlle unha pequena entrevista  
para que o coñezades un pouco mellor. 
 
Entrevista. 
 
P: Cal é o animal salvaxe que máis che gusta? 

Por que che gusta? 
R: “A xirafa”, porque é moi grande, azul, sen 
manchas, moi delgada e cos ollos pequenos, 
coma un monstro. 

 
P: Pódesma debuxar? 
R:  Si. 
 
 
 
 
 
 
 
P: Que animal non che gusta nadiña? Por 

que? 
R:   Os cans, porque lles teño medo e son feíños. 

P:  Cal é o teu grupo musical preferido? 
R:   Estopa. 
 

P:  A que che gusta xogar? 
R:  Á  Play Station,o xogo que máis me gusta son 

os  Simpsons. 
 

P:  Cal é a túa bebida favorita? Por que? 
R:   A Coca-Cola Light. Porque sae nos anuncios . 

 
P: Que che gusta ver na televisión? 
R: Gústame ver os partidos de fútbol, o meu 

equipo favorito é o Real Madrid, ademais do 
Barcelona e o Deportivo”. 

 
P:  Cal é o teu xogador de fútbol favorito? 
R:   É Raúl (o xogador do Real Madrid). 
 

P:  Gústache ir ó colexio? Por que? Quen é a 
túa profesora? 

R:  Non me gusta nada ir ao colexio porque é 
moi aburrido e cánsome moitísimo; a miña 
profesora chámase Mari Luz e é moi boa 
comigo, caéme moi ben”. 
 

P: Que fas no cole? Que é o que máis che 
gusta ? Que é o que menos che gusta? 

R: Escribir letras, aprender como se escriben 
nomes de persoas, estudar, xogar á oca… 

      O que máis me gusta é xogar cos meus 
amigos ó baloncesto e o que menos 
traballar, porque non teño ganas. 

 
P: Como é a túa clase? 
R: É pequena, de cor amarela e con moitos 

rapaces. 
 

P: Quen son os teus mellores amigos? Como 
son? A que xogades? Quen gaña? 

R:   Son Pablo e Lilian. 
      Son guapos, pequenos, bos…Xogamos ó 

baloncesto (botamos e tiramos o balón 
nunhas redes).  

      Gañamos todos anque ás veces gaño eu  6-3. 
 

P: Cantas irmás tés? 
R: Teño dúas irmás, chámanse Lucía e Rebeca, 

teño un sobriño, chámase Anxo 
 

P: Quen son os teus primos favoritos? 
R: Alex e Andrea, porque xogan comigo. 
 
P: Onde pasas as vacacións? Que fas? 
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R: Pásoas no meu  pobo (A Barra); axudo a miña 
avoa a facer a comida, xogo á oca… 

    Ademais de todo isto, tamén practico 
natación. 

 
P: Cal é a túa comida favorita? 
R:  Ovos fritos con patacas. 
 
P: Que che gustaría ter? 
R: Un campo de fútbol para entrenar , xa que 

me gusta moito xogar. 
 
Con esta entrevista quérovos demostrar que o 
meu primo ten sentimentos pois chora, ríe, ama, 
quere e ten gustos como calquera outro neno ou 
máis que moitas persoas maiores 
 
Quérote moito, grazas a ti descubrín a unha 
persoa marabillosa. 

 
 
 
 
Nas festas do meu 
pobo hai dous anos. 
 

 

Andrea Tumbeiro  

 

 

 

 

LEI DE 

DEPENDENCIA:  
 

DRAMA COTÍAN 
 

Segundo o dicionario da Real Academia Galega o 
significado de dependencia é a relación pola que 
unha persoa ou cousa está baixo o mando ou 
autoridade doutra persoa ou institución, pero 
para moitas outras ten un significado moi 
diferente. 
 
Quixemos achegarnos máis a este tema 
tratándoo dende unha enfermidade como é a do  
Alzheimer, non só polo interese que causou en 
nós senón tamén porque a vivimos moi de preto. 
Para isto conseguimos os testemuños de dúas 
persoas moi cercanas a nós:  Mª Jesús e Mª 
Ángeles. 
 

No primeiro caso trátase do coidado durante 
varios anos da súa nai e ata hai pouco tamén  do 
seu sogro. No segundo atopamos a mesma 
situación só que neste caso ao coidado da sogra. 
Sen máis preámbulos pasamos directamente á 
entrevista feita a cada unha delas para 
coñecermos a súa experiencia. 
 
Entrevistadoras: Cantos dependentes ten 
vostede na súa casa? Son familiares seus? 
Mª Jesús: Dous ata hai pouco. Si, era o meu 
sogro. 
Mª Ángeles: Un ata hai uns meses. Era a miña 
sogra. 
 
E: Canto tempo leva con esta situación? 
Cambiou moito a súa vida dende entón? 
Mª J.: Dous anos. Moitísimo. Non podes 
programar nada, xa que “bailas ao son que che 
toque”. 
Mª A. : Tres anos. Si, de feito tiven que deixar 
a miña casa para vir a vivir á súa, aquí na cidade. 
 
E: Por que decidiu facerse cargo dunha 
persoa con este problema? 
Mª J. : Porque vin a necesidade de axudalos xa 
que son xente de pobo e non tiñan medios 
económicos. 
Mª A. : Porque non se valía por si mesma e 
alguén se tiña que facer cargo. 
 
E:  Para o resto da súa familia como foi esa 
situación? 
Mª J. : Hai un pouco de todo, quizais esta 
situación dese máis pé a unha maior tensión 
entre todos, máis cansazo, máis agobios… 
Mª Á. : Levárona bastante mal xa que era unha 
situación moi difícil que nos afectaba a todos. 
 
E:  Pode detallar como era un día a día con 
esa persoa? 
Mª J.: É duro. Era levantarse a primeira hora 
pensando no seu almorzo e medicación, despois 
de non pegar ollo en case toda a noite, 
escoitando calquera ruído. Despois de almorzar 
aseábao e deixábao na cama de novo ata que 
chegase a outra persoa para atendelo na miña 
ausencia. Ao chegar dáballe de comer e a tarde 
levábao de paseo xunto coa miña sogra, se o 
tempo e as circunstancias o permitían. Á noite 
estaba o meu marido e botábame unha man.  
Mª Á. : Non todos os días eran iguais, ás veces 
estaba tranquila en cambio outras berraba e 
quería marchar da casa sen saber a onde. 
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Levantábame moi cedo para darlle a medicación 
e o almorzo, aseábaa con moitas dificultades 
porque case non podía moverse. Ás once 
levantábaa e levábaa para o salón aínda que moi 
pouco tempo porque non paraba quieta estando 
alí sentada. Dáballe de comer e deixábaa 
descansar. Ao principio da enfermidade podía 
sacala a dar un paseo pero pouco a pouco foime 
sendo imposible. Á noite dáballe a cea e ía para 
a cama de novo. 
 
E : Quizais unha vez deitado/a era o seu 
momento de descanso non si? 
Mª J. : Non, quizais era o peor momento, estaba 
máis pendente del porque podía pasar calquera 
cousa e non enterarme. 
Mª Á. : Para nada, aínda que contaba coa axuda 
do meu sogro, mantíñame pendente de calquera 
ruído e durmir facíaseme case imposible. 
 
E: Quere dicir que era vostede quen se tiña 
que adaptar a el/ela e que a angustia era 
permanente, non si? 
M ª J. : Si. Completamente. 
Mª Á. : Si, porque ademais non había case 
ningún momento de descanso. 
 
E: Cando decidiu facerse cargo del/dela, 
pensou nalgún momento que chegaría a estes 
extremos? 
Mª J. : Non, porque nunca esperas que unha 
persoa poida chegar a depender tanto doutra. 
Mª Á. : Si, cando aceptei facerme cargo dela 
sabía que era unha enfermidade moi dura pero 
aínda así, fíxeno con todas as consecuencias. 

 
E:  Podería facer unha valoración da súa 
vivencia? 
Mª J. : Ata o de agora e co que levo vivido podo 
dicir que é moi agobiante, desquiciante ás veces 
e impotencia outras. 
Mª Á. : Por un lado sentinme máis liberada 
porque non tiña a ninguén que dependese 
completamente de min, pero por outra parte 
sempre a botas de menos. 
 
Desta maneira foi como rematamos a entrevista 
coa que quixemos dar a coñecer a situación na 
que moita xente vive e da que non somos 
conscientes. 
 
Grazas a esta experiencia sabemos que é difícil 
o que viven día a día moitas familias e como a 
decisión de facerse cargo dunha persoa con 

esta situación, pode cambiarnos completamente 
a  vida. 
 
Que contradicións ten a vida! Pasas a 
adolescencia desexando ser independente para 
que chegue un día no que teñas que depender 
totalmente de alguén. 
 

Beatriz Parada  

Susana Prieto  

 

  

 
 
• Que é a lomografía? 
 
A lomografía é unha disciplina fotográfica que 
invita a mirar a  través do obxectivo dunha 
forma distinta. Todo se improvisa, todo é 
sorpresa, situacións e encadramentos 
imposibles, variacións de cor, todo casual, todo 
moi espontáneo. 
 
Non penses, dispara, ese é o lema do seu 
movemento, un fenómeno de culto con preto dun 
millón de seguidores e máis de setenta sedes 
lomográficas. 
 
• Como nace a lomografía? 
 
Todo o fenómeno lomográfico comeza nas 
patricias rúas de San Petersburgo, Rusia. 
 
O Xeral Igor Petroviwitsch Kornitzky, brazo 
dereito do Ministro de Defensa e de Industria 
da Unión Soviética, depositou enriba da 
ornamentada mesa do seu camarada Michael 
Panfilowitsch Panfiloff unha mini cámara 
xaponesa. O señor Panfiloff, director da 
poderosa factoría soviética de armamento e de 
óptica LOMO, examinou a cámara detidamente, 
decatándose inmediatamente da súa poderosa e 
rabiosa lente, da súa extremadamente alta 
sensibilidade á luz e da súa robusta carcasa. 
Estes dous cabaleiros dándose conta do 
potencial tan grande deste estraño obxecto 
deron deseguida orde de copiar a cámara e 
mellorar o seu deseño, co fin último de poder 
producir a maior cantidade posible para o 
pracer e a gloria da vila soviética. Decidiuse que 

16 



                                                               

                                                                                 
                                                                                 

                                Rañolas  6                                                                                                                    
                           

Sabías que? Cousas que nos interesan 
 

todo comunista respectable posuíse unha LOMO 
KOMPAKT AUTOMATIC. 
Naceu a LOMO L-CA. E rapidamente se 
produciron e venderon millóns de cámaras. 
Tantos os soviéticos como os seus socios 
socialistas en Vietnám, Cuba e Alemaña 
Democrática utilizaron felizmente esta cámara 
para as súas instantáneas durante os anos 80, 
documentando os últimos coletazos do 
Comunismo e as súas 
ocasionais vacacións 
nas praias no Mar 
Negro.  
  
 
 
 
• Cales son as dez regras da lomografía? 
 
1ª:  Leva a túa cámara sempre contigo. 
2ª:  Utilízaa sempre, tanto de día como de noite. 
3ª: Lomografiar non interrompe as túas tarefas 
cotiás e ponas en escena. 
4ª:  Dispara desde a cadeira. 
6ª:  Non penses. 
7ª:  Se rápida ou rápido. 
8ª:  Non precisas saber o que tés na película. 
9ª: Agora tampouco. 
10ª:Non te preocupes por ningunha das regras. 
 
• Cales son as cámaras lomográficas que 
hai na actualidade? 
 
Realmente hai moitas variedades de 
lomográficas, xa que dunha mesma cámara 
poden saír distintos modelos variando as súas 
lentes, os tamaños, as aplicacións, incluíndo  ou 
non  flash, etc. 
Sen entrar en detalles, as máis “demandadas” 
serían: 
 

LOMO LC A+ 
DIANA F+ 
FISHEYE 

COLORPLASH CAMERA 
LOMOLITOS 

HOLGA 
HORIZON PERFEKT 
SUPERSAMPLER 

OKTOMAT 
POP 9 

 
Estas serían as principais cámaras, pero como 
este mundo  está en constante crecemento 

dispomos dunha amplísima gama de accesorios 
para cada unha das cámaras mencionadas. 
 
• Valoración persoal: 
 
Metidos no mundo dixital,a lomografía 
lémbranos a maxia dos carretes e das cámaras 
analóxicas.Como afeccionadas á fotografía 
atopamos neste “caixón” gran pracer e 
invitamos a todos os curiosos que se atrevan, xa 
que non estamos a falar de produtos 
excesivamente caros pois podemos atopar 
cámaras por menos de cincuenta euros e os 
carretes e revelados non custan máis de 
quince(o conxunto) 
Pensamos que é unha nova forma de expresarse 
fotograficamente,que non é moi coñecida pero 
si moi divertida e que nos lembra a esas 
Polaroids que se empregaban dende os anos 
sesenta aproximadamente (e das que aínda 
quedan modelos pero escasean as cargas) que 
inmortalizaban eses momentos de maneira 
instantánea e de forma tan curiosa. 
 
• Fotos persoais feitas con lomográficas: 
 
Lomo fisheye: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lomo Oktomat: 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lúa Fernández Carballo 
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Que ocorrería se mañá espertases e te 
decatases de que xa non ves? Como afectaría a 
túa vida  a perda da vista? (“Ensaio sobre a 
cegueira” é unha novela de Saramago onde esta 
posibidade faise realidade, lea , é impactante). 
 
Estou segura de que ti xa reflexionaras con 
anterioridade sobre este tema, pero outros 
moitos xamais se pararan a pensalo. 
 
Neste artigo poderás atopar a resposta a estas 
preguntas e a moitas máis da man de Xulio, unha 
persoa que padece este tipo de discapacidade. 
Ademais tamén che pode servir para darlle unha 
oportunidade á reflexión, tan necesaria nos 
tempos que estamos a vivir. 
 
Xulio perdeu a vista aos vinte anos a causa 
dunha enfermidade chamada glaucoma, 
pertencente ao grupo de enfermidades de 
tensión ocular. O glaucoma é unha enfermidade  
do ollo que se define como unha neuropatía 
dexenerativa das fibras do nervio óptico. Pode 
ser agudo ou crónico. Un glaucoma sen tratar 
conduce a un dano irreversíbel do nervio óptico, 
con destrución do mesmo e coa consecuente 
pérdida do campo de visión, e pode converterse 
nunha cegueira parcial ou total. O 
descubrimento da súa discapacidade visual 
desencadeou o momento máis duro da súa vida, 
pero sempre tratou de ser positivo e non 
deixarse vencer polas dificultades. 
 
Ese rapaz, agora convertido en home, sente 
unha gran ledicia ao poder contar o seu día a día 
a través deste artigo. O noso protagonista 
afirma que o día a día dunha persoa sen visión é 
semellante ao de calquera outra persoa, pero 
con algunhas limitacións. 
 
De luns a venres traballa no seu posto da ONCE 

(Organización Nacional de Cegos Españois ). As 
fins de semana adoita saír de troula cos seus 
amigos,ler, xogar ao baloncesto, ao fútbol, ver a 
televisión, películas... etc. Isto último co 
sistema AUDES (consistente na colocación duns 
auriculares a través dos cales  a persoa con 
dificultades pode escoitar as explicacións sobre 
o que está a pasar na pantalla). Este tipo de 
tecnoloxía é de gran axuda, por exemplo, no seu 
traballo, no que a Terminal TPV, sistema 
utilizado pola ONCE, permite que  os seus 
traballadores poidan comprobar con rapidez e 
eficacia os premios dos sorteos realizados por 
esta entidade. Por outra parte, Xulio dinos que 
as rúas non están adaptadas para os cegos, cada 
día hai menos semáforos que incorporen 
tecnoloxia para estas persoas e isto dificulta un 
pouco máis as súas vidas.A tecnoloxía nunca é 
suficiente. Realmente na vida cotiá as 
adaptacións informáticas non están ao cen por 
cen, comenta Xulio. 
 
Cando lle preguntamos sobre se ten un fogar 
adaptado ás súas limitacións, el responde que lle 
gustaría poder telo, pero é extremadamente 
caro. Tamén recoñece ter dificultades para 
distinguir obxectos, pois moitos deles non 
posúen sistema de lectura braille. Este sistema 
é fundamental para as persoas que carecen de 
visión, por iso el explícanos que lle custou moito 
aprender braille, pero que a necesidade obriga. 
Na actualidade desenvólvese moi ben con este 
sistema, e mesmo se ofrece  a mostrarnos a súa 
habilidade co punzón. Nun futuro poderase 
curar a cegueira con células nai, mesmo se 
converterá nunha operación rutinaria, pero ata 
entón as persoas con discapacidade visual,coma 
Xulio, terán que seguir facendo un esforzo para 
adaptarse á sociedade discriminatoria que 
temos hoxe en día.  
 
 
 
                                   Alba Remacho Montaño María 

Pena Méndez 
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Venres 27 de marzo: 17h. Saída 
 
Maletas cheas de roupa a metade da cal non 
iamos usar (coma sempre), manta e almofada 
para o frío, bocadillos feitos con cariño, música 
e pasatempos para a longa viaxe… todo estaba 
preparado. 
Víase os inevitables nervios dos pais e o 
entusiasmo de todos nós por esta semana que 
iamos pasar xuntos en Francia. 
A viaxe fixose levadeira, ao principio foi difícil 
pero acabas perdendo a noción do tempo e 
vénceche o sono… 
 
 
Sábado 28 de marzo: Chegada a Tours. 
 
“Capital da rexión chamada “O xardín de 
Francia”. Tours está clasificada como “Cidade 
de Arte e de Historia”e está atravesada polo 
río Loire considerado pola UNESCO como 
Patrimonio da Humanidade. A comarca de Tours, 
chamada Touraine, é coñecida polos seus viños e 
pola perfección do francés que alí se fala. 
Tours foi capital de Francia baixo Luis XI e 
tanto ela coma   a rexión de Touraine 
permaneceron no tempo como residencia 
continua dos reis de Francia e da súa corte. No 
Renacemento erguéronse en Tours e na súa 
rexión varios castelos, reunidos na súa 
meirande parte baixo a denominación xenérica 
de Castelos do Loira (Châteaux de la Loire)” 
 
Ao cabo de 22 horas de viaxe, o primeiro que 
desexabamos facer era ducharnos e deitarnos, 
pero non foi posible. No camiño cara a Tours 
parámonos en dous magníficos castelos: 
 
- Visita ao Château de Langeais 
orixinariamente unha fortaleza medieval  e 
posteriormente ampliada por Ricardo Corazón 
de León, está actualmente considerada como a 
máis antiga  fortaleza de pedra construída en 
chan francés. 

 
 
- Visita ao Château de Azay-le-Rideau 
construído sobre unha pequena illa do río Indre 
entre 1518 a 1527 é un exemplo do 
Renacemento francés. 
 
- Visita á Catedral (1170-1547) e ao Vieux 
Tours (barrio medieval). Noite en Tours. 
 Chegamos a Tours pola mañá, deixamos as 
cousas no hotel e seguimos co programa. 
As nosas profesoras Mª Xosé Camba, Blanca e 
Susana guiáronnos por Tours, polas zonas máis 
turísticas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Domingo 29 de marzo: 
 
- 9:30 h: visita ao Château de Chenonceau, que 
é o monumento histórico en mans privadas máis 
visitado de toda Francia e inclúe varios xardíns, 
un parque e una plantación vitivinícola. A 
historia do Castelo quedou marcada polas 
mulleres, una habitación está adicada ás fillas e 
noras de Catalina de Médicis, “La chambre des 
cinq Reines”: María Estuardo, Margarita de 
Valois, Luisa de Lorena-Vaudémont, Isabel de 
Austria e Isabel de Valois). 
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Visita ao Château de Chambord de 
arquitectura renacentista francesa, que mezcla 
formas tradicionais medievais con estruturas 
clásicas italianas. É o Castelo máis grande dos 
Castelos del Loira, malia ser construído para 
servir só de pavillón de caza para o Rei 
Francisco I. No Castelo destacan seis torres 
inmensas, 440 habitacións, 365 chimeneas, e 84 
escaleiras. Está rodeado por 52,5 km cadrados 
de árbores formando un bosque de 
31quilómetros. 
 
- Chartres, visita á Catedral de estilo gótico 
francés famosa pola beleza do seu capitel 
meridional, das súas esculturas, das súas 
magníficas vidrieiras do s. XIII e do seu 
trascoro renacentista; declarada Patrimonio da 
Humanidade pola UNESCO en 1979. 
 
 
París. Luns 30 de marzo: 9.30. Visita a Les 
Invalides – Musée de L’Armée 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
EuroDisney. Unha vez dentro deixáronnos ao 
noso aire. Xantamos alí pois o xantar estaba 
íncluído na entrada. É moi grande, cunha 
decoración impresionante e para todas as 
idades. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Martes 31 de marzo: Visita ao Château de 
Versailles (1661-1680) sede da corte dos reis 
de Francia: Luis XIV, Luis XV e Luis XVI e 
aínda hoxe o lugar no que se reunen en congreso 
os deputados e senadores para ratificar tódalas 
modificacións da Constitución. O conxunto do 
pazo e parque de Versalles, incluíndo o Gran 
Trianón e o Pequeño Trianón, foi declarado 
Patrimonio da Humanidade pola UNESCO en 
1979. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15h. Saída para París: visita á Tour Eiffel. 
Paseo en bateau-mouche 
Ao final a visita á Tour Eiffel cambiouse para 
outro día porque había moita xente e tiñamos 
que esperar 3 horas! 
 
Mércores 1 de abril: visita á Sorbonne, 
Panthéon, La Madeleine, Ópera Garnier, 
Galeries Lafayette,  Museo de Arte Moderno, 
Île de la Cité, catedral de  Nôtre-Dame e Arco 
do Triunfo. 

Tumba de Napoleón 
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Cea nos Champs-Elysées, a zona máis cara e 
luxosa de Paris onde  están as  tendas de alta 
costura e os restaurantes máis caros, por 
exemplo, un  bocadillo custa 6 € e unha crêpe 8 
€. 
 
 
Xoves 2 de abril: 9.30h. Visita ao  Museo do 
Louvre onde vimos os obras máis famosos e 
importantes como a Mona Lisa ou a Venus de 
Milo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- A praza da Concordia: 
 
Un dos grandes lugares 
de alianza do período 
revolucionario, sobre 
todo cando a guillotina 
estivo  instalada aquí. É 
onde Luis XVI e María 
Antonieta foron 
executados. 
 
 

Venres 3 de abril:  
09:00h. Visita á Tour Eiffel e tempo libre no 
“Quartier Latin”. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como vedes, París é moito máis ca todo o que 
acabamos de ver, París é… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saída para España……………………….. 
 
En definitiva, una viaxe que nunca  
esquenceremos e que deixou en nós as ganas de 
volver  porque sempre hai algo novo que ver e 
descubrir, e na miña opinión París ten un 
encanto que non ten ningunha  outra cidade no 
mundo. 
 
PARÍS, a cidade das luces, a cidade do amor… 
Sen lugar a dúbidas, ¡o mellor lugar do mundo 
para perderse! 

 
 

Lucy Villar Whyte 
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Este curso semellaba interesante polo mero 
feito da excursión á capital española. Era o que 
todos nós queriamos, xa que o curso pasado 
diciamos  “ogallá estiveramos en 3º para poder 
ir a Madrid!”. O noso interese en pasar de curso 
medrou cando nos demos conta de que non 
tiveramos viaxe de fin de curso. E así foi como 
chegamos en setembro ó instituto, cunhas 
estranas ganas de comezar o novo curso polo 
simple feito de pasar dous días cos amigos. 
 
Cando na primeira avaliación os profesores  nos 
comentaron que xa andaban a preparar a 
excursión... , comezamos a ilusionarnos todos! 
Deste xeito foi como empezaron os prazos de 
entrega dos cartos e mailas autorizacións. A 
data íase achegando e nós xa contabamos os 
días: dúas semanas, unha semana, 6 días, 5 días, 
4 días, unha fin de semana e por fin, a véspera!  
 
Ese luns 27 de abril todas as nosas charlas 
xiraban  en torno á excursión do día seguinte, 
as cousas que íamos levar... xa sabedes. O 
autobús saía ás 5.30 da mañá, pero tiñamos que 
estar no instituto ás 5.15, iso si que é erguerse 
cedo!  
 
A viaxe fíxose longa pero amena ao ir 
conversando entre nós , pois ao ir  en autocar, a 
viaxe faise máis lenta, 6 horas ademais  da 
parada para o almorzo. Ás 11 da mañá 
estabamos entrando en Madrid. Todos 
mirabamos polas ventás contemplando o que  
pronto estariamos a  pisar.  
 
Chegamos a Cibeles e a partir de aí o ritmo da 
excursión foise facendo máis frenético ata que 
por fin baixamos do autocar e pisamos as 
beirarrúas madrileñas.  
 
Andabamos a correr polas rúas para chegarmos 
a tempo ó Congreso, onde minutos antes 
estivera o presidente francés, Nicolás Sarcozy, 
e maila súa muller, Carla Bruni, polo que a piques 
estivemos de bater con eles, mágoa! Todos 
andaban acelerados, xa que tiñan que desmontar 
o da visita e preparar as cousas para a tarde.  
 

Chegamos e fomos recibidos pola guía e máis un 
senador ourensán: Miguel Fidalgo. A visita ao 
Congreso foi moi especial pois, a diferencia 
doutros anos, fomos saudados persoalmente por 
Bono, quen durante uns minutos deixou o seu 
traballo para adicarnos o seu tempo.  
 
Ó saír comemos, e logo fomos visitar o palacio 
Real .  
 
Posteriormente fomos ao Senado onde 
asistimos a unha sesión de control ao goberno e 
onde  tivemos a enorme sorte de escoitar ao 
presidente do goberno, Zapatero, a José Blanco 
e a Elena Espinosa, que nos recibiu 
persoalmente e falou connosco. Por se non o 
sabedes, ela foi exalumna do instituto. Os 
senadores galegos dos distintos grupos políticos 
viñeron saudarnos e ademais de falarmos con 
eles, sacamos fotos.   
 

 
Tíñamos pensado ir ó museo Sorolla ó saír, pero 
non houbo tempo e fomos cara ó hotel onde 
despois de nos asignaren as habitacións fomos 
dar unha volta ó noso aire, mentres que outros 
entraban no bar a ver un partido de fútbol.  
Claro, unha noite coas amigas significa non 
durmir nada ou moi pouco, e á mañá seguinte, a 
madrugar! Había que ir de visita turística, parte 
andando, parte en autocar. Durante esa parte 
pareciamos zombis, xa que non durmiramos 
moito. O percorrido remataba no museo do 
Prado, pero tampouco puidemos entrar! pola 
cola que había... Entón dixeron que xa era hora 
de ir ó Safari Park, e volta ó autocar. Chegamos 
e puidemos ver un espectáculo de serpes, 
animais en liberdade... Todo o referente a 
animais! Alí xantamos e estivemos no enorme 
tobogán e nos cars.  
Definitivamente, pasámolo xenial! Xa estamos 
desexando ter outra excursión así! 
 

  

Cristina Santalla  
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OS OS OS OS 

TEMPLARIOSTEMPLARIOSTEMPLARIOSTEMPLARIOS    
 

 
 
Por que se chaman “Templarios”? 
Porque viviron algún  tempo, segundo algúns dez 
anos,  nos terreos cercanos ó Templo de 
Salomón. Alí acudiron para custodiar e protexer  
aos  peregrinos que acudían aos Santos lugares 
conquistados polos cristiáns en Terra Santa. 
 
 
Quen son ? Que fan? 
Trátase dunha das maiores ordes militares e 
relixiosas de tódolos tempos. Foi creada por 
nove misteriosos cabaleiros franceses alí polos 
tempos da primeira Cruzada (finais do S.XI). 
Aínda que se creou en Francia, pronto se 
expandería por toda Europa occidental. Estes 
cabaleiros eran metade monxes, metade 
guerreiros, e recoñecíanse porque ían vestidos 
con hábitos brancos. Renunciaron ás súas 
posesións e fixéronse “devotos de Deus” baixo 
as regras de obediencia, castidade e pobreza. 
Eran buscadores que cabalgaban entre o máxico 
e o espiritual. 
A súa primeira misión consistiu en coidar dos 
peregrinos enfermos de Xerusalém pero co 
tempo converteuse  en moito máis ca unha orde 
monástica – militar chegando a acadar non só un 
enorme poder económico senón tamén  unha 
sabeduría  que os facía posuidores de verdades 
non reveladas. Segundo isto, a súa misión era 
recuperar a sabedoría olvidada para transmitila, 
ser os seus portadores e reflexala nas súas 
construcións. Buscaban as verdades ocultas ou 
ocultadas que eles souberon interpretar, e pola 
defensa desas verdades case dous séculos 
despois a súa orde sería abolida no Concilio de 
Vienne (1312) onde moitos dos seus membros 
sufriron torturas ata a morte na fogueira. 
Foi a orde máis rica de tódolos tempos ( dise 
que inventaron a banca), tanto que ata os reis 
dependeron dela. Unha das súas metas era 
unificar  Europa, así que polos favores feitos á 
realeza pagábaselles con terras, confiando en 
que algún día todas elas formaran parte do 
mesmo territorio. 

Segundo algúns investigadores,  puideron 
chegar ás Américas antes ca o mesmísimo 
Cristóbal Colón. 
Tan pronto como  o seu poderío comezou a 
molestar a uns poucos, aínda que poderosos, 
como Felipe o Fermoso, rei de Francia, 
empezaron a ter problemas. Para que 
desapareceran dunha vez,  inventaron  cargos 
contra eles e  acusáronos de herexes e de 
pactos diabólicos. Así, o Temple foi eliminado e 
o seu último Gran Mestre, Jacques de Molay, 
terminou queimado na praza de Nôtre Dame. 
Deixáronse queimar afirmando que as súas 
ánimas reaparecerían anos despois para que os 
seus coñecementos fosen conservados. 
 
 
Os Templarios hoxe 
O Santo Grial, o Priorato de Sión, a Capela de 
Rosslyn…Todas elas  teñen en común que nos 
levan ós Templarios e tamén que constitúen o 
tema de moitísimas novelas. 
O Santo Grial, por estar custodiado, segundo 
algúns, por eles. 
O Priorato de Sión porque  pretende aparecer  
como o sucesor dos Templarios defendendo a 
idea de que Cristo tivo  descendencia. 
A Capela de Rosslyn por ser unha das posesións 
dos Templarios. 
 
 
Os Templarios en Ourense 
Ata aquí chegou a súa influencia. Así pois, a  6 
km de Carballiño , en Borborás, hai unha capela 
mortuoria  que presenta unha serie de 
caracteres que poderían ser unha mensaxe 
templaria. Tamén preto de Carballiño hai unha  
igrexa , a de San Xulián de Astureses, que foi 
fundada polos templarios no S.XII. 
 Outras igrexas de orixe templaria son as de 
Abelenda das Penas e a de Lodairo, as dúas  
preto de Carballeda de Avia. 
 
 
Os Templarios en Ponferrada 
Nesta cidade hai un castelo templario. Foi 
construído a finais do XII e principios do XIII 
.Foi habitado por moitos señores feudais ó 
separarse a Orde sendo  residencia de Rodrigo 
Yáñez, o último mestre provincial da Orde para 
León e Castela. 
 
 

Cristina Santalla  
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Sabías que? Cousas que nos interesan 

 

 
  
 
 
O burro é un animal con sona de testán, una 
idea equivocada que sae da interpretación do 
seu carácter cauto polo que nunca fará algo que 
lle poida resultar perigoso.  É pola contra  un 
animal pacífico e rudo mais  pouco resistente ao 
frío e á humidade. Ten ben desenvolvidos os 
sentidos , en concreto o do olfacto e o da vista , 
ademais  de estar dotado dunha gran memoria 
que lle permite orientarse por lugares que 
nalgún momento da súa vida percorreu. 
 
O trazo co que máis caracterizamos aos burros 
ou aos asnos son as súas grandes orellas  que lle 
serven para perder calor, pois non esquezamos 
que  antigamente estes animais vivían nos 
desertos. Sempre asociamos o burro e o cabalo  
polo feito de que pertencen á mesma familia, 
sen embargo hai considerables diferenzas. Os 
burros teñen unha vantaxe sobre os cabalos , 
son  máis resistentes ás enfermidades, lesións 
ou seca; cunha esperanza de vida  superior  
poden  superar os 40 anos de vida mentres que 
un cabalo ben coidade non vive máis de 30. O 
burro tamén  serve para transitar por camiños 
en mal estado grazas á súa forza e aínda que 
non o pareza, tremenda axilidade. Este animal 
sempre desempeñou unha gran función na 
sociedade rural como animal de carga e tracción 
mais  a progresiva desaparición deste medio 
está pondo en perigo a súa existencia.Na 
actualidade nos países industrializados perdeu 
as súas funcións iniciais, pero poderíamos dicir 
que foron substituídas por outras, pasou a ter 
unha función máis de recreo, por exemplo: como 
reclamo turístico, animal de compañía e terapia 
para as persoas maiores ou rapaces con 
determinadas discapacidades. Os burros poden 
ser unha gran axuda  pois proporcionan alegría e 
felicidade aos maiores ao  traerlles recordos, o 
seu contacto esperta en nós sensacións 
positivas e cariño sendo esta estimulación 
afectiva moi importante nas persoas maiores ou  
con discapacidades.   

Sabedes que? 
O leite de burra utilízase con fins estéticos xa 
dende a antigüidade, como  exemplo o de 
Cleopatra que se bañaba neste leite para 
prolongar a súa xuventude. Este líquido é o máis 
similar ao leite da muller, reforza o sistema 
inmunitario, é rexenerador, evita a perda de 
humidade na pel e a súa acción limita as alerxias 
cutáneas  a portando unha gran cantidade de 
vitaminas. Unha empresa con sede en Hong Kong 
está buscando peles de millóns de burros 
australianos co fin de fabricar unha menciña 
tradicional chinesa que se utilizará para 
aumentar o libido nas mulleres. 
 
 A poucos quilómetros de aquí temos Andrea 
,unha asociación ubicada en Allariz para a 
protección do burro pois esta especie está 
seriamente ameazada e se non se toman 
medidas, podería desaparecer  dentro de varias 
décadas. Unha asociación de Francia ofreceulle 
trasladarse ao país galo, estiveron a punto  de 
facelo ata que o concello de Allariz lles ofreceu 
quedar, propoñendo unha aldea deshabitada na 
se construirían o centro de acollida e 
rehabilitación de burros abandonados e 
maltratados, o centro de terapia asistida con 
burros e a recuperación do patrimonio rural. 
Aínda que o paso está dado, queda moito por 
facer. Por agora Andrea conta con oito burros 
que están no ecoespazo O Rexo. Os 
responsables afirman que o compromiso 
municipal pasa pola sinatura dun convenio para a 
limpeza e o mantemento de camiños de 
sendeirismo e para a realización de cursos de 
formación ocupacional.   
 
O burro foi o fiel e tenro compañeiro do home 
desde os principios da humanidade, tal e como o 
reflexan obras tan populares como “ Platero y 
yo”, “ O Quixote” , “ El camino” ou “Cousas “ de 
Castelao, e quizais como  dicía o burro de 
Cousas: “ ...a paz virá cando os homes todos 
queiran ser burros”. 
                                                     
 

Miriam Andrés  

                            Antía González 
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SOLUCIÓNS PARA O AFORRO 
ENERXÉTICO E A LOITA CONTRA 
O CAMBIO CLIMÁTICO 
 
 
Na actualidade, hai unha serie de temas que 
están moi de moda, e un deles por excelencia é 
o que dá título ao traballo. As solucións para o 
aforro enerxético e a loita contra o cambio 
climático pódense enfocar de moitas maneiras, 
xa que estamos a falar de clima, e polo tanto 
hai unha serie infinita de factores que inflúen. 
Nembargantes, se centramos este tema na 
diminución de gases de efecto invernadoiro, hai 
dous aspectos e medidas que debemos ter en 
conta: as tecnoloxías alternativas e os novos 
combustibles. 
 
 
 
TECNOLOXÍAS ALTERNATIVAS:  
 
Trátase de novas tecnoloxías que se basean 
principalmente en enerxías renovables e que, 
polo tanto, deixan de lado as fontes non 
renovables (combustibles fósiles e enerxía 
nuclear de fusión). As máis importantes son 
cinco: 

 
 

- Tecnoloxía downsizing: o seu obxectivo é 
reducir a cilindrada (en litros) dun coche e 
optimizar a súa potencia, conseguindo que o 
seu consumo sexa menor e que emita menos 
contaminantes. É moi interesante para os 
fabricantes, xa que lles supón un gran 
aforro, e por iso, entre outras cousas, se 
emprega na Fórmula 1. As empresas 
automobilísticas que máis investigan este 
tipo de tecnoloxía son Volkswagen e Opel. 

 
 
- Vehículos híbridos: son automóbiles de 

propulsión alternativa movidos pola enerxía 
eléctrica que provén de baterías e, ao 
mesmo tempo, dun motor de combustión 
interna que move un xenerador. Poden ser 
híbridos en paralelo ou en serie, a única 
diferenza é que nos paralelos tanto o motor 
eléctrico como o de combustión fan xirar as 
rodas, mentres que nos en serie, o que se 
encarga da tracción das rodas é só o 
eléctrico. As súas principais vantaxes están 

en que son menos ruidosos e máis elásticos 
cós convencionais e que a existencia de 
baterías permite acumular enerxía, polo que 
en pequenos traxectos non sería necesario 
acender o vehículo. Por outra banda, as súas 
desvantaxes están no seu maior peso, en 
que seguen dependendo da gasolina, son 
máis complexos, e ademais, o seu prezo é 
bastante maior. Toyota e Honda son dúas 
marcas que están a fabricar coches 
híbridos. 

 
 
- Coches eléctricos puros: son vehículos que 

dispoñen dun motor eléctrico que se 
recarga a través ds baterías, coma se se 
tratase dun móbil ou de calquera outro 
aparello que empregamos na nosa vida cotiá. 
A existencia destas baterías permite 
almacenar a electricidade sobrante, e son 
moito máis eficientes cós convencionais e 
cós híbridos. Ademais, redúcese o custo de 
mantemento ata un 40% e son bastante 
máis económicos. As desvantaxes serían o 
redeseño da rede eléctrica, a necesidade de 
facer unha revisión semestral e a escasa 
duración das baterías. Estes son os 
vehículos ecolóxicos máis promovidos e con 
maior futuro en Espana, e de feito espérase 
que no ano 2014 circulen polas nosas 
estradas un millón de automóbiles 
eléctricos. Destaca a empresa Renault, que 
xa sacou ao mercado numerosos vehículos 
deste tipo. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Pila de combustible de hidróxeno: ao 

incorporar este dispositivo, os coches 
empregan unha celda de hidróxeno para 
obter electricidade que permita o 
desprazamento do vehículo. As pilas de 
combustible son semellantes ás baterías, e 
só se diferencian destas en que producen 
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enerxía dunha fonte externa de 
combustible e osíxeno. As súas vantaxes 
son a súa alta eficacia ao transformar a 
enerxía química en eléctrica e que, unha vez 
que se incorporan ao vehículo, os únicos 
residuos son calor e vapor de auga. Pola 
contra, as desvantaxes máis importantes 
son dúas: o hidróxeno obtense a partir da 
auga ou do metano, e para isto é necesario 
contaminar. Ademais, ante unha utilización 
masiva de vehículos de hidróxeno, as 
reservas mundiais de platino serían 
insuficientes e o seu prezo encareceríase 
moito.Trátase dunha tecnoloxía en vías de 
desenvolvemento, que aínda non deu todo de 
si e da que se espera moito. Algunhas 
empresas que traballan para que así sexa 
son Toyota, Volvo, Mazda, General Motors... 

 
 
- Automóbiles solares: son vehículos 

propulsados por un motor eléctrico 
alimentado pola enerxía solar obtida de 
paneis solares que estarían situados na 
superficie do propio vehículo. As celdas 
fotovoltaicas son as encargadas de 
transformar a enerxía solar en eléctrica, 
que pode ou ben ser almacenada nas 
baterías ou ben ser utilizada directamente 
polo automóbil. As vantaxes deste tipo de 
coches están en que poden operar durante 
grandes distancias sen sol e que, cando fai 
moito , permiten almacenar a enerxía 
sobrante nas baterías. As desvantaxes son 
a fraxilidade das celdas fotovoltaicas, que 
só teñen espazo para unha ou dúas persoas 
e que, como sabemos, a solar non é unha 
enerxía constante. Na actualidade non hai 
vehículos solares no mercado, aínda que 
Honda e General Motors, entre outras, 
están a traballar para facelo posible. 

 
    
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

NOVOS COMBUSTIBLES: 

 

 

Consiste na utilización de combustibles que nos 
permitan independizarnos da gasolina, do 
gasóil...e, en definitiva, do petróleo. Os máis 
importantes son tres: 
 
 

- Biocombustibles: aínda que este é o seu 
nome, sería máis correcto e rigoroso 
chamalos “agrocombustibles”, xa que teñen 
como materia prima produtos de orixe 
vexetal. Os máis difundidos son tres: o 
biogás (que substitúe ao gas líquido e que se 
obtén a partir dos excrementos animais e 
dos restos orgánicos agrícolas), o biodiésel 
(que substitúe ao gasóil e que se obtén do 
aceite vexetal) e o bioetanol (que substitúe 
á nafta e que se produce a partir do azucre, 
do amidón ou da celulosa). 

 
 

 
 
 
- Gas natural: emprégase fundamentalmente 

o metano. A súa utilización como 
combustible permite diminuír as emisións de 
monóxido de nitróxeno e de monóxido de 
carbono. Algunhas empresas que 
desenvolveron vehículos de gas natural son 
Fiat, Mercedes ou Ford. 
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- GLP (Gas Licuado do Petróleo): é unha 
mestura de gases presentes no gas natural 
ou disoltos no petróleo. Os seus principais 
compoñentes son butano e propano, que son 
doados de condensar. Obtense 
directamente do proceso de refinado do 
petróleo cru ou por extracción. Xera menos 
emisións que a gasolina ou o gasóil, e o máis 
importante, non produce unha serie de 
partículas que son as principais 
responsables da contaminación atmosférica. 
Seat, Fiat ou Chevrolet son compañías que 
venderán coches GLP en España. 

 
 
OUTRAS IDEAS: 
 
Ademais de tecnoloxías alternativas e de novos 
combustibles, hai outras opcións, como son: 
 

- Vehículos intelixentes: son automóbiles 
convencionais provistos de equipos que nos 
subministran información acerca da 
circulación e do tráfico (de aí o seu nome), 
de forma que non teñen que acelerar nin 
frear inesperadamente, reducindo  ata un 
33% o consumo de combustible. 

 
- Eco Pedal: fabricado por Nissan, pretende 
aumentar a conciencia aforradora do 
condutor. O seu funcionamento é o 
seguinte: se se pisa demasiado, devolve a 
presión ao pé e unha luz avisa ao condutor. 
Nissan quere incluílo a partir de 2009 e 
conseguirá aforros de combustible de entre 
un 5 e un 10%. 

 

 
 
CONSELLOS PARA AFORRAR CARBURANTE: 
 
1. Uso correcto do automóbil: 

- Evitar sobrecargalo 

- Planificar a ruta 
2. Estilo de condución: 

- Utilizar a primeira marcha só para 
arrincar 

- Utilizar marchas longas e con baixas 
revolucións 

- Manter a velocidade o máis 
uniforme posible 

- Desacelerar en lugar de frear 
- O uso de aire acondicionado 
aumenta un 20% o consumo de 
combustible  

3.  Utilizar o transporte público, a bici e, 
sobre todo, ¡camiñar! 

 
Por último, insistir en que para cambiar a 
situación actual é preciso un cambio de 
mentalidade colectiva. Temos que ser máis 
prácticos e ter en conta o medio ambiente, pero 
para iso é necesario deixar atrás o feito de 
mercar coches “esteticamente bonitos”, de 
moitos cabalos ou de catro tubos de escape e 
fixarnos no que de verdade interesa e importa. 
Dous temas moi de moda hoxe en día son o 
medio ambiente e a economía, e ademais están 
estreitamente relacionados. Quizais o único 
aspecto positivo da crise económica é que se 
contamina menos, pero aínda así, non é por 
vontade propia da poboación senón porque a 
difícil situación nos obriga. Polo tanto, e a modo 
de resume, non é cuestión de que cambien ou 
cambiemos uns poucos, temos que ser ¡todos! A 
solución non está en tomar unha medida 
drástica e única, senón en dividila noutras máis 
pequenas. Lembrao: ¡calquera medida, por 
pequena que sexa, conta!  
                                              
                

Pablo Romero 

Xabier Gómez 
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Este ano puidemos ver en tódolos xornais a 
imaxe de Darwin e do seu libro El origen de las 
especies, así como a súa biografía adxunta a 
explicacións da súa teoría (de extrema 
importancia para entendermos un pouco mellor 
como chegamos ata aquí), co motivo do 
bicentenario do seu nacemento e o 150º 
aniversario da publicación da súa teoría.  
Así e todo, ninguén negaría que actualmente 
teñen moita máis importancia descubrimentos 
como a estrutura do ADN, que permitiu o 
desenvolvemento da xenética molecular, a 
biotecnoloxía, o tratamento de enfermidades 
xenéticas, etc. así como a fisión nuclear, posto 
que un 20% da enerxía que chega a calquera 
fogar español provén dunha central nuclear. 
Pero, ¿alguén sabe quen fixo estes 
descubrimentos? A inmensa maioría da xente, 
non.  
A fisión nuclear foi descuberta pola prestixiosa 
científica Lise Meitner, e o pasado 2008 foi o 
40º aniversario da súa morte e o 130º 
aniversario do seu nacemento. Non paga a pena 
buscala nas listas dos Nobel, xa que non o 
recibiu por culpa do réxime nazi, que a obrigou 
a fuxir (os seus pais eran xudeus) da 
Universidade de Berlín na que daba clases ata 
Estocolmo, onde foi novamente rexeitada e 
oprimida, esta vez, por ser muller. O seu 
descubrimento publicouno o seu amigo e 
axudante de laboratorio Otto Hahn sen 
mencionala, o que lle valeu o Nobel. A pesar 
diso, o mérito de Lise Meitner foi igualmente 
recoñecido, á parte de que recibiu premios case 
tan importantes como o Nobel, o elemento 109 
da táboa periódica leva seu nome (o Meitnerio). 
En canto ao descubrimento da estrutura da 
molécula de ADN, tamén foi realizado por outra 
muller, Rosalind Franklin, cuxos descubrimentos 
filtráronse e foron publicados polos seus 

compañeiros de universidade na prestixiosa 
revista Nature antes de que a ela lle dese 
tempo de facelo. Morreu prematuramente de 
cancro (debido ás continuas exposicións a raios 
X durante a súa investigación), e máis tarde 
recibiron o Nobel aqueles que botaran man do 
seu traballo (despois confesaron o que fixeron) 
sen tan sequera mencionar a Rosalind. O pasado 
ano 2008 cumpriuse o 50º aniversario da súa 
morte e non foi recordada en ningún xornal.  
E é que detrás dos célebres nomes masculinos 
escóndense grandes mulleres científicas cuxo 
aporte á ciencia foi fundamental para a 
corroboración de teorías posteriores e que 
forman parte do continuo e cambiante camiño 
da ciencia. A súa constancia, o seu ardor, o seu 
amor vocacional á ciencia, a súa valentía e 
capacidade de superación son razóns máis que 
suficientes para telas en conta e para 
gardarlles o merecido recuncho nas nosas 
páxinas, que un día outros lles roubaron.  
 

Lucía Pérez 

Daniel Carvajal 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rosalind Franklin 
 

Lise Meimer 
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Luns, 11 de maioLuns, 11 de maioLuns, 11 de maioLuns, 11 de maio....    
Charla lúdico-pedagóxica sobre Ramón Piñeiro, de 

Brais Fernández (4º ESO). 
 

Martes, 12 de maioMartes, 12 de maioMartes, 12 de maioMartes, 12 de maio.                                       
Imai Mona, ex-alumna  e tradutora do xaponés ao 

galego (1ºBacharelato).    

Representación da obra de teatro “ O criado de dous 
amos”, de Goldoni (3º ESO e 4º ESO).  

 

Mércores, 13 de maioMércores, 13 de maioMércores, 13 de maioMércores, 13 de maio.   
-13:20: Representación da obra de teatro “Leoncio e 
Helena”, de  Büchner (1ªBACH).  

 

Xoves, 14 de maioXoves, 14 de maioXoves, 14 de maioXoves, 14 de maio. 
O escritor Riveiro Coello falará das súas obras: “A 

quinta de Saler” e “Ollos de K” (1º BACH). 
    

Venres, 15 de maio.Venres, 15 de maio.Venres, 15 de maio.Venres, 15 de maio. 
(1º ESO) (2º ESO) Animación á lectura coa Odisea 

 

Luns, 18 de maio.Luns, 18 de maio.Luns, 18 de maio.Luns, 18 de maio. 
O escritor Sechu Sende fala da súa obra “  Made in 

Galiza” (1º BACH). 
    

Martes, 26 de maio.Martes, 26 de maio.Martes, 26 de maio.Martes, 26 de maio. 
O escritor anglosaxón, Bali Rai, fálanos sobre a súa 

novela “Un casoiro ben mal amañado” (4º ESO) 

 
 

Mona Imai:  
Unha galega de Sobresaliente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No curso pasado tivemos a oportunidade, algúns 
dos nosos compañeiros e mais nós, de recibir a 
unha antiga alumna do instituto, Mona Imai, 
unha importante tradutora do xaponés ó galego.  
 
Segundo os nosos profesores era unha alumna 
aplicada da que podíamos tomar exemplo, non só 
a nivel de estudos senón tamén á hora de 
tomarnos en serio todo aquilo que nos define, 
como  é o galego. Mona é un claro exemplo de 
superación, pois chegou a Galicia sen ter ningún 
coñecemento de castelán ou de galego, pero 
podería dicirse que acabou sendo unha experta 
en ámbalas dúas linguas. 
 
Chegara a Galicia coa intención de visitar á súa 
irma que estaba a estudar aquí  e co desexo  de 
ser malabarista. Gustoulle isto e quedou un ano 
para aprender o castelán, pero a volta á súa 
terra natal foise demorando igual có seu soño 
de ser malabarista, pois non quería perder os 
costumes que tanto lle custara aprender, xa que 
eran idiomas e culturas moi distintas.  
 
Mona respondeu amablemente a unha serie de 
preguntas formuladas por algúns alumnos do 
centro, non só sobre a súa traxectoria como 
tradutora senón tamén sobre cuestións 
persoais. Unha parte do encontro que, 
seguramente a todos nos chamou moito a 
atención, foi a intervención dunha das nosas 
profesoras do centro, Conchita, para aclarar 
que o último ano de Mona no instituto (COU) 
púxolle un notable en galego, do que se tiña 
arrrepentido pois era unha nota moi por 
debaixo da que merecía ao ser unha das alumnas 
máis traballadoras e curiosas que tivera. 
 
Tras rematar os estudos no instituto, Mona 
cursou Ciencias do Mar no campus de Vigo, pero 
deuse conta de que non era a súa verdadeira 

1963196319631963    
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vocación. Ó que ela realmente se quería adicar, 
era a completar os seus estudos acerca do 
galego e do castelán,  linguas que tanto lle 
custara aprender, para converterse nunha boa 
tradutora. A ocasión presentóuselle dun xeito 
casual e ela soubo aproveitala. 
 
O traballo non tardou en chegar. Unha 
importante editorial galega, Rinoceronte, 
estaba á procura dun tradutor para a obra do 
premio Nobel Yasunari Kawabata, A casa das 
belas adormentada.. Ela interesouse e púxose 
en contacto co director da editorial,  Moisés 
Barcia. Aínda que o resultado foi óptimo, o 
traballo foi dificultoso, pois a novela estaba 
escrita en xaponés literario e ademais era a súa 
primeira tradución.  
 
Mona Imai ten confesado en varias ocasións que 
o que máis lle custa á hora de traducir ao galego 
é coller a retranca, xa que o xaponés é moito 
máis directo. Mais outra das dificultades coas 
que se atopa son as estruturas sintácticas, 
completamente distintas nas dúas linguas.  
 

 
A súa segunda tradución foi a novela Tras o 
solpor, de Murakami, para Galaxia. Unha novela 
moi humana onde nos podemos identificar con 
moitos dos personaxes. A seguinte obra 
traducida tamén pertence ó mesmo autor e 
titúlase Do que estou a falar cando falo de 
correr, unha novela que recibiu bastantes 
críticas  por non estar á altura, segundo algúns, 
do talento de Murakami. Tamén traduce a 
escritores norteamericanos ó xaponés. Mona 
afirma que non é moi doado traducir a un 
tradutor, pero non lle dá especial importancia 
xa que opina que o que  o autor quere é que os  
os seus tradutores transmitan unha idea xeral 
dos seus libros. 
 
Entre outras das súas traducións tamén se 
atopa Kitchen, de Banana Yoshimoto, seguidor 
de Murakami pero algo máis crítico desde o 
punto de vista social.A súa tradución máis 
recente é O eloxio da sombra  de Tanizaki, a  
petición de Rinoceronte. 
Entre os seus soños está o de traducir, nun 
futuro próximo, a Takeshi Kitano, un cineasta 
que nos seus inicios destacou no chamado 
“Humor Amarelo”. 
 

Afirma que o carácter galego  é moi  parecido 
ao xaponés da súa zona e que temos gustos 
gastronómicos bastante parecidos pois 
gustamos das verduras aínda que as preparamos 
de xeito distinto. Sorprendeunos escoitar que a 
comida galega que máis lle gusta ao seu pai é  o 
caldo. 
 
Tamén dixo que o que máis lle gusta dos galegos 
“é que, cando colles confianza, a amizade é para 
sempre”. Nós non tivemos moito tempo para 
coñecela e coller esa confianza, pero estamos 
seguros de que nos deu unha verdadeira lección 
de superación da que todos deberíamos 
aprender. 

 
            Victoria Pérez López  

     Daniel González Requejo 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O curso pasado, no mes de maio e como 
celebración do Día das Letras Galegas, os 
alumnos que cursabamos 1º de Bacharelato 
tivemos o pracer de contar coa presenza de 
Antón Riveiro Coello, un dos escritores mellor 
valorados pola crítica e un gran descubrimento 
para a maioría de nós. Como presentación 
dicirvos que naceu en Xinzo de Limia no ano 
1964 e traballa actualmente na administración 
autonómica ademais de ser  presidente da 
Asociación Cultural Barbantía, fillo predilecto 
do Concello de Baltar e  Xuíz Honorario do 
Couto Mixto. Do Couto Mixto (onde se ambienta 
a súa novela A quinta de Saler) deunos moita  
información xa que é un lugar real ao que está 
ademais moi vencellado. Asi pois contounos que 
se rexían por unhas leis non escritas, que 
tiveran nun baúl os documentos dos seus 
habitantes e que un día o baúl ardeu 
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ocasionando a perda de todo o que gardaba no 
seu interior…) O Couto Mixto serviu de 
inspiración para a súa novela, A quinta de Saler, 
que, xunto a Os ollos de K, eran as dúas novelas 
que tiñamos que ler. Outros títulos deste 
escritor son: Valquiria, A historia de Chicho de 
Antela, Animalia, As rulas de Bakunin, Cartafol 
do Barbanza, A canción de Sálvora, A esfinxe 
de amaranto, Limiaé, Casas Baratas, A voz do 
lago, Parque Central e Airadas de palabras, 
moitos deles con premios e recoñecementos 
varios. 
 
Riveiro Coello demostrou nunha singular charla 
no paraninfo que non só escribe de marabilla 
senón que é á vez un gran  orador (virtude da 
que non tódolos escritores poden presumir), 
pois foi quen de manter ao alumnado 
absolutamente entregado ao seu soliloquio de 
case hora e media. As súas palabras habilmente 
moduladas introducíronnos  nas súas historias 
dende o principio cando nos falou de como 
nacera a súa relación co mundo da escrita ata o 
final,  ao estar máis de media hora asinando 
autógrafos mesmo nos nosos libro de texto de 
lingua e literatura galega. 
 
Resumindo un chisco, Coello contounos a súa 
vida, comezando coa súa mocidade cando 
formaba parte dun grupo de rock (con melena e 
todo) como guitarrista. Explicounos como os 
primeiros textos que escribía  pola súa conta 
eran poesías feitas con retallos de cancións e 
poemas publicados  por outros escritores xa 
recoñecidos que despois enviaba á noiva, e  
como máis tarde comezou a gañar premios 
escribindo prosa, grazas ao talento que ten de 
seu e ao traballo levado a cabo. Comentou que 
logo enviaba relatos que escribía a concursos de 
ámbito  nacional nos que se vía obrigado a 
“prostituílos” como el dicía, ou traducilos ao 
castelán. Por suposto, adoitaba levar premios 
bastante cuantiosos, ás máis das veces (algo 
que os seus pais tardaron en entender). 
 
Deixounos entrever a súa personalidade tanto 
no seu modo de actuar, humilde e sinxelo, como 
polas súas verbas, albiscamos a un home  
traballador e liberal, cun xeito de entender o 
mundo que nos rodea atrevido , innovador e, 
sobre todo, enchido de humor. Un humor  que 
amosaba, entre outros moitos momentos, ao 
lembrar que polo apelido e por  ter nacido cuns 

centos de gramos de máis, no colexio 
chamábanlle  “coella parida”. 
 
Segundo nos dixo, tiña moi boa relación coas 
súas fillas, das que aprendía moito e cuxos 
problemas comprendía e trataba de solucionar 
cando podía. Tamén nos contou como se 
introducira unha delas no mundo da lectura, 
rexeitando os libros que el lle recomendaba e 
léndoos  ás agachadas ou lendo outros que el nin 
sequera consideraría. 
 
Por suposto, tamén respondeu ás dúbidas que 
gardabamos sobre as súas novelas. Despois da 
conferencia e mentres esperabamos a que nos 
asinara os nosos libros, ou o libro de texto (el é 
o autor  das historias que inician cada unidade), 
tamén descubrimos certos gustos persoais. 
Coñecemos deste xeito a súa  preferencia polo 
cinema (especialmente aquel que mostra a 
cultura xaponesa), mesmo por riba da 
literatura, nos  seus momentos de ocio; ou como  
moitas veces  deixaba que a súa vida  se 
reflexara  dun xeito ou doutro na súa obra. A 
súa filla Antía  é o personaxe principal da 
historia que se conta no libro de texto de 
Galaxia. Sorprendeunos escoitar que algúns 
destes relatos  foron censurados pola editorial 
debido ao seu contido “inadecuado”para un libro 
de texto e para uns lectores coma nós.  
 
Amosouse en todo momento moi agradable 
ademais de  xeneroso co seu tempo mesmo 
cando xa rematara a súa exposición. Cunha 
visión aberta e tolerante da vida e do mundo, 
estivo receptivo ás nosas preguntas intentando 
responder ás nosa dúbidas e inquietudes 
(mesmo nos recomendou lecturas). Todo iso 
converteu o soliloquio nun diálogo activo cos 
seus atentos oíntes e a figura sempre 
descoñecida do escritor nun personaxe vivo e 
próximo. 

 

 

                                  Daniel Carvajal 

 Beatriz Pérez  
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O ano pasado tivemos a marabillosa 
oportunidade de recibir no noso fermoso 
paraninfo  a visita  do famoso escritor británico 
Bali Rai, e compartir con el unha interesante 
conversa. 
Bali Rai, nado en 1971 nun barrio punxabi de 
Leicester en Inglaterra, comezou a escribir 
contos imaxinativos á temperá idade de oito 
anos, converténdose despois no primeiro 
membro da súa familia en graduarse na 
universidade na rama de ciencias políticas.  
Publicou a súa primeira novela Un casoiro ben 
mal amañado á idade de trinta anos, sendo esta 
o inicio dun camiño cara ao triunfo, xa que os 
seus éxitos literarios expandéronse 
rapidamente podendo falar en catro anos de 
cinco novelas publicadas. En todas elas utilizou 
o seu lugar de nacemento como escenario de 
numerosas historias que falan de conflitos 
familiares e das súas tráxicas consecuencias, 
moitas veces provocadas pola pouca aceptación 
da súa cultura.  

 
O seu libro máis famoso, 
citado anteriormente, é unha 
novela semi-autobiográfica 
que fala dun adolescente 
frustrado polo control e 
insistencia do seu pai alcólico 
en vivir segundo as súas 
pautas culturais e contraer 
matrimonio ao cumprir os 
dezasete anos tal e como 

mandan os costumes da súa comunidade. Tras un 
proceso de crise acaba rebelándose ante o 
comportamento do súa familia, avergoñándoa 
ante a comunidade punxabi pero marcando o seu 
propio camiño na vida. Con esta obra logrou 
romper un tabú e ofrecer unha visión pouco 
frecuente da cultura asiática en Gran Bretaña. 
Sen dúbida, o encontro con Bali Rai foi unha 
grata experiencia para todos nós, facendo duns 
poucos minutos uns intres cheos de complicida- 
 

 
de nos que cada un dos alí asistentes expresaba 
nun inglés, nalgunhas ocasións un tanto cómico, 
as súas cuestións sobre anécdotas, afeccións, 
vida persoal do escritor ou incluso sobre o por 
que de abordar determinados temas nas súas 
novelas. Entre as súas respostas puidemos 
descubrir a vida dunha persoa afeccionada ao 
fútbol, concretamente seguidor acérrimo do 
Liverpool F.C., un mundo cheo de anécdotas 
entre as que nos gustaría resaltar a seguinte: 
despois de visitar aos alumnos dunha escola 
inglesa recibiu unha chamada na que o 
informaban sobre o incendio fortuíto que 
arrasara o colexio no que estivera había tan só 
uns intres. Pero quizais o máis rechamante 
desta breve entrevista foron as razóns polas 
que escribía sobre determinados temas  e como 
contaba a vida na cultura punxabi, unha vida 
totalmente diferente á realidade coa que cada 
un de nós se atopa día a día e que empezamos a 
coñecer ao ler a súa novela Un casorio mal 
amañado. Engadir tamén que os alumnos 
producímoslle unha gratísima impresión pero 
sobre todo o paraninfo co que quedou 
impresionado, tanto que formulou a posibilidade 
de ambientar a súa próxima novela nel. 

 
Por último, agredecer ao escritor a súa 
amabilidade e ante todo o seu sentido do humor 
ante determinadas preguntas que cada un dos 
alumnos lle ían formulando, grazas por 
ensinarnos que hai algo máis alá do que estamos 
acostumados a ver, da riqueza e incluso 
ambición que nos rodea. 

 
 

 

Alba Álvarez Fernández 

Paula De Santos Muñoz 
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SECHU SENDE,  
UN AUTOR   

MADE IN GALIZA 

 
Hai uns meses visitounos o escritor Xosé Luís 
González Sende, máis coñecido co nome de 
Sechu Sende. A miña compañeira Laura e máis 
eu fomos as encargadas de presentalo, e nunha 
ocasión así, sempre están presentes unha miga 
de nerviosismo e de vergoña. Quizais fose 
debido ao  feito de que nós tiñamos que 
elaborar un discurso presentándoo e tiñamos 
medo de que  non lle gustase ou de que 
resultase aburrido. Pero a verdade é que tan 
pronto chegamos xa nos relaxamos un pouco. Xa 
estaba alí esperando e a verdade é que non tiña 
o aspecto de alguén presumido ou que se crese 
superior ao resto. De feito, tan pronto como a 
profesora de galego nolo presentou, el xa 
comezou a facernos preguntas e mesmo a 
gastarnos algunha broma. Supúñase que as 
nerviosas éramos nós pero el afirmou estalo 
aínda máis xa que non estaba afeito a falar 
diante de tantos rapaces. Este carácter 
bromista tamén o demostrou ao longo de toda a 
“conferencia”. Contaba anécdotas, unhas reais e 
outras inventadas, que nos quería facer 
crer,sempre con ese toque de humor. Chegou a 
“hipnotizar “ a algún rapaz facendo que 
descubría a palabra na que estaba pensando. 
Quizais o seu carácter queda reflectido en 
moitos dos aspectos da súa vida como a súa 
pertenza a movementos como Nunca Máis ou a 
súa colaboración na fundación de organismos 
como a Cooperativa Tagen Ata, Lingua e 
Comunicación ou na editorial Letras de Cal. 
Tamén nos contou como se lle ocorreron 
algunhas  das historias do seu libro, sempre 
marcadas pola súa personalidade. A verdade é 
que foi unha das visitas de escritores máis 
amenas das que teñen pasado polo instituto 
nestes últimos anos. Algúns emocionan e outros 
pasan inadvertidos; porén, este fixo que grazas 
as súas bromas, á charla e sobre todo, á 
“hipnose” colectiva fora recordada durante 
moito tempo como divertida e agradable. 
Quizais gran parte do seu éxito radique en que 
non se trata dunha persoa presuntuosa.  

 
María Victoria Conde  

 

 

 
 
Confésoo. Gústame ler. Recoñezo que son un dos 
case extinguidos adolescentes que disfrutan 
máis devorando un libro que xogando coas 
maquiniñas. Gústame usar a miña imaxinación 
mentres leo e buscar o que o autor nos quere 
facer sentir coas súas historias ou procurar a 
frase perfecta, esa que é digna de ser 
subliñada…aínda que recoñezo que tamén son 
das que de súpeto atopo frases que non me 
parecen axeitadas ou que creo que se poderían 
mellorar e collo o meu lapis, tacho o que me 
parece e refago o texto como a min me gustaría 
que fose. 
 
Pero claro, no caso dos libros que temos que ler 
por obriga o conto cambia, hai que tragalos 
como sexa. Os libros, e sobre todo á nosa idade, 
éntrannos como a comida: “polos ollos”; un título 
atractrivo, unha portada que chame a atención, 
e sobre todo que teña poucas páxinas, algún 
debuxiño e a letra canto máis grande mellor 
para acabar de rumialo o máis pronto posible. 
 
O día que a profesora nos mandou ler o libro 
“Made in Galiza” de Sechu Sende, o primeiro 
que se me pasou pola cabeza foi: “E ese de quen 
ven sendo?” Non tiñamos que ler a Rosalía, a 
Castelao ou a Casares… Séchu…moi coñecido…na 
súa casa! Pero non nos que quedaba máis 
remedio… 
 
Collín o libro e lin o título, pareceume curioso…o 
que non cheguei a entender moi ben foi o que 
facían as bombonas de butano na portada, pero 
polo menos non pasaba desapercibida. Ollei o 
libro e aledeime de ver que era curto, cun 
tamaño de letra asequible. Sería doado de ler e 
ademais, era un libro de historias curtas e sen 
relación entre elas, co que se me cansaba ou me 
despistaba, non tería que volver atrás a repasar 
o anterior. 
 
Empecei a ler e levei unha grata sorpresa; a 
primeira historia encantoume e non puiden 
parar de seguir lendo unha tras outra. Historias 
curtas, sinxelas, pero cunha mensaxe clara que 
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facía pensar e reflexionar sobre o que Séchu 
nos quería transmitir: o amor e a defensa da 
nosa lingua, o mellor patrimonio cultural que 
temos, o noso sinal de identidade, o que nos fai 
únicos… 
 
Fixo que se removera algo dentro de min, eu que 
non son galegofalante sentín vergoña de non ser 
capaz de loitar contra o tópico de que falar en 
galego é de paletos, de xente do monte, de 
analfabetos...unha herdanza que recibimos e 
que aínda padecemos. 
 
Con este libro aprendín que para conservar a 
nosa lingua non fai falla ser un erudito ou un 
estudoso do idioma ou un nacionalista 
acérrimo…o que importa é falala, lela, escribila, 
defendela, sentila. Sentir o orgullo do privilexio 
de ter algo que nos diferencia dos demais, algo 
do que, aínda que non o creades, moitos nos 
envexan  por termos unha cultura propia, unha 
patria propia. 
 
E, de súpeto, entre historias de defensa da 
lingua atopei aquela historia…ufff? Pensei 
“menudo título” e entón comprendín que tamén 
podía namorarme falando en galego, imaxinando 
a aquel home que lle pedía macela… que lle pedía 
menta…e por fin cando ela lle preguntou un día 
que queres, el díxolle… quero té… quero té… 
quérote… e ela pechou os ollos e díxolle…Eu 
tamén. 
 
 
                                                     Laura Rodríguez 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESEÑA CRÍTICA 
A SOMBRA DO VENTO 
Autor: Carlos Ruiz Zafón 
 
A obra mestra de Carlos Ruiz Zafón, que 
comezou escribindo relatos para mozos por 
todos coñecidos tales como: “ O príncipe da 
néboa”  ou “ Luces de setembro” de lectura 
obrigatoria nalgúns cursos de lingua castelá.  
Despois de 8 anos escribindo este tipo de 
novelas, saltou á fama coa súa primeira novela 
para adultos  “ A sombra do vento “,  traducida 
a 45 idiomas.  

A novela cóntanos a historia de Daniel Sempere, 
fillo dun libreiro barcelonés da pre e posguerra, 
que se embarcará na aventura de atopar a 
historia da vida secreta dun autor misterioso : 
Julián Carax. A novela desenvolve a historia do 
protagonista  combinada coa historia de 
diversos personaxes, que se conta a través de 
textos que o protagonista atopa. Aparece 
ademais un cruel antagonista, o inspector 
Javier Fumero que tamén busca a Julián Carax 
pero con intencións moi diferentes e que se 
remontan á súa infancia. A historia é longa 
temporalmente pois desenvolve toda a 
adolescencia e madurez sentimental (o 
protagonista encontra o amor) e racional.  

Na miña opinión é unha gran novela e o seu autor 
amósase como  un dos maiores autores 
contemporáneos da nosa literatura. Destacan os 
seus  finais moi misteriosos, tramas moi 
elaboradas e personaxes moi complexos. Convén 
lembrarse de tódolos detalles xa que 
normalmente elementos que cremos 
insignificantes acaban tendo  moita importancia, 
engadindo un valor sentimental á novela. 

O único inconveniente  que podería verlle sería 
que o lector perde algo de interese cando o 
autor nos  conta historias secundarias, 
alternativas á trama principal. En ocasións 
fanse moi longas e quizais algo pesadas. Nese 
aspecto fáltalle algo de dinamismo ó libro. 

A pesar desta pequena tara recomendo ler esta 
novela, tanto esta coma a seguinte que publicou 
recentemente (2008) “O xogo do anxo”. Ambos 
teñen en común que a trama se desenvolve en 
Barcelona a comezos-mediados do s.XX.  
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Pero non son eu o único que lle atribúe unha boa 
crítica xa que este libro recibiu máis de 15 
premios repartidos por toda España, Estados 
Unidos, Francia, Holanda, Noruega e Canadá. 

En fin, un best seller mundial (10 millóns de 
exemplares vendidos) dun gran autor 
contemporáneo español. 

Juan Ozaita 

 

OLLOS DE AUGA 
Autor: Domingo Villar 
 
Novela protagonizada polo  inspector Caldas; 
inspector de policía que compaxina o seu 
traballo na comisaría cun consultorio 
radiofónico. Combina o xénero negro co humor e 
a ironía; desenvólvese nun ambiente urbano e 
cunhas personaxes moi orixinais. A obra 
céntrase na investigación dun asasinato moi 
cruel acontecido na Torre da illa de Toralla, en 
plena ría de Vigo, que será levada polo inspector 
Leo Caldas. Neste labor axudaralle Rafael 
Estévez, un aragonés destinado na cidade, sen 
dúbida un elemento que lle outorga unhas pingas 
de humor á novela. 

É un libro moi entretido, que cumpre tódalas 
expectativas iniciais despois de lelo, xa que ten 
un final  realmente sorprendente. 

                                                                                    
Lucía Iglesias 

 

UN MUNDO SEN FIN 
Autor:Ken Follett 
 
Esta novela é a continuación 
de “ Os pilares da terra”, 
aínda que non é necesario ler 
a primeira novela para 
comprender esta, xa que só 
teñen unha cousa en común; 
a cidade na que transcorren 
os feitos (Kingsbridge). 

Trasladámonos ao século XIV e conta as 
consecuencias da Peste Negra na que morreron 
milleiros de persoas pero tamén hai varias 
historias de amor. 

Esta novela conta con moitas descricións pero 
máis ca de paisaxes, a maioría son de 
sentimentos, o que te sitúa moi ben na postura 
dos personaxes. É a segunda novela que lin deste 
autor e paréceme marabillosa. Foi unha 
experiencia incrible e recoméndolla a todo o 
mundo que lle guste ler. 

Marta Aguiar 

 

DÉJAME QUE TE CUENTE… LOS CUENTOS 
QUE ME ENSEÑARON A VIVIR. 

Autor: Jorge Bucay 

Damián é un rapaz inquedo e mozo que desexa 
comezar a entenderse a el mesmo e  darlle un 
rumbo á súa vida. Para iso acode a un 
psicoanalista moi estraño e singular que 
intentará axudalo e facelo cavilar para que 
acabe encontrando as respostas ás súas 
preguntas no seu interior; aínda que facéndoo 
dunha maneira moi orixinal e peculiar: a través 
de interesantes historias modificadas polo 
propio psicoanalista.Tanto Damián como o propio 
lector mergullaranse nun estado de reflexión 
que lles fará ver as cousas dende un punto de 
vista totalmente diferente e pode que ata 
descoñecido. 

O autor utiliza relatos curtos que teñen unha 
relación directa coa historia principal para 
transmitir os valores que se propón e para 
chegar ao lector dunha forma máis amena. O 
resultado final é sinceramente espectacular. 
Custa crer que unha obra que ao principio 
parece tan complicada se lea tan doadamente e 
sexa tan positivamente produtiva paro o lector. 
Podería compararse con outras obras similares 
en canto a tema e finalidade ( “O principiño”…) 
pero realmente esta obra pode facer que a 
forma que temos de ver a vida cambie por 
completo. 

Eva Rodríguez 

 

 

 

35 



                                                               

                                                                                 

                                Rañolas  6                                                                                                                    

Curruncho do lector 

MADE IN GALIZA 
Autor: Sechu Sende 
 

É un libro que fala a través de 
distintos relatos de distintos 
aspectos da lingua galega 
dunha maneira comprometida , 
reivindicativa e amena. Ponos 

casos cotiáns cos que todos podemos sentirnos 
identificados. Nalgúns casos “esaxera” e 
noutros leva a situación do galego ao ámbito do 
castelán.Utiliza un vocabulario sinxelo, fácil de 
entender e a súa estrutura é sinxela. 

Gústame moito o libro xa que creo que ten moita 
razón na maioría dos casos posto que o galego é 
a nosa lingua e deberíamos coidalo e falalo para 
que non caia en desuso. 

                                                                                                                
Pablo Gómez 

 

A PORTA ESCURA: O MAL 
Autor:David Lozano 
 

A porta entre o mundo dos vivos e o mundo dos 
mortos abriuse. Só un elixido será quen de 
poder pechala, Pascal , xunto cos seus amigos 
Dominique, Jules e a pitonisa Dafne. 

A porta atópase nun cofre no que Pascal entra 
accidentalmente a noite de Hallowen e do que 
sae san e salvo. A súa misión será pechala, algo 
moi difícil pois dela saíu un vampiro demoníaco 
con ganas de sangue. Isto e o secuestro da moza 
que lle gusta a Pascal e que será levada ao 
mundo dos mortos, ademais dun sen fin de 
aventuras paranormais, fan que esta sexa  unha 
novela arrepiante e terrorífica. Non deixarás de 
…ter medo. 

                                                                                                   
Brais Casas 

  

 

 

Calquera novela de Agatha Christie. 

É unha escritora procedente dunha familia 
aristocrática que tivo moito éxito coa 
publicación das súas novelas de misterio ou 
policíacas. Nelas introdúceste nun mundo de 
intriga do que non descansarás ata atopar ao 
culpable, que na maioría  dos casos é a persoa 
da que menos se sospeita xa que a súa 
culpabilidade, polo motivo que sexa, nin se 
cuestiona nin  é crible .Agatha Christie ten 
moita sona a nivel internacional debido a que a 
maioría das súas novelas foron moi respaldadas 
polos lectores dando lugar a que ela non deixase 
nunca a súa afección por escribir este tipo de 
historias. Como curiosidade sinalar que  tamén 
foi autora de novelas románticas co pseudónimo 
de Mary Westmacott pero coas que non logrou 
tanto éxito como coas anteriormente 
nomeadas.Todas as súas novelas ambiéntanse  
en Inglaterra, especialmente no sur, como pode 
ser  Londres, cidade na que están ambientadas 
moitas. 

Na miña opinión é unha das mellores escritoras 
que houbo e poderá haber  no mundo do 
misterio, cando les as súas novelas,  nunca 
sabes con que te vas encontrar porque aínda 
que todas xiran arredor dun asasinato, hai 
moitas maneiras diferentes de resolvelo  e 
ningunha ten relación coa outra . As novelas que 
máis me gustaron son aquelas que están 
protagonizadas polo celebérrimo detective 
monsieur Poirot, porque as súas deduccións 
sempre te levarán a pensar nun culpable que en 
realidade non o é, cousa que está a dicir para 
tenderlle unha trampa ó verdadeiro asasino. 

Algunhas das obras que lin foron: Los cuatro 
grandes , Poirot investiga ,Diez negritos , Matar 
es fácil, Cianuro espumoso, Pleamares de la 
vida, Se anuncia un asesinato …  

 

Diana Babarro 
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A cabeza de medusaA cabeza de medusaA cabeza de medusaA cabeza de medusa    
 

Sofía e Lupe son violadas á saída dunha festa 
de disfraces. Nas clases descubrirán a historia 
de Medusa e sentiranse identificadas con ela. 
Teñen que ser elas as que sintan vergoña? Elas 
as que aparten a mirada? E, sobre todo, deben 
denunciar? 
 
A autora desta novela é Marilar Alexandre 
(Madrid, 1947). Vive en Galicia dende 1973, 
primeiro en Vigo e agora en Amaía. É doutora en 
Bioloxía, Catedrática de Ciencias Naturais de 
Ensino Medio e tamén de Didáctica das Ciencias 
na USC. 
 
O martes 22 de xaneiro, algunhas alumnas de 4º 
ESO acudimos á Tertulia Literaria organizada 
polo Concello. Para poder participar no evento 
só había que cumprir dous requisitos: ler a 
novela  e ter moitas ganas de falar sobre ela.  
 
 O tema da novela gustoume moito mais o 
enfoque que lle deu non me acabou de 
convencer. Os personaxes presentan actitudes 
moi maduras para algunhas cousas e moi infantís 
para outras; reaccións moi inverosímiles e pouco 
cribles  pero para xulgalo hai que lelo e o certo 
é que a pesar de todo, o libro suscitou moito 
debate entre nós. 
 
A actividades tivo lugar no Liceo ás 16.30. 
Reunímonos alumnos de institutos de Ourense, 
Allariz  e Xinzo da Limia. Ó chegar 
separáronnos en tres salas pois eramos más de 
100 rapaces. Ao principio ninguén falaba e había 
un silencio un tanto incómodo. Escoitábanse 
murmurios, pero nada sobre a novela. Para 
romper o xeo as profesoras comezaron facendo 
preguntas e como ninguén as contestaba 
decidimos comezar nós as cinco. Mais unha vez 
collemos confianza, opinabamos todos. Os 
rapaces parecían un pouco cortados, xa que só 
falaba un dos 10 que había na sala. Pero nós 
conseguimos sacar adiante a Tertulia. 
Debatiamos os temas que ían propoñendo 

algunhas profesoras que estaban alí ou 
comentabamos cousas do libro que nos 
chamaron a atención .  
 
Así estivemos case dúas horas que pasaron 
voando. Ata que chegou a autora , Marilar 
Alexandre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comezou falando do libro e do tema da 
violación. “O libro trata de por que aínda hoxe 
en día, cando unha muller é violada, bótaselle a 
culpa a ela”. Parecía saber por adiantado o que 
lle iamos preguntar, xa que algunhas das 
preguntas que tiñamos en mente contestounas 
sen  necesidade de preguntarlle. “Cando fun 
directora dun instituto ocorreu algo semellante 
ó que se conta no libro: violaron a tres rapazas, 
apareceron pintadas e o consello escolar que 
convoquei deixouno pasar. Meses despois, 
noutro instituto de Vigo, pasou algo semellante 
pero si se tomaron medidas”. Así que 
descubrimos que a novela parte de feitos reais. 
 
Unha das cousas que máis me chamou a atención 
foi o tema da denuncia: “O conflito está entre a 
dúbida de se denuncian ou non, así que escollín 
que fosen maiores de idade para que non as 
obrigaran a denunciar” explicou a autora. 
 
Despois dunha ronda de preguntas, asinounos o 
libro a cada un. Foi moi amable con nós aínda 
que había moita xente. 
 
A min gustoume moito a experiencia e repetiría 
o próximo ano se puidese. É unha maneira máis 
de coñecer xente e de pasalo ben a través da 
literatura. 

 

Cristina Santalla  
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Hai 130 anos aprobouse a lei do sistema  
métrico decimal, aínda que moita xente coma o 
meu tío Lolo e os veciños da aldea seguen a 
utilizar as antigas medidas coma a vara, o furco, 
a pulgada, a braza… Tamén medidas de 
capacidade coma as cuncas, os moios, o cabazo 
ou o cuartillo. Seino ben xa que os meus avós 
teñen leiras onde sementan patacas, leitugas, 
tomates, acelgas … e anteriormente, na época 
dos seus pais,  cando non usaban o metro, 
medían as terras coas brazas, os pés…  e  
vendían o viño por moios, dependendo do que 
soubesen, da extensión do terreo e das 
cantidades que se manexasen. 
 
A pesar de que agora existan os metros e 
outros aparatos modernos de medida, o meu tío 
Lolo segue a utilizar de cando en vez algunha 
das unidades máis antigas que, segundo el, 
miden con máis exactitude e precisión. Poño 
este exemplo porque este  tío é dos máis vellos 
dos moitos irmáns da miña avoa. Sen embargo a 
miña avoa, que ten 68 anos, é unha das máis 
novas e sempre utilizou as medidas máis 
recentes aínda que lembra de pequena oír falar 
aos seus pais, avós  e veciños das medidas máis 
antigas. O meu avó é ebanista pero nunca as 
utilizou pois el sempre traballou en  empresas 
nas que non se permitían. 
 
Segundo as enquisas que fixen aos meus avós e 
familiares, saquei moitas conclusións e  
observacións (tamén aprendín cousas que nin 
sabía que existían) entre elas que na medida 
tradicional galega crúzanse o sistema 
antropométrico (pé, pulgada…), o anglosaxón e o 
noso  propio. 
 
Faláronme de  medidas coma a pulgada que, 
segundo o meu avó, se usaba para medir a 
madeira polo que lembraba dos seus pais e avós. 
A pulgada é a medida do dedo polegar dobrado, 
pero tamén utilizaban o palmo ou a cuarta que 
equivale a 9 pulgadas  e que é a lonxitude 
comprendida dende o dedo maimiño ao polegar. 
Coa palma e a cuarta tamén se medían a 
madeira, as táboas… 
 

Meus avós tamén lembran o pé e a tercia ,que é 
a medida do pé, e a vara, obxecto de madeira 
ou pau empregado como medida, pero non 
lembran telas usado eles, polo menos no pobo da 
miña avoa, Vispín, na Peroxa. Vispín é  unha 
aldea onde viven moi poucas persoas e algunhas 
coma o meu tío Lolo ou un veciño, o Mareiro, 
coma xa dixen si as lembran  e ás veces seguen 
a utilizalas cando non teñen o metro a man. 
 
Ademais de falar con eles, consultei Internet e 
algúns libros da miña nai onde atopei o mesmo 
ca me explicaron os meus avós pero máis 
detallado. Así localizei outras unidades de 
lonxitude coma o furco, extensión dende o 
polegar ao indicador,  o paso ou zancada, que é 
a distancia entre os dous pés separados, ou a 
milla, medida de lonxitude empregada no mar e 
presente en moitos países. Con respecto á vara, 
da que falei antes, parece ser que en zonas de 
cultivos téxtiles era moi usada e equivalía a 1,24 
mts e que en Redondela equivalía á altura dun 
home co brazo levantado. 
 
Tamén atopei información sobre a fanega, 
medida de superficie que se empregaba para 
extensións moi grandes de terreo e que 
equivalía a 2103 metros cadrados. 
 
O meu avó paterno, que é de Sobrado do Bispo, 
usaba e segue a utilizar o copelo, que equivale a 
21 metros cadrados, para medir o monte. En 
numerosas zonas de Ourense, sobre todo 
vitivinícolas, chámaselle  cupelos ás fracccións 
de ferrado (outra medida que veremos despois) 
polo que como podemos ver o copelo ou cupelo  
pode ser  medida de superficie e tamén de 
capacidade. 
 
Meu pai para  medir as fincas dos meus avós 
utiliza unhas aplicacións da Internet 
http://emediorural.xunta.es/visor5/ (só 
Galicia)  ou  http://sigpac.mapa.es/fega/visor/ 
(toda España), que é un método cómodo e moi 
rápido: 
 1.- Sobre o mapa de Galicia ou España, 
no punto central do noso monitor  aperece unha 
cruz (+). 
 2.- A cruz situarémola enriba do punto 
desexado. Para isto, colocamos o cursor en 
calquera punto do mapa. Prememos co botón 
dereito do rato e, sen deixar de premer, 
movémolo de xeito que a cruz que se atopa no 
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punto central da  pantalla a situemos no punto 
desexado. 
 3.- Se queremos acercarnos ou 
alonxarnos, farémolo coa rodiña (scroll)  do rato 
ou premendo en + ou – da icona da marxe 
dereita da aplicación. 
 4.- Conforme nos imos achegando a 
cotas máis baixas podemos ir correxindo a 
posición tal e como indicamos no punto 2. 
 5.- Cando chegamos a unha altura de 20 
m. (+/-), 
na parte 
esquerda da aplicación marcaremos o recadro 
“recinto” e “parcela”. As parcelas que aparecen 
son tal e como constan  rexistradas na Xerencia 
Territorial do Catastro. 
 6.- Unha vez localizada a parcela  
se prememos na seguinte icona  
e posteriormente na parcela, aparecerán 
os datos da mesma. 
 7.- Para recuperar a mobilidade do 
mapa, premeremos novamente na icona descrita 
no punto 6. 
 8.- Ademais dispomos, entre outras,  
das seguintes funcións en cada unha das 
seguintes iconas (para deshabilitar a función 
marcada volveremos premer sobre a mesma 
icona): 

 
Serve para medir distancias: 

             Pincharemos en dous puntos que 
queiramos medir. Na parte inferior esquerda do 
monitor aparecerá a medida. 

 
Serve para medir a área: 
  Pincharemos en cada un dos puntos da  

finca ata seleccionar todo o perímetro. A área 
da da finca figurará na parte inferior esquerda 
do monitor. 
  

 
Serve para imprimir o que estamos a 

visualizar no monitor. 
 
 
Con respecto ás medidas de capacidade, teño 
que dicir que aos  meus avós a maioría  éranlles 
coñecidas. Deste xeito explicáronme o que era 
un cuartillo, un cuarto de litro, un neto, medio 
litro, unha canada, 8 litros ou noutros lugares  
5 ou 6, ou un cabazo, equivalente a 20 litros. 
Pero as que máis coñecían porque algunhas aínda 
as seguen usando para o viño, son a ola e o moio. 
 

A ola equivale a 16 litros e eles emprégana para 
o viño pero outros tamén para o aceite. O moio 
equivale a 16 olas. Chamoume a atención o feito 
de que estas medidas poden variar dun lugar a 
outro. 
 
Pero hai outra moi, moi empregada segundo os 
entendidos, que ten máis de 50 equivalencias 
distintas ao longo de toda Galicia e que 
nomeamos antes: o ferrado. Como vimos, as 
fraccións de ferrado chámanse cupelos pero 
ademais o ferrado  usábase como medida de 
capacidade ( varía entre os 12 kg e os 20 kg 
segundo a clase de gran) para áridos e nas 
transaccións de graos, castañas, fabas ou 
patacas.  
 
Tamén atopei outras medidas ( un tanto raras) 
coma a ducia, que no mar tiña valores que 
variaban  en función do sitio e da calidade do 
peixe. Outra medida era o rixelo, que se 
utilizaba nas zonas de pastoreo e que servía 
para contar as unidades animal-día que o pastor 
tiña ao seu cargo. Exemplos: 1 vaca / día=10 
rixelos, 1 ovella / día=1 rixelo, 1 cabra / día= 1 
rixelo, ¿curioso non si? E por último falar do 
quiñón, moi coñecida polos mariñeiros pois 
chámase así á parte dos beneficios da pesca 
que lle corresponde a cada mariñeiro, estando 
en función da súa aportación á pesca en común: 
aparello, lancha… 
 
¿Cantas medidas , verdade? 
 
Parece incrible que ao longo do tempo se foran 
esquencendo, ¿non si? Eu creo que deberiamos 
fomentar, dar a coñecer todo isto á xente. Con 
este traballo pretendo que cando o leades, 
quededes abraiados é á vez desconcertados 
como quedei eu , e pensedes  e reflexionedes 
sobre a nosa historia, sobre o que  fai máxica  á 
nosa terra,  cousas insignificantes como son as 
medidas fana única e diferente doutras 
comunidades. Porque Galicia só hai unha, non 
cres? 
               
 

                                                                                                   
Brais Casas Fernández  
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CERTAME LITERARIO OTERO PEDRAYO 2009 
 
 
Nesta  edición incorporamos unha nova modalidade, o ensaio, con máis éxito do agardado. 
Presentáronse  moitos traballos de temática variada que nos sorprenderon  polo profundidade das 
reflexión vertidas e pola calidade literaria conseguida. Ben sabemos que  detrás deste éxito está o 
departamento de filosofía que incentivou a vosa participación  e ao que agradecemos a súa 
iniciativa e entrega. Mais os verdadeiros protagonistas non deixades de ser  vós, todos aqueles que 
desafiando as dificultades propias deste xénero decidistes retalas  porque só o que se aventura no 
mar  consegue albiscar terra e descubrir a goleta do Holandés Errante  mais o que queda agardando 
perde na fiestra do horizonte o enxoval dos seus soños. A todos vós, valentes, grazas. Tamén a 
vosoutros, que participastes nas outras modalidades, porque a lectura dos vosos relatos supuxo esa 
viaxe dos que non sempre podemos tomar o tren nin embarcar nun veleiro para emprender esa 
travesía  a terras lonxanas  tantas veces soñada. É fermoso comprobar como en tempos de sequía  
como os que corren  sodes capaces de regar coa vosas sensibilidade e imaxinación  as áridas gabias  
deste noso vivir cotián, devolver a ilusión do soñado que só así ha de tornarse real e cincelar con 
palabras as historias da vida que puidemos vivir ou quixeramos vivir.  
Por todo iso, nós, os membros do xurado, Conchita (ciencias), Belén (lengua), Antonio (filosofía), 
Delmiro ( matemáticas) e eu, a coordenadora,  pedímosvos que sigades agasallándonos durante 
moitas edicións máis co zume dos vosos soños e cos latexos do voso sentir porque  as vosas 
palabras  tecen en quen as le o tapiz dos universos ensoñados necesarios para que os homes sigamos 
podendo ser homes. 
 
 
RELATOS GAÑADORES 
 

Xénero Nivel Título Autor 
I Rita Brais Casas 
II A bágoa do castiñeiro Alba González Relato 
III Chuches e caramelos Daniel Carvajal 
III Proxecto Gran Simio Lucía Pérez 

Ensaio III accésit Home e tecnoloxía, avanza o 
home cara ó mellor? Antía Rodríguez 

  
  
Relato. Nivel I 
 

 
 
 

Cando eu era pequerecho contábame miña nai historias, historias marabillosas, historias cheas de 
maxia, medo, risa… Unha desas historias lembro que me conmovera moito, non é unha historia nin 
de risa nin de medo nin de maxia. Esta é a historia: 
Nun pequeno pobo de África, preto de Mbabane, Swazilandia, nunha pequena casa de palla e barro 
vivía unha nena chamada Rita. Rita a secas. A nai de Rita traballaba todo o día, cociñaba, limpaba… 
Os irmáns, que eran catro, tamén traballaban, axudaban na casa e no campo, ata a irmá pequena, 
con só cinco anos, traballaba arreo. O que gañaban non daba para poder comer, nin para as 
necesidades básicas dunha familia. A casa de Rita, como xa dixen, era de palla e barro, cunha soa 
habitación do tamaño do salón da túa casa, cunha única cadeira na que sempre estaba sentada Rita.  
Rita é cega por iso non traballa, ela quere, pero súa nai non a deixa por temor a que se manque. Non 
vai á escola ao igual que seus irmáns. Ela permanece todo o día na casa sentada na cadeira sen falar 
con ninguén, non lle gusta este modo de vida, pensa que está prisioneira, que súa nai cre que pode 
facer dano aos demais. Mais Rita ten un corazón ardente, bo e compasivo.  
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Tamén ten un amigo chamado Balú, un mono xoguetón e pequerrecho. Ademais garda un gran 
segredo, pode falar cos animais, entendelos, entender o son do vento, o caer das follas, a forte 
oleaxe na praia, ese é o seu gran segredo, o don máxico que compensa a súa cegueira, pois a pesar 
de ser cega e de non ver cos ollos, ve co corazón. Imaxina que todo é bo neste mundo, que todos 
somos amables e cariñosos, irmáns. Pero Rita está moi equivocada, quizais o pense, mais na 
realidade non é así, ¡oxalá! – dicía miña nai, ¡oxalá! - repetía eu.  
Balú viña todas as tardiñas a facerlle compañía, contáballe cantos plátanos comera, cantas árbores 
gabeara e ela escoitábao expresando no mellor dos seus sorrisos a alegría e dozura do seu rostro. 
Ás veces Balú tamén traía á súa curmá Nube que era moi coqueta e non facía máis ca falar das 
roupas que fixera con follas de palmeira, cos pós da margarida e de  moitos outros asuntos de 
coquetas, como dicía el. Tamén lle falaba do mundo, xa que seu pai fora un mono de circo e 
percorrera todo o planeta. Estivera en China, Tailandia, Nova Iork, Australia  e en África onde 
coñecera a súa nai xa que o circo chegara ata alí. Contáballe que a coñecera nunha actuación  e que, 
segundo seu pai, ela fora quen máis lle aplaudira e… Anque el lle estivese falando do seu encontro, 
Rita pensaba nos lugares nos que estivera  o pai de Balú e cun sorriso na cara imaxinábase en cada 
lugar e rincón disfrutando do entorno. Logo, Balú tiña que espertala, xa que sempre quedaba nos 
biosbardos cando contaba a súa historia. 
O pai de Rita morrera faría xa dous anos, desaparecera na xungla e nunca máis o volveran a ver. A 
súa nai dicíalle que seu pai marchara de viaxe e que volvería ao cabo dun mes pero ao chegar o mes 
seguinte seguía sen vir e así pasaba o tempo.  
Foi nunha tarde soleada de verán na que os paxaros cantaban e na que Rita se atopaba falando con 
Balú , cando oíu un gran estrondo que fixo retumbar a choupana na que se encontraban. Balú saíu e 
subiu ao tellado, dende alí viu unha gran nube negra que subía e subía ata o ceo. Pensou que había 
festa na praia e foi correndo avisar a Rita. Contoullo e ela emocionouse moito. Quería ir e, agora 
que non estaba súa nai, podía saír coa axuda do seu amigo. Cando saíron xa había dúas nubes negras 
que cheiraban moi mal . 
-Agora hai dúas festas, ¡que marabilla!, botan fogos arreo - dixo Balú. Aqueles fogos estábanse 
acercando á vella cabana. De súpeto o gran fogo caeu na choupana estoupando e deixándoa en 
trizas. 
 -¡Meus deus!- dixo Balú-, a festa debe de estar moi animada, ¡mira que derrubar as casas!  Daquela 
achegouse a veciña de Rita  e díxolle:  
-Rita, filliña, corre, corre todo o que poidas, estalou a guerra.  
-¿Guerra? -repetiu Rita-, diso falaba mamá, é moi perigosa Balú, hai homes moi malos con paus que 
disparan cousas e utensilios redondos que fan moito ruído, matan á xente e estoupan como o de 
agora. 
 Entón os dous botaron a correr, ela ía tropezando pero Balú ía guiándoa ao seu carón, percorrendo 
case toda a selva ata chegar a unha praia na que había un bote. 
 -Rita, aí hai un bote, debes subir e fuxir- insistiu Balú empurrándoa cara a alí. 
-¿E ti? -preguntou Rita. 
 -Eu teño que rescatar aos meus pais e á miña irmá . 
 -¿E a miña familia?- seguiu preguntando  Rita. 
 -Eu farei o que poida- constestou Balú- pero xúroche que dunha forma ou doutra han  saber de ti. 
 
Así a nosa amiga  foi afastándose no vello bote de madeira, escoitando o que lle susurraba o vento 
e os segredos que lle contaba o mar embravecido. Ao escurecer, encunicouse na beira do bote e 
quedou durmida. Espertouna un balbordo tremendo. Eran gaivotas, recoñeceunas polo seu son, 
forte e chirriante. Tamén podía oír os barcos dos arredores e o cheiro da brisa mariña acariciando 
o seu miúdo nariz. ¿Onde me atopo? murmurou desconcertada. De súpeto, o bote  chocou contra 
algo e ela caeu emitindo un suave xemido seguido dun forte chapotear. Non sabía nadar, nunca 
aprendera. Así que agora batuxaba na auga coma un parrulo asustado. Logo empezou a afundir 
coma un barquiño de papel naquelas escuras augas que nin sequera podía ver. 
 
Esperta -oíu-. Esperta. 
 Rita cuspiu auga salgada do mar e logo empezou a apalpar á persoa que a rescatara. Tiña o pelo 
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longo e pola súa textura debía ser unha muller.  
-Arre demo filliña, por fin espertas, déchesme un susto de morte-dixo a muller.  
Rita non entendía absolutamente nada anque asentía coa cabeza en sinal de confianza. A muller 
explicoulle que a vira flotando no mar e que sen dubidalo, saltara a rescatala coa axuda de dous 
golfiños que foron os que a alertaron. A muller preguntoulle de onde viña, balbucindo algunhas 
palabras africanas  que aprendera nunha das súas viaxes a África. Dérase conta de que a nena era 
cega dende o principio pero non o mostrou. Agarrouna da man con cariño e Rita non sentiu medo. 
Explicoulle que a levaría á súa casa e que xa falarían. Máis tarde, xa en terra,  invitouna a entrar 
nun coche e a nena asustouse un pouco ao oír o ruído e ver que se movía. Permaneceu calada toda a 
viaxe escoitando os diferentes sons.  
Ao chegaren, instaláronse na casa e Rita sentou nun gran sofá. A muller chamou por teléfono anque 
Rita non entendía o que falaban. De repente algo pasou entre as súas pernas. Era peludo e grande. 
Ela asustouse e deulle unha patada.  
-¡Pero bueno, que educación é esa!, -dixo o animal-, ¿é que a túa forma de saudar é pegando 
patadas, guapa? 
-Síntoo -dixo Rita-, é que non te podo ver, son… 
 -Xa o sei, senón sería máis duro contigo –dixo o animal- non é unha broma…Chámome Lulú, son a 
gata de Carla. 
 Rita supuxo que Carla  era o nome da muller, polo que lle preguntou onde se atopaba. Lulú quedou 
estrañada ante a pregunta e á súa vez preguntoulle se non era de aquí. Ela quedou sorprendida  e 
díxolle: 
 -¿Non ves que son de cor café? 
 -Os gatos vemos todo en branco e negro, énos imposible ver cores, así que…   
-Eu veño de África – continuou a nena. 
 Lulú moveu o rabo mentres lle contaba que tiña un primo en Mauritania e que neste momento Rita 
se atopaba en Galicia. 
 -¿En Gali… que?- exclamou ela. 
-¡En Ga-li-cia, en España!-explicoulle Lulú.  
-Non me dera conta de que viaxara tanto -dixo Rita-, ¿exactamente canto? 
 -Ben -contestou Lulú un pouco triste-, estás moi lonxe da túa casa, non che sabería dicir canto, 
lembra que só son unha gata que ademais leva toda a vida nesta casa. 
 -Oes, ¿que tal se nos escapamos? – suxeriulle Rita-, ao que Lulú contestou: 
 -Eu estouche moi ben aquí, danme de comer tres veces ao día e teño unha habitación para min 
soíña. O que me amarga é non poder saír pero, ¡que lle vamos facer, non se pode ter todo na vida! -
Tes razón -dixo a nena- eu vivía nunha pequena cabana nun pequeno pobo dun pequeno país e… 
  
E así permanceron falando un longo rato das súas vidas, Rita faloulle de Balú e da súa familia, aos 
que tivera que abandonar, e Lulú da súa mocidade, dos veterinarios, dos salóns de beleza…  
Nesas estaban cando apareceu a muller que cuns papeis na man se acercou a Rita  pronunciando 
unha palabras que ela non entendeu e que Lulú lle explicou. Carla fora á comisaría e despois de 
moito papeleo e barullo non a deran identificado nin a ela nin aos pais polo que quería adoptala. 
 -¿Que significa iso? – preguntou Rita. 
 Lulú contestoulle que a partir de agora ela sería a súa nova nai mentres non souberan as súas 
orixes e lle fixeran análises.  
-Non, non -lamentouse Rita- os meus pais están en África. 
 -¿Pero non me dixeras que houbera unha guerra?  
-Se insinúas que meus pais morreron estás moi equivocada, sinto no meu corazón que seguen vivos e 
me están a buscar – engadiu moi triste  Rita. 
Todo foi segundo lle contou Lulú. Rita foi adoptada e agora era a filla de Carla López, unha gran 
comerciante. Tivo que acostumarse á súa nova vida. Carla reformou a habitación de invitados e 
pintouna de verde e azul con debuxos de palmeiras e cabanas, recreando o antigo fogar de Rita. 
Tamén a levou ao colexio, ao que se acostumou sen ningún problema. Aprendeu a ler, escribir, 
sumar, restar … e moitas outras cousas sobre o mundo. Todas as noites ceaban súa nova nai, ela e 
máis Lulú, coa que falaba non só da súa nova vida coa que se sentía moi feliz senón tamén da que 

42 



                                                               

                                                                                 
                                                                                 

                                Rañolas  6                                                                                                               
                           

Progatonistas: Certames, premios e entrevistas 
 

deixara en África e que non podía nin quería olvidar .  
Así foron pasando os días, as semanas e os meses ata que chegou o seu cumpreanos no  que facía 
10 anos. Celebrouse no xardín da casa e invitou ás súas mellores amigas: Xiana, Alba, Laura, Clara e 
Marina, tamén a Lulú, que se encheu de pasteis. Todos lle levaron regalos, todos menos Carla. 
 -¿E o teu regalo ?- preguntoulle ela en galego, pois xa aprendera a falar nesta fermosa lingua. 
 E daquela Carla entregoulle un sobre que ela foi abrindo despacio e no que había unha libreta cun 
billete de avión. Cando Carla lle explicou o que era, Rita botou a saltar coma unha tola. Era o que 
levaba soñando dende pequena. Unha viaxe de intercambio a un país estranxeiro, por fin se cumpría 
o seu soño, o soño de coñecer mundo. O avión saía dentro de tres días, aínda que o destino era unha 
sorpresa. 
O avión despegou ás 10 h da mañá facendo un ruído tremendo e unhas cóxegas na súa barriga. 
Despois de moitas horas de viaxe chegaron a un lugar dende o cal tomaron alugado un jeep. A viaxe 
en coche durou moito e a Rita fíxoselle interminable, se non fose porque ía disfrutando de toda a 
beleza dos sons e arrecendos. De súpeto o coche parou e Carla axudouna a baixar xunto con Lulú, 
que saíu coma un foguete. Pero eses sons, eses arrecendos, si, amigos, eran para ela moi familiares, 
pois Rita atopábase de novo na súa terra natal, en Swazilandia, no Océano Índico. De pronto 
rompeu a chorar, tantas lembranzas e momentos se lle viñeron á cabeza: súa nai, seu pai, súas 
irmás, Balú …Carla sabía que era aquí onde nacera Rita, por iso elixira este destino pero non lle 
dixera nada. 
 -Rita, achégate- díxolle ela mentres a nena foise achegando chorando en silencio- , aínda que non o 
poidas ver, aquí diante hai dúas tumbas feitas de madeira e nunha delas pon algo.  
Rita seguía en silencio mentres se ía achegando á lápida onde estaban grabadas as palabras que 
comezou a ler pousando os seus dediños sobre cada unha das letras. 
 
“Rita, se algún día volves ao teu fogar,  nós xa non estaremos aquí pero non olvides que as nosas 
almas permanecen neste lugar e están dentro de ti. Fixeches ben en escapar para a túa vida salvar 
e tamén as nosas, aínda que non o creas. Túa nai e irmáns escribímosche isto antes de morrer, mais 
non chores, esteas onde esteas, nós estaremos sempre contigo.” 
Rita botou a chorar e murmurou: Balú, Balú… 
Si, amigos, non moito tempo atrás, un mono pequerrecho prometeulle a Rita que a súa familia 
sabería a verdade, dunha forma ou doutra, que Rita estaba ben, que non corría perigo, porque diso 
estaba seguro, segurísimo. Un moniño chamado Balú. 

 

 
 

 

 

 

 

Brais Casas Fernández 

 

 

 

Entrevista ao autor: 
 
Coñezo a Brais case dende que nacín. Sempre me lembro de velo cun libro na man e gañando certames 
literarios. Ao principio pensei que tería sorte pero pouco a pouco vin que escribía ben e non foi ata o 
outro día que descubrín que tiña un amigo escritor.Lin o seu relato Rita e voulle facer unha preguntas 
para coñecelo mellor. 
 
-Como se che ocorreu o tema? 
Normalmente busco os temas pero neste caso saíume sen máis. Busquei a unha nena, situeina en 
África e a partir de aí foi saíndo a historia. 
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-Que intentas transmitir co teu relato? 
A miña pretensión non é transmitir unha mensaxe senón disfrutar escribindo. Se a transmito e os 
demais disfrutan co que eu escribo pois moito mellor. 
 
-Como definirías o teu relato? 
Definiríao coma un relato reflexivo, optimista e pesimista á vez. 
 
-Gustaríache ser escritor de maior? 
Si, sobre todo de novelas de misterio e terror. 
 
-Cal é o teu xénero literario favorito? 
Terror e misterio, pero tamén me gustan os libros que tratan sobre a amizade… 
 
-Por que cres que os rapaces e rapazas de agora prefiren os ordenadores aos libros? 
A lectura supón un esforzo e os nenos e mozas de hoxe en día, incluído eu, somos bastante nugalláns, 
a lei do mínimo esforzo. A min gústame moito ler pero cústame poñerme, aínda que despois déixome 
levar e disfruto. 
 
-Esperabas gañar o certame literario? 
Teño gañado outros e tiña esperanza neste pero sei que hai xente que escribe moi ben. 
 
-Canto tempo che leva escribir un relato? 
Sobre tres días se non hai contratempos. Comezo cunha pequena idea e vouna desenvolvendo. Non 
acostumo a escribir todo de golpe, escribo seguido unha hora ou dúas cada día, pero depende de 
cando me veña a inspiración e de como estea. 
 
                                                                                     Clara Escobar Nieves 
 

 
 
 
Relato. Nivel II 

 
 

O castiñeiro estaba ao pé do camiño. 
Era un castiñeiro novo, pero xa era alto e forte. Todos os outonos lucía os seus ourizos 
orgulloso.Os castiñeiros do interior do souto tíñanlle algo de envexa pola súa posición privilexiada, 
xa que podía ver todo o que pasaba polo camiño. Pero eles tamén tiñan certa sorte, porque eran os 
primeiros en enterarse de todas as novidades que viñan do outro lado do souto, cara ao río.O 
castiñeiro pasaba o día mirando ao camiño. Xa coñecía á maioría dos que pasaban por alí: o señor 
cura, Manuel e o seu fillo Manoliño, a Maruxa de Fonteita, a Isabel da fraga, os fillos do ferreiro, 
o Pedro das ovellas  …De cando en vez, pasaba alguén cunha maleta para coller o coche que ía a 
Ourense, pero case sempre voltaba á noite ou aos poucos días.Unha mañá moi cedo, o castiñeiro viu 
a unha rapaza que non vira antes. Era unha nena pequeniña moi acurrucadiña cunha saia de lá, unha 
toquilla e un pano na cabeza. Ía tan abrigada que parecía unha boliña. Levaba como podía unha 
leiteira chea de leite. Pesáballe tanto que tiña que ir moi a modiño. 
O castiñeiro miraba con atención á nena cando ela parouse xusto debaixo. Deixou a leiteira no chan 
e sentou nunha pedra ao pé do castiñeiro. 
Os outros castiñeiros perdérona de vista e preguntábanlle : 
 _Que está facer agora? 
   O castiñeiro íalles contando: 
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  _Esta sentada nunha pedra. Agora  está sacando un anaco de pan e un anaco de touciño. E agora 
está comendo. Parece que ten moita fame.  
Cando rematou de comer a nena colleu a leiteira e seguiu o seu camiño.O resto da mañá 
transcorreu con normalidade: pasou o Manuel co burro cheo de sacos de fariña, a Isabel da fraga 
cos ovos e un cesto de cachos, e o curmán da Dolores do Melchor que andaba por venderlle unha 
vaca ao fillo do da Pena.E por fin volveu a nena, que viña moito máis lixeira, coa leiteira baleira e os 
cartos para a súa nai. 
O castiñeiro, como era costume, ía contándolle aos outros todo o que pasaba, e axiña avisounos a 
todos:  
 _Aí volta a nena! 
Todos os castiñeiros calaron para non perder detalle:  
  _Xa parece que ven máis rápido. Debe ter a leiteira baleira. E parece que ven contenta . 
Ao caer a tarde o camiño quedaba silencioso. Ía moito frío e facíase de noite moi pronto nesta 
época do ano.Ao fondo do souto empezouse a escoitar un rumor. Os castiñeiros do fondo contaban 
novas que viñan da carballeira do lado do río. Dicían que nun lugar da Veiga dous homes colleran un 
barco moi grande para ir ao outro lado do mar. Que ían a América, un lugar onde hai moito ouro e a 
xente faise moi rica. Foron moi lonxe, ata Vigo, onde hai uns barcos moi grandes que van cara 
América. Din que se tarda máis dun mes en chegar e que hai que pagar moitos cartos. 
Os castiñeiros estaban entusiasmados coas novas: 
_Cando se foron?, canto tempo teñen que estar aló?, e non tiñan medo do mar?, pódense mandar 
cartas dende América?, pero non coñecerán a ninguén!, seguro que a súa familia quedou moi 
preocupada... 
O castiñeiro, como os demais, tamén tiña curiosidade. Non entendía como se podían ir tan lonxe da 
súa casa. A el gustáballe estar cos seus, no seu souto, mirando o camiño e a xente que pasaba. 
Fíxose noite e pouco a pouco o souto foi quedando en silencio.Pola mañá cedo, o castiñeiro voltou á 
rutina do camiño.Como tódalas mañás, o primeiro en pasar foi o Pedro das ovellas. Ía como sempre, 
morto de frío e de sono. O seu can Sultán no perdía de vista ningunha ovella. O Pedro, aínda que 
non ía á escola, era un rapaz listo, e el só aprendera a ler e escribir case todo los números. 
Segundo ía pasando a mañá, o castiñeiro contáballe aos demais o que vía e por fin chegou outra vez 
a nena. Como onte, viña a modiño, coa leiteira chea, e como onte, parouse ao pé do castiñeiro para 
tomar o almorzo. 
Os outros castiñeiros bromearon:  
_Parece que lle gustaches. 
E tamén como onte, ao final da mañá, voltou a nena moi contenta cos cartos do leite.O último en 
chegar ao caer a tarde foi o Pedro coas ovellas e Sultán.  E así foi pasando o tempo, e a nena 
tódolos días  sentaba ao pé do castiñeiro a comer o almorzo. Os outros castiñeiros xa lle dicían:  
 _Velaí vén a  túa nena. 
Unha mañá a nena cruzouse á volta co señor cura, que lle dixo:   
_Bos días Rosiña, xa vés de vender o leite? 
O castiñeiro non puido disimular o seu entusiasmo, xa sabía como se chamaba a nena. A partir de 
agora sería a súa Rosiña, a leiteira. 
Os días empezaron a medrar e unha tarde os castiñeiros do fondo empezaron a contar as novas da 
carballeira. Contaban que os dous homes dun  lugar da Veiga xa estaban en América, e que estaban 
gañando moitos cartos. Dicían que o mes que ven saía outro barco cara a América e que un parente 
do muiñeiro ía marchar tamén. 
O castiñeiro seguía sen entender nada. Por que marchaban tan lonxe?, para que querían tantos 
cartos? 
E foi pasando o tempo, e chegou o verán. Rosiña xa non levaba pano na cabeza nin toquilla. Levaba o 
pelo longo e rizado recollido para atrás. 
Algúns días só almorzaba pan, sen touciño, pero sempre con moita ansia, e sempre ao pé do 
castiñeiro, sentada nunha pedra pequena. 
Unha mañá Rosiña non viña soa, con ela ía outro neno. Era Toño, o fillo do Tomás, que como non tiña 
escola acompañaba a Rosiña a vender o leite.Cando chegaron ao pé do castiñeiro, Rosiña sentou na 
pedra de sempre a comer, e Toño colleu outra pedra e colocouna ao seu lado.O castiñeiro estaba 
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orgulloso, parecía que todos querían estar ao seu pé.Á volta, Rosiña e Toño viñan correndo e 
xogando. Rosiña ría moi alto e o castiñeiro non puido evitar dicirlle aos outros:  
_Mirade que contenta está hoxe a miña Rosiña. 
Durante o verán Toño acompañou a Rosiña moitos días.Cando chegou o outono Rosiña volveu a ir soa 
a vender o leite. Cada día estaba máis grande e máis forte, cada vez lle pesaba menos o leite e 
andaba máis lixeira.Ao empezar o frío Rosiña volveu a levar o pano na cabeza e a toquilla, pero 
agora a saia quedáballe máis curta. 
Os castiñeiros do medio do souto seguían contando historias da xente que marchaba cara a 
América. Nunca contaban nada de ninguén que volvera. 
O castiñeiro tiña moito coidado con Rosiña. Tiña medo de que lle caeran os ourizos na cabeza cando 
almorzaba e non se volvera a sentar alí.E así foi pasando o tempo, chegou outro verán e Toño 
volveu a ir con Rosiña a vender o leite. 
Unha mañá Toño trouxo unha táboa e cunhas pedras fixo dous pés para facer un banco. Agora 
podíanse sentar os dous xuntos a almorzar. 
E volveu a chegar o outono e Rosiña seguía medrando. 
O Pedro estábase facendo un mozo ben forte. O seu can Sultán  quitáballe cada vez máis traballo. 
Ás veces escondíalle algunha ovella para ver que facía , Sultán púñase moi nervioso e ladraba 
chamando pola ovelliña. 
Unha mañá de verán o Pedro pasou moi cedo, pero non ía coas ovellas. Ía co seu pai e levaba unha 
maleta. Estaba moi elegante cun traxe de pana e unha gorra marrón. 
O castiñeiro non entendía nada. Onde ía o Pedro?, quen levaría as ovellas? 
Á metade da tarde o pai do Pedro volveu só. 
Á mañá seguinte o pai do Pedro pasou con Sultán e coas ovellas. 
_Cando volvería o Pedro?, preguntábase o castiñeiro. 
Unha mañá Rosiña e Toño sentaron no seu banco a tomar o almorzo. Falaban da escola, dos outros 
nenos e das festas de Pousa. Entón, Rosiña preguntoulle a Toño polo Pedro. Toño contoulle que fora 
a América e que ía facerse moi rico, porque un veciño da aldea da súa nai traballaba nunha fábrica 
de tabaco e chamárao para que fora con el.Rosiña preguntáballe unha chea de cousas sobre 
América:  
_Como son os barcos?, porque non se afunden no mar?, quen conduce os barcos?, como é América?, 
como é a xente que vive aló? Toño intentaba contestar a todo, aínda que non tiña tódalas 
respostas.Contáballe que os barcos non se afunden porque son de madeira de carballo, que os 
conducen os piratas porque son os que máis saben do mar, que América é un país cheo de indios 
salvaxes e que os seus xefes van vestidos de ouro e prata e comen paxaros con plumas de moitas 
cores. Rosiña escoitaba asombrada todo o que lle contaba Toño. Tan entretida estaba que se 
esqueceu do leite. De repente deuse de conta, colleu a leiteira e saíu correndo. 
O castiñeiro tamén estaba asombrado co que contara Toño. Foillo dicindo aos outros castiñeiros, 
que facían moitos comentarios:  
_Se os barcos son de madeira de carballo,terán que cortar moito para facelos, e como cada vez hai 
máis xente que se vai a América terán que facer máis barcos. 
O rumor foise estendendo polo souto ata chegar á carballeira, onde os carballos estaban cada vez 
máis angustiados. Pronto tódalas árbores empezaron a preocuparse e cada vez estaban máis 
pendentes das novas que chegaban sobre América.O pánico estendeuse por toda a zona durante un 
tempo, e cada día chegaba un rumor novo:  
 _A semana que vén saen dous barcos de Vigo cara a América, din que nunha carballeira de Seoane 
xa só quedan tres carballos, que os cortan e os levan a Vigo  para facer barcos, cando se terminen 
os carballos terán que comezar cos castiñeiros, porque tamén flotan moi ben. Cada vez estaban 
máis aterrados e cada vez había máis rumores. 
Por fin unha mañá Toño e Rosiña, mentres almorzaban no seu banco, falaron do Pedro. Toño 
contaba que xa chegara a América, que fora nun barco de ferro, que é moito máis grande que os de 
madeira e moito máis forte. Dicíalle que os barcos de ferro non se afonden porque levan unhas 
máquinas que os empuxan. 
A medida que ía contando o castiñeiro íase poñendo cada vez máis contento. 
De seguido empezou a contarllo a tódolos castiñeiros. O souto estaba revolucionado. Todos 
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estaban entusiasmados coas novas. Nun intre as novas xa chegaran á carballeira, e os carballos 
falaban todos á vez, facían mil preguntas e daban mil respostas. 
Aos poucos días, os rumores que viñan do outro lado do río xa cambiaran, xa non había perigo, xa 
todos sabían que os barcos eran de ferro, xa non se cortaban carballos, os castiñeiros xa estaban 
a salvo. 
Grazas ás conversas entre Toño e Rosiña o castiñeiro íase enterando das novas dos veciños. Xa 
sabían do Pedro das ovellas, que xa mandara unha carta aos seus pais. Rosiña non entendía como 
podía escribir a carta se non fora á escola.  E dábase conta do importante que era saber escribir. 
O castiñeiro estaba cada vez máis entretido, porque agora Toño e Rosiña xa non viñan xuntos só no 
verán, agora viñan xuntos cada domingo e sentaban ao seu pé. 
Un domingo Rosiña pediulle a Toño que lle ensinara a escribir e así o fixo.Toño ensináballe as letras 
e algunhas palabras cada semana e ela todos os días escribía nun caderno mentres tomaba o 
almorzo baixo o seu castiñeiro. 
Unha tarde de outono pasaron os fillos do ferreiro, que ían cos seus pais e levaban unhas maletas. 
O castiñeiro de seguido pensou en América. Non entendía nada. O ferreiro tiña moito traballo e 
necesitaba a axuda dos seus fillos. Como ía  atender só a ferrería? 
E como se temía o castiñeiro, á noite volveron o ferreiro e a súa muller sen os seus fillos. A nai viña 
chorando por eles e o ferreiro dicíalle que non tivera pena por eles que era o mellor para todos. 
Unha mañá o pai do Pedro non pasou coas ovellas e todos os castiñeiros se preguntaban o que 
pasaba. Pronto volveron a aparecer os rumores entre as árbores. Chegaran novas dos carballos que 
dicían que moitos homes mozos se marchaban a América porque querían facer moitos cartos e así 
mandalos á casa para que os seus pais non tivesen que traballar máis.  
E Rosiña seguía medrando e converténdose nunha mulleriña. Agora xa levaba dúas leiteiras, unha na 
man e outra máis grande na cabeza. 
Un domingo pola tarde apareceu Manoliño, o fillo do Manuel, cunha rapaza.  Ao chegar onda o 
castiñeiro decidiron sentar no banco de Rosiña. Ao castiñeiro non lle fixo moita graza, aquel era o 
banco da súa Rosiña, da súa leiteira.Alí falaron de amor, de futuro, de matrimonio. Planeaban todo 
o que ían ter e todo o que ían facer. Cando xa remataba a tarde, Manoliño sacou unha navalla e 
empezou a debuxar un corazón no tronco. O castiñeiro non o podía crer. Aquel sitio era de Rosiña, 
non de Manoliño. 
Ao domingo seguinte volveron Manoliño e a súa moza, e así durante varios domingos, ata que de 
repente non volveron máis xuntos. Agora era Manoliño o que pasaba co burro do seu pai todos os 
días cargado de fariña, patacas, millo ou viño. 
Rosiña e Toño viran o corazón, pero non lle deran importancia, ata que un día Toño escribiu nel un R 
e un T. 
O castiñeiro respirou tranquilo, agora o corazón era para a súa Rosiña. 
E por fin Rosiña e Toño casaron.Toño xa non acompañaba a Rosiña, que agora ía sempre soa a 
vender o leite. Ás veces, cando se paraba a comer o almorzo, sacaba unha folla de papel e escribía 
algo nela. 
Un día Rosiña pasou moi cedo con Toño. Agora era Toño o que levaba unha maleta. 
O castiñeiro aguantou a respiración. Os outros castiñeiros intentaron tranquilizalo: 
 _Ao mellor só van a Ourense ao médico, ao mellor van ter un fillo ou teñen que ir ao banco. 
O castiñeiro non tiña consolo. Como se podía ir a súa Rosiña? Ela era moi feliz aquí. Tiña a seu leite, 
tiña o seu banco ao pé do castiñeiro, tiña a súa nai e tiña a Toño. 
Pola tarde un rumor revolucionou o castiñeiro. As árbores traían novas para o castiñeiro. Rosiña 
volvía polo camiño soa, sen Toño. O castiñeiro estaba impaciente por vela. Mandounos calar a todos. 
Ao pouco rato escoitou uns pasos ao lonxe. Era ela que volvía moi a modiño, como desganada, 
parecía que non quería chegar. Viña triste e pensativa,  ao chegar ao castiñeiro sentou no banco 
que lle fixera Toño, xunto ao corazón coas súas iniciais. Alí quedou moito tempo, ata cerca da 
noite. 
O castiñeiro estaba triste, pero tamén estaba aliviado por non deixar de ver a Rosiña. 
Cada mañá a súa leiteira sentábase no banco, pero sempre estaba soa e melancólica. 
De repente unha mañá Rosiña non pasou, e a Maruxa da Fonteita pasou co leite. 
O castiñeiro pensou no peor, seguro que Rosiña fora para América. Os outros castiñeiros 
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intentaban consolalo:  
_Non penses mal, ao mellor ten algo que facer e non pode vir, se fose a América pasaría coa 
maleta. 
Nada lle servía de consolo ao castiñeiro. 
Pasaban as semanas e a Maruxa de Fonteita seguía levando o leite. 
E por fin unha mañá apareceu Rosiña. Non levaba leite. Levaba envolto un meniño pequeno. 
Sentouse con el no banco e cantoulle unha cantiga mentres o acariñaba. O castiñeiro emocionouse 
tanto que comezou a berrarlle a tódalas  outras árbores:  
 _Xa volveu Rosiña, e ven cun meniño, debe ser o seu fillo.                    
Os demais castiñeiros aledáronse moito e correron a voz por toda a zona. Como sempre o rumor 
cruzou ao outro lado do río. Xa todos coñecían a historia de Rosiña e o castiñeiro. 
Aínda pasou un tempo ata que Rosiña volveu a levar o leite, pero sempre viña un ratiño a sentarse 
no seu banco. 
Cando volveu a rutina, o castiñeiro sentiuse moi feliz. Vía que Rosiña volvía a estar contenta. 
Manoliño tamén tiña un fillo, que os sábados, cando non tiña que ir á escola, ía co seu pai e co burro. 
Pronto o fillo de Rosiña empezou a ir con ela, aínda que ela tiña que ir máis a modiño. O neno 
chamábase Toñito, como o seu pai. Ás veces os dous sentaban no banco e Rosiña líalle as cartas do 
seu pai que chegaban de América. Toño contaba que ía volver moi pronto, cando xuntase moitos 
cartos.  Pero o tempo pasaba e Toño non volvía. 
Toñito empezou a ir á escola e xa só ía con Rosiña os sábados e nas vacacións. 
E o tempo pasaba, e os rumores que viñan das carballeiras do outro lado do río eran cada vez máis 
preocupantes. A xente estaba asustada porque non había comida e moita xente tiña que ir  loitar e 
deixar as súas casas. 
Os que estaban en América non podían volver e os que estaban aquí non se podían ir. 
Rosiña xa nunca traía cartas de Toño para lerllas ao seu fillo. 
E unha mañá cedo Toñito pasou morto de frío e de sono coas ovellas. Pero non tiña ningún can que o 
axudara. Ía soíño polo camiño co seu almorzo. Parouse no banco para comelo, e alí rezou para que 
non lle aparecese o lobo. 
O castiñeiro agora tiña unha dobre preocupación, tiña que estar pendente de Rosiña e do seu fillo 
Toñito.  
Pouco a pouco, Toñito foise facendo coas ovellas e un día chegou cun can moi fermoso. Chamábase 
León e era moi listo. Agora Toñito estaba contento e como sempre sentou no banco a almorzar. 
León de seguida aprendeu que ao chegar ao castiñeiro había que parar e sentar para almorzar ou 
para descansar. Sentaban á ida e á volta.      
Un domingo, Rosiña e o seu fillo chegaron con León e sentaron a comer unhas uvas. Rosiña contoulle 
a Toñito a historia do banco e do corazón. O castiñeiro estaba orgulloso. Sentíase parte da 
historia. 
Os rumores seguían no souto. Dicían que desde o outro lado do río escoitábanse os tiros e os 
bombardeos, e que moitas carballeiras e soutos ardían por culpa das bombas. 
Un día pasaron un grupo de homes moi estraños. Ían armados, moi sucios e falaban de loitas e de 
armas. 
O camiño quedou baleiro durante varios días, ata que os homes pasaron de volta. Pouco a pouco a 
xente volvía  pasar. O primeiro foi Manoliño, que pasou sen o burro, só cunha albarda ao lombo chea 
de fariña. 
Os castiñeiros empezaron a facer suposicións:  
_Seguro que teñen medo dos homes armados, nestes tempos é moi perigoso andar por aí. 
Co paso de tempo todo foi volvendo á normalidade, pero Rosiña xa só levaba unha leiteira e Toñito 
levaba menos ovellas. 
Os castiñeiros dicían que xa non había bombardeos nin tiros, pero que a xente xa non podía recibir 
os cartos de América, e cada vez había menos comida. 
O tempo pasaba e Toñito facíase maior. Un día chegou cunha rapaciña, Carmiña, a neta da Isabel 
da fraga. Sentaron no banco e León sentou no chan. De pronto, Rosiña deixou de pasar polo camiño, 
e non ía nin  pasear os domingos. 
O castiñeiro non entendía nada. Toñito sentaba tódolos días no banco, pero non dicía nada, ata que 
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por fin unha mañá botouse a chorar como un neno. 
O castiñeiro pensou no peor, Rosiña estaba enferma, ou peor aínda, estaba morta. Os outros 
castiñeiros intentaban tranquilizalo como outras veces: 
 _Non te preocupes, seguro que non é nada; sempre che pasa o mesmo, preocúpaste para nada, tes 
que ser máis forte que xa es maior. 
E por fin apareceu Rosiña. Ía toda vestida de negro, cun pano negro na cabeza e coa leiteira. 
Camiñaba a modiño e moi triste. Sentou no banco e agarimou o corazón. O castiñeiro sentiu o seu 
aloumiño e comprendeu que Toño xa non volvería máis. Pero Rosiña non estaba soa, agora tiña a 
Toñito, e quen sabe, ao mellor dentro de pouco tamén tería a Carmiña, a neta da Isabel da fraga. 
E como outras veces, co tempo todo foi volvendo á normalidade. 
Cada vez pasaba menos xente polo camiño. Xa facía moito que non se vía ao señor cura ou ao 
veterinario. Só pasaban tódolos días Manoliño co seu burro, a Maruxa  de Fonteita, Toñito coas 
ovellas e Rosiña co leite. 
Ás veces, os domingos, se non chovía, a xente paseaba polo camiño e collía castañas, conchos ou 
mouras. Agora había unha estrada por onde pasaban coches, que levaban de todo e tamén levaban á 
xente a América. Xa ninguén ía polo camiño, só Manoliño, que non quería ir pola estrada porque o 
burro espantábase cos coches, ou Maruxa,  á que non lle gustaba a estrada porque pasaba xente 
descoñecida. 
Toñito e León un día regresaron sen as ovellas. Rosiña estábaos esperando no banco. Toñito sentou 
onda súa nai e deulle un feixe de cartos:  
 _Esto é o que me deron polas ovellas. 
Rosiña contou os cartos e gardounos no peto. Entón empezou a contarlle ao seu fillo cousas do seu 
pai. Lamentábase de que non o coñecera. E agora era o fillo o que se marchaba, pero non a América, 
Toñito íase a Francia. Casaría con Carmiña e marcharían os dous. 
O castiñeiro seguía sen entender nada. Por que todos querían marchar?, por que deixaban soa a 
Rosiña? Por que nunca volvía ninguén? 
E Rosiña quedou soa outra vez. Agora xa non tiña nai, nin marido nin fillo. Só estaban León e ela. 
Pero agora as cousas parecían ir mellorando, porque Toñito mandaba cartos e Rosiña xa non tiña 
que vender o leite para comer. 
Os anos pasaban e Rosiña non deixaba de ir ao camiño a sentar no seu banco ao pé do castiñeiro. Xa 
só pasaban uns poucos veciños, case todo o mundo ía pola estrada, pero a Rosiña gustáballe pasear 
polo camiño. 
Cando chegaba o bo tempo animábase máis xente a pasear polo camiño. O verán sempre traía 
algunha cara nova. Nesta ocasión eran dúas caras novas, dous pequenos que viñan con Rosiña. Eran 
unha nena e un neno, Rosi e Tony. Chamaban por Rosiña para lle mostrar todo o que vían:  
_Mira avoa, un asento; mira avoa, unha bolboreta. 
Rosiña contáballes historias antigas e contos, e ensinoulles o corazón no castiñeiro: _Mirade, son 
as vosas iniciais. O castiñeiro xa sabía que iades  vir e escribiu o voso nome. 
Cada vez que chegaban os nenos dicíanlle a Rosiña:  
 _Avoa, imos ao noso castiñeiro. 
O castiñeiro estaba orgulloso de Rosiña e da súa familia, e os outros castiñeiros bromeaban: 
_Pecha a boca, parece que estás embruxado, cando está a túa Rosiña non se che pode dicir nada. 
Os nenos medraban e nos veráns tamén viñan Toñito e Carmiña. Pero Rosiña xa ía sendo maior e os 
netos eran demasiada carga para ela. Toñito decidiu levar aos nenos a Francia para que seguiran os 
seus estudos. E outra vez Rosiña quedaba soa. 
Xa facía moitos anos que nin Maruxa nin Manoliño pasaban polo camiño. Só Rosiña seguía fiel ao 
camiño e ao castiñeiro, aínda que cada vez lle custaba máis camiñar. 
O castiñeiro era consciente de que un día Rosiña non volvería máis, e ese día chegou. Nin el, nin os 
outros castiñeiros dixeron nada. 
O vello castiñeiro xa non tiña nada que contar. Xa case nunca pasaba ninguén polo camiño. E 
tampouco tiña interese polas historias que viñan da carballeira. 
A frouma foi cubrindo o camiño e xa só se podía ver algún raposo de cando en vez. O souto parecía 
cada vez máis escuro e silencioso. O silencio xa só se rompía co ruído das curuxas ou dalgunha 
águia pequena.  
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Ás veces chegaban rumores dalgún veciño, pero chegaban de moi lonxe, de aldeas das que se dicía 
que estaban cheas de xente e de camiños. 
Os castiñeiros non entendían por que a xente se ía, por que xa non pasaba ninguén polo camiño. 
Unha tarde de verán, de súpeto, un ruído diferente espertou a curiosidade do castiñeiro. Un home 
avanzaba como podía  abríndose camiño cunha fouce. Ía cunha nena que parecía a súa filla. Cando 
chegaron á altura do castiñeiro, díxolle el á nena:  
_Aquí é, este é o noso castiñeiro, mira o corazón. 
Tiña que ser Tony, o neto de Rosiña, pensou o castiñeiro mentres se espertaba do seu letargo. 
Tony limpou a frouma do redor e ensinoulle o corazón e o banco, e os dous sentaron nel mentres lle 
falaba da avoa Rosiña. 
O castiñeiro escoitaba moi atento e imaxinaba a Rosiña. Lembraba o primeiro día que a vira, coa 
súa toquilla e mortiña de frío e fame. 
Tony tamén lle falou do castiñeiro:  
_Os castiñeiros son moi listos, ata saben o nome da xente que vai vir, ves como escribiu as nosas 
iniciais no tronco? 
E a nena viu como polo tronco do castiñeiro esvaraba unha bágoa e preguntoulle ao seu pai:  
 _Os castiñeiros poden chorar? 
O souto gardou silencio. 

 
 

Alba González 
 
 
 
 
 
Entrevista á autora 
 
Por que razón te presentaches ao  concurso literario? 
En primeiro lugar, pola insistencia da miña profesora de galego (Helena Alonso), e por outro, porque 
nunca me presentara a un concurso deste tipo e apetecíame probar. 
Como se che ocorreu este relato? 
Unha fin de semana fun á miña aldea e ocorréuseme que podía estar ambientado o relato nela: nas 
árbores, nos montes, nos animais, na xente da aldea… E ao mesmo tempo , escribir unha pequena 
historia de amor. 
Por que un castiñeiro e non outra árbore? 
Escollín o castiñeiro porque todo o mundo di que dura moitos anos, e porque teñen, ás veces, unhas 
formas raras, que mesmo parecen persoas. 
Que intentas transmitir con este relato? 
Intento dar a entender que todos temos que coidar a natureza, a paisaxe, as aledeas para que non se 
vaia a pique.  
Por que tantos diminutivos ? 
Porque me parece que dá a impresión de que esas persoas son sinxelas e humildes. 
No relato aparecen temas como a emigración, a guerra... en que te inspiraches? 
Inspireime no que escoitei na casa da familia de meu pai e de miña nai porque moita da miña familia 
emigrou e algunha aínda está fóra, en Barcelona. Tamén me inspirei nalgunha película como “ A lingua 
das bolboretas” , “Os xirasoles cegos” ou  “O bosque animado”. 
O paso do tempo a través de tres xeracións dunha familia é un dos temas principais, por que?, 
como se che ocorreu? 
Porque quería describir como se foron abandonando pouco a pouco as aldeas e por que está todo tan 
triste e só. Queríame imaxinar tamén como era todo antes, cando había xente, nos tempos que contan 
os meus avós. 
Canto tempo che levou escribilo? 
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Escribino nunhas vacacións, cando estaba na aldea. 
Tés escrito algo máis? 
Non, pero teño pensado facelo. Estou pensando en escribir unha historia sobre un inmigrante que chega 
a vivir a unha aldea galega. 
Volverás a participar no concurso literario este ano? 
Depende das circunstancias, se non estou ocupada teño pensado facelo, pero se estou con moitos 
exames non poderei. 
 
Moitas grazas, Alba. 

                                                                          Lidia Blanco 

 
 
 
 
 
Relato. Nivel III 

 
 
 

 

 

 

-Toma, aquí tes os cartos. 
-Grazas. 
-E recorda, non fales con descoñecidos. 
-Vale, mami. 
-Ten moito coidado, non te vaias caer. 
-Siiii... 
-Xa te estás facendo tan maior... Quérote. 
-E eu a ti. 
A miña nai bícame entón na meixela cos seus beizos suaves e eu vou camiñando despaciño cara a 
tenda das chuches. Teño seis anos, e é a primeira vez que vou soa a mercar algo. Que ilu! 
Cruzo o parque sen determe a xogar nos bambáns nin no tobogán, saúdo aos meus amigos e 
bérrolles: 
-Vou mercar chuches eu soa!!! 
Chego á tenda e abro a porta eu soa... Como pesa!  
Hummm... que ben cheira... 
Achégome ao home ao que se lle dan os cartos, que me coñece de tantas veces que teño ido coa 
miña nai ou coa miña avoíña, e dígolle: 
-Ola! Hoxe vin eu soa! 
-Ola, guapísima! Es un encanto... 
-Mira, a miña nai deume estes cartos, que podo comprar con eles? 
O home salta por enriba do mostrador, sacode o mandil que tiña enchoupado en fariña, e dáme a 
man.Que simpático! 
-Mira, podes coller estas regalicias, que están moi boas, ou estas gominolas... 
Sinálolle as que quero: 
-Prefiro estas. 
E o home cólleas cunha especie de pinzas xigantes de metal e méteas nunha bolsiña de plástico que 
me dá logo. 
-Ata mañá! -acompáñame ata a entrada e ábreme a porta. 
-Ata mañá!! 
Camiño pola rúa de volta ao parque cando vexo a un home moi moi grande e vestido de negro que 
ven cara a min, e me di: 
-Ola, meniña, queres caramelos?  
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-A miña mamaíña díxome que non podía falar con descoñecidos. 
-Pero se eu non son descoñecido! Son amigo da túa nai dende que eramos pequenos, o que pasa é 
que ti non te lembras de min. 
-De verdade? 
-Claro, ía mentirche o mellor amigo da túa nai? Queres caramelos? 
-Non, mira, xa teño -levanto a bolsa de chuches por enriba da miña cabeza para que os vexa ben e 
axítoos un pouco. 
-Pero tés moi poucos. 
-É que se non, vánseme caer os dentes.        
-Pois eu teño moreas de caramelos de moitísimos sabores: piña, fresa, sandía, limón, laranxa, 
menta... e son dos que non fan que se che caian os dentes! 
-E como é iso? 
-Se queres ensínochos. 
-Vale! 
-Ven comigo. 
Lévame onda unha furgoneta e abre as portas de atrás. 
-Aí están, meniña. 
Súbeme á furgoneta e como todo está moi escuro e lle teño medo á escuridade, dou a volta para 
saír, pero de súpeto o home empúrrame cara a atrás e caio de cu. Mancoume! E agora pecha as 
portas! Que fai? 
Sinto que hai alguén comigo pero non vexo nada. 
Teño medo... O home enganoume! 
Entón chamo a mamá: 
-Mamiiiiiii!!!! Maaaamáaaaaa!!!!!! MAMIIIIII!!!!! 
Seguro que se berro o suficientemente alto, pódeme escoitar, é a miña nai, e ela ás veces dime que 
tén un pouco de meiga. 
-Mammmiiiiiii!!!!!! MAMÁAAAAA!!!!! 
Xa non sei que facer, acéndese unha luz e sinto unha dor moi forte na cabeza. Todo se volve negro, 
daquela. 
-Mami... 
 
Esperto de súpeto, érgome e abro a fiestra case con violencia ao frío da mañá. Vou á cociña e fago 
un café. Mentres quece no microondas, aproveito para ir ao baño. Lavo a cara con auga xeada , 
mírome no espello e peitéome antes de volver á cociña para tomar o café. 
Sento na mesa e collo a cunca coas dúas mans para quecelas. Érgoa preto do meu nariz e perdo a 
mirada no branco da parede. 
O mesmo pesadelo dende os seis anos. O mes pasado tíveno só dúas veces, pero este mes xa van 
tres... 
Esquezo a cunca na mesa e collo o móbil. 
-Doutor, outra vez o soño. 
-... 
-Non, foi só ata o golpe que me deran na furgoneta.. 
-... 
-Si, xa sei. 
-... 
-Hoxe non poderei, vai ter que ser mañá. 
-... 
-Vale, moitas grazas. 
Recupero a cunca da mesa e vólvoa soster entre as miñas mans. O psicólogo sempre me di que iso 
foi xa fai moitos anos e que teño que esquecelo e centrarme máis no presente, que tamén foron 
moitas as cousas boas que me sucederon... Intento levar unha vida normal, pero non podo evitar que 
no mundo onírico me posúa unha e outra vez unha inocencia infantil, para que me volvan secuestrar 
e me encerren nun cortello ás escuras...Como aquela semana na que a miña alma foi envellecendo 
tan rapidamente. Os minutos facíanse infinitos, e paseniñamente decateime de que non volvería 
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saír da casa máis que para ir a clases, que non volvería ir ao parque. Máis tarde entendín que 
tampouco quería volver a ir ao colexio nunca máis; e o único que me importaba era volver a ver a 
mamá, que só coa súa luz podería borrar a escuridade dese zulo. 
Escoito dende a cociña a alarma do espertador no meu cuarto, esquecérame de desconectalo. Boto 
cara a atrás a cadeira con suavidade e pouso a cunca na mesa. Érgome e vou arrastrando os pés 
polo corredor ata chegar á fonte dos asubíos, que desconecto con indiferencia. Tomo unha ducha 
de auga morna e despois de vestirme saio cara á oficina, deixando a cunca co café, xa frío, enriba 
da mesa da cociña. 
O meu traballo achega un ritmo rutineiro á miña vida, é exactamente o que preciso. Unha sucesión 
de informes que teño que pasar a ordenador, de oito da mañá ata as tres da tarde. 
Saquei a mellor nota nas oposicións.  Dende os seis anos refuxiábame nos estudos e nos deberes 
como se me fora a vida niso. Dende entón, a mellor da clase. Tiven que repetir curso con seis anos 
porque fixeron falta varios meses para convencerme de que saíra de casa, o que ocasionou que 
perdese aos meus antigos compañeiros. Non volvín ter ningún amigo dende aquela, pero tampouco 
me fan falta, non teño nada que contarlles. 
Cando chego ao traballo, xa teño unha morea de follas cubertas a man ao carón do meu ordenador. 
Acéndoo e comeza a zumbar. Unha vez fun á praia, a unha praia cun enorme e mesto piñeiral. O 
ordenador lémbrame ao monótono fungar dos piñeiros e dáme paz. Os meus dedos comezan a bailar 
claqué sobre o teclado reproducindo as palabras escritas de mala gana con bolígrafo negro dos 
folios. Outras veces, as teclas son gatillos de pistolas que disparan letras ou pedras que caen nun 
estanque, no estanque branco da pantalla do ordenador. Malia todo o son é sempre o mesmo: tac-
tac-tac... pero gústame pensar estas trapalladas mentres escribo ata as doce, cando fago un 
descanso e vou á cafetería a por un vaso de auga para tomar coa miña pílula, a pílula das doce. 
Logo sigo traballando como unha autómata somerxida nos meus pensamentos absurdos. Cando dan 
as tres, apago o ordenador e quedo mirando a pantalla ata que queda sen luz, e vou para casa. 
Recollo a cunca de café da mañá e como unha pouca de ensalada rusa que merquei feita no camiño 
de volta.  
Vou para a sala e túmbome no sofá para ver as rexoubas da tele toda a tarde. Non sei por que me 
molestei en dicirlle ao psicólogo que hoxe non podería achegarme á súa consulta, se ademais el 
sabe que polas tardes non fago nada, pero amólame tanto ter que ir ata alí... 
Antes adoitaba ir a clases de pintura, ou ao ximnasio, pero o contacto coa xente alporízame e non 
aturo a súa presencia mundana. 
Vexo na televisión que falan dun novo caso de violencia de xénero. Foi o fillo de puta do noivo da 
rapaza quen mallou nela ata desfacerlle os riles a patadas. 
En realidade, non sei ata que punto tiven sorte, en min non mallaron... Apago a televisión, os 
contrastes do son e os cacarexos das maruxas que non paran de discutir póñenme mala. Collo unha 
manta e encóllome no sofá, dou unha volta e quédome ensimismada mirando as costuras da funda 
de patchwork do sofá. Non, en min non mallaron... Pero o que me fixeron non ten perdón. Con seis 
anos que tiña... 
Prenden unha luz ao outro lado e sinto que meten unha chave na porta. Van sacarme! Seguro que é a 
policía! Xa case podo sentir como mamá me colle nos seus brazos e me di no oído que non pasou 
nada... Abren e entra moita luz. Non é mamá. É un señor máis vello que papá, moi gordo e moi feo. 
Dime: 
-Pero que temos aquí! Como te chamas, preciosa? 
-Quero ir con mamá... 
-Hohoho, que linda, hohoho. 
Achega a súa cara á miña e dime: 
-Se non me queres dicir como te chamas, vou ter que castigarte. 
O seu alento cheira a podre. Eu teño moito medo, non sei que facer. 
-Chámome María -dígolle nun suave murmurio. 
-Hohoho, pero que linda... síntoo, pero perdiches a túa oportunidade. 
Achégase a min e mete a súa lingua noxenta e áspera con sabor a tabaco na miña boca. Que noxo! 
Non sei que facer, teño moito medo e quedo quietiña. O home comeza a espirme e eu teño frío e 
medo. Comeza a tocarme por todo o corpo e a súa lingua de papel de lixa roza o meu peito e a miña 
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barriguiña. Logo báixame os pantalóns, bérrolle que que fai e el dáme unha labazada. Poño unha man 
onde me pegou e comezo a chorar en silencio. Quita a lingua da entreperna e saca os pantalóns. 
Achégase a min, déitame de golpe no chan e sinto unha dor moi grande entre as pernas. Berro, 
todo se volve negro e xa non sinto nada... 
Tomo conciencia do meu corpo cando esperto no sofá. Encóllome máis e tápome ben coa manta. Non 
chamo ao psicólogo, total, xa vou falar con el mañá... 
Aínda son as catro e media. Quizais colla forzas e saia a dar un paseo. Miro pola fiestra e vexo que 
comezou a chover. Poño un pixama rosa, collo unha película calquera do caixón e fago no microondas 
uns flocos de millo. Tápome ben coa manta e comeza a película. 
Cando remato cos flocos collo unha bolsa de patacas fritidas. Engulo con ansiedade, sen mastigar a 
penas. O mes pasado engordei dous quilos, pero non me importa, mentres teña cartos para mercar 
roupa máis ampla non hai problema. Remata a película, enxugo unhas bágoas e estírome no sofá. 
Apago o televisor, non sei que facer. 
Gústame a paisaxe gris que se ve pola fiestra, así que collo uns óleos e un lenzo para pórme a pintar 
cos poucos coñecementos que adquirín durante as clases. A luz do ceo vaise apagando, así que 
deixo a pintura sen ter aberto sequera os botes de óleo e con tan só uns trazos mal feitos no 
lenzo. Recollo todo. 
Póñome a facer a cea, e só son as oito e media da tarde. Despois frego os pratos, as olas, os 
cubertos, os dentes e vou para a cama. Collo un Hola e póñome a follealo. Conecto a alarma do 
reloxo da mesa de noite. Apago a luz, tiro a revista a un lado para volver a somerxerme no pasado. 
Espértanme os asubíos eléctricos do espertador e sorpréndeme que hoxe non tivera ningún 
pesadelo. Outro día novo agarda por min. Non esquecín a cita co psicólogo, pero de non ser por iso, 
non se diferenciaría en nada de calquera outro día monótono, soporífero e aburrido. Xa tiven 
emocións dabondo para toda a vida. Non podo evitar acordarme do pasado mentres tomo o café. 
Como sempre, dúchome, vístome e marcho para o traballo. 
Na cafetería tomo a pílula, ás doce, como sempre, para mergullar o pasado co vaso de auga que a 
acompaña. Logo volvo ao meu xogo coas teclas do ordenador.  
Hoxe collín unha milanesa que está seca con arroz integral na tenda de comidas preparadas. 
Despois de ver a televisión un bo rato, marcho cara á consulta do psicólogo a iso das cinco. 
A verdade é que non sei a que vou ao psicólogo, se me di o mesmo de sempre, que teño que 
esquecer... xa, claro. Esta vez cambia de estratexia: 
-Ten que lembrar que eles recibiron o seu merecido. 
-Pero se saíron do cárcere en tan só catro anos! 
-Iso foi porque o xuíz considerou que xa tiveran dabondo e estaban rehabilitados. 
-E un carallo! A vostede parécelle que despois de ter violado a varias nenas catro anos son 
suficientes? Pense nas vidas desas nenas, na miña vida. Eu non me rehabilitei en catro anos. Que lle 
fai pensar que eses tolos si? Quen sabe o que estará a facer agora! Toda esa xente volve a 
tropezar coa mesma pedra unha e outra vez, nunca aprenden, son como animais! 
-Tranquila, ten razón, pero sabe que lle digo? Que vostede pode superalo, vostede non se vai 
quedar ancorada no pasado porque pode saír adiante. 
Etcétera, etcétera. Ao final volve ao de sempre. Citoume para dentro de dúas semanas e dime que 
se volvo a ter algún soño deses, que o volva chamar. 
Auméntame a dose das pílulas e penso que grazas a iso non volvín ter ningún pesadelo e os días 
continuaron sucedéndose un detrás do anterior nun ciclo que se repite incesantemente. 
Un día, moreas infinitas de papeis amoreáronse ao carón do meu ordenador no traballo. Xa pasaran 
un par de meses dende o último pesadelo e a rutina impediu que a miña mente deambulara polos 
camiños do pasado e se centrase no presente. 
Ese día chego á oficina e dinme que me apresure, que un caso fóra do normal me obrigaría a estar 
todo o día diante do escintilante monitor. 
Comezo a pasar os informes escritos cunha letra apresurada sen fixarme do que falan. Penso que 
os meus dedos son os dedos de Beethoven sobre o seu piano tocando unha sonata en allegro para 
unha multitude cuxos ollos brillan de emoción. Remato de pasar o último folio premendo o punto 
con solemnidade, dando por concluído así o meu traballo por hoxe. Entrecócenseme os ollos. Miro o 
reloxo:  son as tres. As tres? As tres! Esquecinme de tomar as pílulas! Chamo con urxencia ao 
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psicólogo. Os dedos trémenme mentres oprimo con rapidez as tecleas do móbil. 
-Doutor, esquecinme de tomar as pílulas! Que fago?! 
-... 
-Seguro? E non pasará nada? 
-... 
-Dacordo... 
-... 
-Vale, moitas grazas. 
Dime que non me preocupe, que estou mellorando moito e que non cre que me poida pasar nada. 
Ademais, hai que tomalas cada vinte e catro horas e se as tomo agora, mañá tería que tomalas á 
mesma hora, e perdería o hábito de tomalas ás doce. 
Chego a casa, quito o plástico que recobre á lasaña que traio e métoa tres minutos no microondas. 
Mentres tanto, poño as zapatillas e lavo as mans. 
Mírome no espello do baño, recollo o meu longo cabelo escuro nunha coleta. Así estou máis cómoda. 
Os meus ollos grises devólvenme un ollar canso e indiferente, e percorren a  miña face en busca de 
engurras na pel dun branco como contaxiado pola pantalla do meu ordenador. Soa a campaíña do 
microondas e vou relambéndome a recoller a lasaña quentiña. 
Despois de comer boto unha soneca e máis tarde baixo  facer a compra. 
Ás seis vou ao centro a mercar roupa nova. Chego á casa feita pó. Chamo a un chino e agardo a que 
traian polo con brotes de soia e arroz tres delicias vendo a tele. Ceo e vou para a cama a botar un 
ollo a unha revista calquera. Apago a luz e abandónome a un mundo de ensoñacións, un mundo que 
non podo controlar e me posúe sen que me decate, transportándome no tempo ao corpo asustado 
dunha nena de seis anos. 
Hoxe deixáronme restos de carne e algo de pan para que coma. Teño moita fame e moito medo, xa 
non pola escuridade do cuarto senón porque en calquera momento pode vir o home ese noxento que 
me deixa toda babada e me fai dano. Xa levo catro días aquí encerrada e ese veu tres veces. Ogallá 
que non veña hoxe, hoxe non, por favor, que non veña. Cada vez que vén remato por perder o 
sentido pola dor e esperto coa entreperna toda dorida. Estou todo o día rezando as oracións que 
me insinou a miña avoa. Rezo para que me saquen de aquí e me leven onda miña mamá. E agora rezo 
para que ese home non volva nunca máis. Acenden a luz ao outro lado da porta, e rezo para que non 
sexa el de novo. 
Ábrese a porta e o home volve entrar de novo. Dime cousas horribles, intento escapar e pégame, 
dime que estea queda, tamén di que moitas persoas van pagarlle para facer comigo o mesmo ca el. 
Dígolle que por favor, que non me volva facer iso, pídollo coas bágoas correndo polas  meixelas. El 
ri e para desgracia miña dime que me ispa eu soa, e remata por facer o de sempre. Logo pasan dous 
días nos que rezo constantemente e con bágoas nos ollos, Din que a Virxe María é a nosa nai que 
está no Ceo, eu pídolle que me deixe ver á miña nai da terra, por favor, por favor... 
Ao terceiro día oio moito ruído fóra. Bérranme que me aparte da porta e eu obedezo sen dar chío. 
Teño medo outra vez, respiro entrecortadamente e o corazón latéxame moi rápido. Rebentan a 
porta dunha patada. Eu tápome a cabeza cos brazos e berro asustada polo ruído. Ergo a cabeza... é 
a policía! Por fin! Dinme que non teña medo, que xa pasou todo, e eu dígolles que me leven xunto a 
miña nai. Eles respóndenme que primeiro teño que contarlles todo o que me aconteceu e eu 
cóntollelo todo moi rápido. Logo lévanme a casa. Vou chorando porque pasei moito medo, pero por 
fin vou volver coa miña nai. Chego a casa e o meu pai abrázame moi forte, como querendo 
protexerme, mentres chora. Nunca o vira chorar. Despois de moito tempo separámonos e 
pregúntolle por mamá. El non responde. Volvo preguntarlle e dime que non está. Pregúntolle que 
cando vai vir e non me escoita, queda mirando para min e chorando dime que non vai volver. 
Cóntame que ela fora buscarme á tenda das chuches por se me pasara algo e  viu que me levaban. 
Logo saíra correndo detrás da furgoneta e nun cruce pasoulle un coche por enriba e  matouna. 
Vírona outras nais do parque que saíran  para ver por quen berraba tanto. 
Eu non entendo o que quere dicir, como non vai volver, se é a miña nai? Unha nai é para sempre! Non 
pode irse e non volver, non, ás veces baixa a mercar, pero sempre volve, seguro que dentro de 
pouco vén e así podereille contar como a botei de menos... Non pode irse para sempre, iso é moito 
tempo... Chamo por ela , berro e as bágoas do meu pai, que me mira sen saber que facer, 
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contáxianseme e termino por chorar eu tamén. Mamáaaaaaa!! 
 
-Doutor, hoxe soñei o da miña nai. 

 

 

 

Entrevista ó autor 
 

Ola Dani! Antes de nada, é un pracer poder facerche esta entrevista, grazas polo teu tempo. Noraboa 
polo teu relato gañador, espero que estas preguntas estean á súa altura: 
 
Pablo- O teu relato narra a historia do secuestro, violación e maltrato dunha nena e de como un 
feito desta transcendencia pode chegar a destrozar a vida dunha persoa, escribiches ou pensas 
escribir máis historias deste tipo? 
 
Dani- A verdade é que nunca escribín sobre algo así. Tampouco penso no que farei no futuro, creo que 
escribir é inspiración e cando teño o que eu penso que é unha boa idea intento espremela ao máximo. 
Neses momentos de inspiración escribo todo o que podo, e se non é posible, anoto as ideas que teño 
nunha libretiña que vai sempre comigo. 
 
Pablo- Escribir arredor deste tema amosa e demostra a túa gran personalidade, definiríaste como 
un escritor comprometido? 
 
Dani- Si, sempre adoito escribir acerca de temas que afecten ou teñan algo que ver coa sociedade 
dalgún modo, aínda que non todas as historias teñen que ser tan dramáticas coma esta. 
 
Pablo- Despois de ler o teu relato é evidente que hai unha bagaxe, un dominio da escrita, da 
expresión, da narración...escribes dende fai moito? 
 
Dani- Xa cando tiña dous ou tres anos, antes de saber ler nin escribir, dictáballe cousas ao meu pai para 
que as copiara (risas...). Ademais, cando eramos pequenos, sempre me gustaron os exercicios de Lingua 
nos que nos mandaban escribir ou inventar historias. 
 
Pablo- Por certo, por que este título? 
 
Dani- Penso que o título é o máis difícil á hora de escribir calquera historia ou relato, e polo tanto 
puxen o primeiro que se me ocorreu e que tiña algo de sentido, claro. Pero non considero que o título 
sexa, nin moito menos, o máis importante. 
 
Pablo- Non sei se compartes comigo que a lectura é fundamental como vehículo de transmisión 
dunha serie de recursos valiosísimos e que aporta unha bagaxe cultural insubstituíble...A todo 
isto, que tipo de literatura prefires ou cal é o que máis les? 
 
Dani- Si, coincido contigo en que a lectura é totalmente esencial. A verdade é que non teño un tipo de 
literatura preferida, senón que me decanto polos libros que teñen máis éxito, polos clásicos... 
 

Daniel Carvajal 
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Pablo- Ademais de lector e gran persoa e compañeiro, que máis che gusta facer no teu tempo 
libre ou nun momento de tranquilidade? 
 
Dani- Escoitar música, ver películas, xogar coa miña irmá pequena, saír cos amigos...vamos, case calquera 
cousa menos ver a televisión, aínda que pareza estraño. 
 
Pablo- Adentrémonos agora un pouco na historia. Dende o punto de vista da protagonista, cres 
que a axuda médica, neste caso psicolóxica, conseguirá curar ou arrincar totalmente ese suceso 
espantoso e horrible do pasado? 
 
Dani- Penso que a Medicina está avanzando moito e que pode chegar a facer borrar os recordos das 
persoas, pero no caso da protagonista o máximo que poderán facer será atenuar os seus sentimentos, 
porque sempre vai haber algo aí. 
 
Pablo- E agora dende o punto de vista dos criminais, pensas que de verdade estas persoas se 
poden rehabilitar totalmente e que non hai certeza algunha de que poidan recaer unha vez 
integradas de novo na sociedade? 
 
Dani- Creo que nalgúns casos si podería haber rehabilitación, pero moitos dos criminais sempre acaban 
recaendo. Quizais estas cousas veñan determinadas polos xens de cada individuo e non poidamos 
evitalas de forma natural. 
 
Pablo- Ademais da tristeza inherente á historia, ao final os lectores atopámonos co duro golpe da 
tráxica morte da nai, como xogas desa maneira cos nosos sentimentos? 
 
Dani- Cando me puxen con este relato estaba de baixón e necesitaba escribir algo que fose o máis 
triste posible. Ademais, tralo roubo da nena, o único en que pensa é en volver reunirse coa súa nai, e o 
feito de que morra nun tráxico accidente é o derradeiro golpe dramático á historia. 
 
Unha vez máis grazas polo tempo e polas túas sinceras respostas, xa estamos agardando polo 
próximo. Ánimo compañeiro, chegarás lonxe!!                      
 

 
 Pablo Romero 

 
 
 
 
Ensaio. Nivel III 

 

 
 

I. INTRODUCIÓN 
 Que importancia ten o parecido entre primates humanos e non humanos?, que teñen que ver 
as habilidades intelectuais e da linguaxe coas consideracións morais? Que é a 'Comunidade de 
Iguais'?, debemos incluir aos primates nesta comunidade? Os estudos científicos amosan que o 
noso parecido cos primates é evidente. Pero eticamente falando, xorden dúbidas sobre se se poden 
considerar ao mesmo nivel que a especie humana: garantir os dereitos dos homínidos non humanos 
degrada aos humanos?, estamos antropomorfizándoos?, non deberiamos intentar primeiro que os 
dereitos de todos os humanos sexan respectados?  
 O noso comportamento inflúe máis do que cremos no noso redor… Que é iso que debe 
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superar a liña insuperable? A pregunta non é, poden razoar? nin, poden falar? Senón, poden sufrir? 
Pero, que pracer pode causar a un home de cultura que unha espléndida bestia sexa atravesada 
cunha lanza de caza? 
 En todo caso, se reclamamos dereitos humanos a seres que non son da nosa especie, que non 
se consideran humanos, estámonos a contradicir? Está claro que o tema conleva unha profunda 
reflexión filosófica e precísase unha gran cantidade de información científica válida para poder 
construir os nosos argumentos. Entón, cal é a postura do Proxecto Gran Simio sobre os santuarios 
para os homínidos non humanos (HNH)?, e o máis importante, cal debe ser a miña opinión? Ao longo 
desta reflexión ( porque unha disertación filosófica é máis que un simple traballo), tratarei de 
formar a miña idea sobre que papel xogan os animais nas nosas vidas e ata que punto os podemos 
considerar “humanos”. 
 
II. DESENVOLVEMENTO 
 O primeiro que temos que ter ben claro é que, así como os humanos teñen os seus dereitos, 
os animais tamén teñen os seus. 
 Non hai moitos anos, o 15 de outubro de 1978, a Liga Internacional dos Dereitos do Animal 
proclamou unha Declaración Universal dos Dereitos do Animal, posteriormente aprobada pola 
UNESCO e pola ONU. Esta Declaración considera que todo animal posee dereitos e que o 
descoñecemento de ditos dereitos conduce ao home a cometer crímenes contra eles. Considera 
tamén que o respecto cara aos animais polo home está ligado ao respecto dos homes entre eles. 
Ademais, a educación debe ensinar desde a infancia a observar, comprender, respectar e amar aos 
animais.  
 Se se queren resumir todos os 14 artigos da Declaración, basta con dicir que: “todos os 
animais nacen iguais ante a vida e teñen os mesmos dereitos á existencia” (artigo 1), “todo animal 
ten dereito ao respecto e o home, como especie humana, non pode atribuirse o dereito de 
exterminar aos outros animais ou de explotalos, violando ese dereito. Ten a obriga de poñer os 
seus coñecementos ao servicio dos animais, atendéndoos, coidándoos e protexéndoos” (artigo 2), 
“se é necesaria a morte dun animal, ésta debe ser instantánea, indolora e non xeradora de 
angustia” (artigo 3), “todo acto que implique a morte dun animal sen necesidade é un biocidio, é 
dicir, un crime contra a vida” (artigo 11),  “os dereitos do animal deben ser defendidos pola lei, 
como o son os dereitos do home” (artigo 14). 
 
 Desgraciadamente, vivimos nun mundo no que, para as tres cuartas partes da poboación 
humana como mínimo, a idea dos dereitos humanos é pura retórica, e non constitúe unha realidade 
na vida cotiá. Recoñecemos e deploramos, o feito de que en todo o mundo haxa seres humanos que 
viven sen os seus dereitos fundamentais incluso sen os medios indispensables para subsistir 
decentemente. Pero de maneira contraditoria, deixamos que isto ocorrra, nos non movilizamos por 
facer xustiza. As nosas vidas están baleiras e desmotivadas e o noso propio egoísmo céganos ante 
a evidencia de que outros sofren mentres nós vivimos nunha rutina luxosa e autoritaria. Pero sen 
pararnos a afondar no que é o humanamente correcto,  debemos preguntarnos: os membros das 
outras especies teñen que esperar ata que todos os humanos acaden antes os seus dereitos?, 
teñen eles, os animais, menor importancia moral? 
      
 Miremos ao noso redor. Todos temos un pasado común, e iso é algo que non se pode negar. 
Tampouco podemos ignorar o feito de que o ser humano é a especie máis avanzada e a máis 
intelixente. Pero somos animais. Procedemos da evolución, ao longo da historia, dos “grandes 
simios”. O único que nos separa deles é a nosa capacidade de falar, unha mellor adaptación... e os 
culpables de todo isto son uns poucos xenes. A evolución quixo que unha simple mutación puxese 
unha barreira entre o simio e o ser humano, establecendo por fin dúas especies diferenciadas. 
Agora ben, como é exactamente o noso parentesco e que importancia ten? Para respostar a isto 
están os estudos científicos: 
 
 - Un grupo de investigadores da Universidade de Sussex, en Reino Unido, acaba de descubrir 
que a comunicación entre os gorilas está relacionada co hemisferio esquerdo do seu cerebro, igual 
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que ocurre nos seres humanos. 
 A psicóloga británica Gillian Sebestyen Forrester, desenvolveu un novo sistema para analizar 
o comportamento dos gorilas que viven en cautividade. O 'laboratorio' do seu experimento foi o 
Parque de Animais Salvaxes de Kent, onde hai unha gran familia de gorilas que vive nun recinto que 
recrea o hábitat salvaxe das selvas do centro de África.  
 Grazas a este método puido comprobar que estes grandes primates son destros e que o 
hemisferio esquerdo do seu cerebro non só é o que controla a parte dereita do corpo, senón tamén 
as partes implicadas no desenvolvemento do seu sistema de comunicación, como son a cabeza e a 
boca. É o mesmo que ocurre cos humanos: o hemisferio dereito do cerebro controla o lado 
esquerdo do corpo, e viceversa. Aos cinco ou seis anos un deles convértese en dominante. S é o 
esquerdo, será o hemisferio da linguaxe; se é o dereito, será o das emocións.  
 - Forrester está convencida de que os seus resultados cos gorilas poderían proporcionar 
pistas importantes sobre a evolución da lingua nos seres humanos. A psicóloga realizou unha 
exhaustiva análise dos sinais visuais que se enviaban os gorilas e logrou codificalas. Os simios, 
coma os humanos, utilizan unha extensa gama de sinais de lenguaxe non verbal na súa interacción, 
como son as expresións faciales, as miradas ou os xestos coas mans. Por isto, analizando as súas 
accións físicas sincrónicas podemos descubrir as súas sinais de comunicación e probar que, no 
fondo, fablan uns con outros. 
 - Estudos xenéticos demostran o gran parentesco que teñen estos animais co home  
Conclúen que compartimos o 99.4 % dos xenes cos chimpancés, o 97.7 % cos gorilas e o 96.4 % cos 
orangutáns. É un parentesco similar ao que teñen outras especies que a simple vista non se 
distinguen. A diferenza xenética é menor que a existente entre especies dun mesmo xénero e 
familia. 
 - Ademais dos estudios xenéticos, os traballos realizados polo equipo dos Gardner e Roger e 
Deborah Fots, con chimpancés, orangutáns e con gorilas, ensinándolles a linguaxe das sinais dos 
xordomudos, amosan que non só nos asemellamos nos xenes, senón tamén no noso comportamento e 
capacidades. Fixéronse descubrimentos sorprendentes; como demostrar que teñen a súa propia 
cultura, que son capaces de trasmitirlla aos seus fillos, que conversan entre eles, que teñen 
pensamentos privados, imaxinación, recordos temporais, autoconciencia, empatía, capacidade de 
enganar, curiosidade, sentido do humor, sentido do tempo, consciencia da morte e son capaces de 
manter unha amizade que dure toda a vida. 
  
 O estudo feito co chimpancé Washoe, é a mellor mostra da súa capacidade de comunicación, 
relación e empatía: 
 Woshoe tíñalle moito cariño a unha voluntaria que traballaba con ela cada día; probablemente 
porque estaba embarazada e Washoe gustaba de preguntar polo futuro bebé da súa amiga humana. 
Un día a voluntaria deixou de visitar a Washoe e cando semanas despois regresou, Washoe 
mostrou o seu enfado dándolle as costas e marchando á esquina oposta do cuarto. 
A voluntaria chamouna repetidas veces sen conseguir que a fixese caso. 
Ao final, a voluntaria díxolle: 
- Washoe, estás enfadada? Non puiden vir antes... o meu bebé morreu. 
Washoe xirose, mirona e preguntoulle (con linguaxe de sinais) 
-¿Choras? 
A voluntaria, asentiu coa cabeza e Washoe díxolle: 
- Por favor, comparece, abraza.  
Foise cara a ela e abrazáronse. 
 Dúas mulleres de distinta especie abrazáronse e consolaron porque as dúas pasaran polo 
mesmo e cada unha delas comprendía a dor da otra. Isto chámase empatía, e os chimpancés 
téñeno, como os humanos, aínda que pareza case imposible de crer.  
 
 Somos irmáns evolutivos? Si, así é. Pero resulta irónico o feito de que comecemos a 
recoñecer e apreciar as capacidades dos outros homínidos cando eles aprenden elementos da 
linguaxe humana. A súa similitude a nós non debe ser a única razón para respectalos. O que importa 
é algo moito máis básico: "trata aos demais como quixeras que te tratasen a ti".O concepto 
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igualitario entre "nós" e "os demais" foi tomando importancia desde a fronteira da tribu, da nación 
e da "raza" para ampliarse ata acadar os contornos da especie humana. Agora debemos romper esa 
barreira de especie e concibir a todas elas como unha “comunidade de iguais”. Pero, que é iso 
exactamente? 
 
 A Declaración dos Grandes Simios di: "Pedimos a extensión da comunidade de iguais para que 
inclúa a todos os grandes simios: seres humanos, chimpancés, bonobos, gorilas e orangutáns”. A 
comunidade de iguais é a comunidade moral dentro da cal aceptamos os principios básicos ou 
dereitos que gobernan as nosas relacións cos demais e están protexidos polas leis. Estos principios 
ou dereitos son os seguintes: o dereito á vida, o dereito a vivir en liberdade e o dereito a non ser 
torturado. 
 Ao principio, cando a xente escoita o termo "comunidade de iguais", moitas veces pensa que 
"igual" significa "o mismo", ou que os membros da comunidade de iguais deben ser tratados da 
misma maneira. Pero é preciso concretar. Por exemplo, considerando a psicoloxía humana e a forza 
dos seus brazos, sería absurdo insistir en que os humanos debemos ter a oportunidade de vivir nas 
árbores. Sen embargo, para os orangutáns, coa súa gran fortaleza e axilidade prefiren vivir nas 
árbores.  
 Cando incluimos aos nosos compañeiros homínidos na comunidade de iguais, afirmamos que 
son os nosos iguais moralmente, en áreas tan básicas como o dereito á vida, á protección da 
libertade e á prohibición da tortura. En definitiva, é unha maneira de desafiar o ata agora suposto 
dereito do home a ser dominante. 
 Peter Singer dixo: "Consideramos aos nenos pequenos como membros da comunidade de 
iguais, aínda que non lles concedemos o dereito ao voto, xa que iso non tería sentido. Polo tanto, 
cando falamos de ampliar a comunidade de iguais para incluír a todos os grandes simios, queremos 
dicir que han de ter os mesmos dereitos fundamentais que os humanos xa teñen. Certamente, isto 
non significa que deban ter o mesmo trato. Creo que iso non tería sentido e nós tampoco 
dispensamos o mesmo tratamento a todos os humanos. Nós tratamos aos nenos dunha forma 
diferente, ao igual que as persoas minusválidas, as cales necesitan tamén ser tratadas de forma 
diferente, isto é, realmente actuar dende unha consideración equitativa acorde cos dereitos 
fundamentais que teñen ". (extraído do boletín Brute Sense (Intelixencia Bruta), da Canle 4 da 
televisión do Reino Unido, 1995). 
 
 Hoxe só se consideran membros da comunidade dos iguais aos da especie Homo Sapiens. A 
inclusión, por primeira vez, de animais non humanos nesta comunidade é un proxecto ambicioso. O 
chimpancé (Pan troglodytes), o chimpancé pigmeo (Pan paniscus), o gorila (Gorilla gorilla), e o 
orangután (Poño pygmaeus), son os parentes máis próximos da nosa especie. Posúen unhas 
facultades mentais e unha vida emotiva suficientes como para xustificar a súa inclusión na 
comunidade dos iguais. 
 
 No mundo actual, o home é consciente da gran intelixencia dos homínidos e sabe moi ben 
como aproveitarse disto. Así o demostran algunhas experiencias extraordinarias levadas a cabo 
polos grandes simios:  
 
- O primeiro homínido en saír ao espazo exterior foi o chimpancé Ham. 
Ham, o chimpancé, foi o primeiro homínido en voar ao espazo exterior, pertencía a un grupo de seis 
chimpancés adestrados no centro de mediciña aeroespacial de Holloman, onde foi adestrado para 
mover algunhas pancas en función de diversas luces activadas. Durante o seu adestramento recibía 
lambetadas como premio ou descargas eléctricas como castigo. 
O 31 de xaneiro de 1961, Ham, con 3 anos de idade, pilotou unha misión de proba do proxecto 
Mercury cuxo obxectivo era simular exactamente aquilo que sentiría o primeiro astronauta 
norteamericano durante a súa histórica viaxe suborbital. 
O despegue levouse a cabo sen incidentes, pero un problema no regulador de aceleración do 
foguete proporcionou un exceso de velocidade que non se resolvería ata que se esgotou o osíxeno 
líquido, o que levou á cápsula a unha altitude máxima de 253 km, superior á esperada. Iso supuxo un 
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período de ingravidez de 7 minutos para Ham, e unha reentrada cunha desaceleración de 14,7 Gs, 
máis elevada do normal.  
O voo durou 16 minutos e 39 segundos e a cápsula aterrou no Océano Atlántico, a 679 km de 
distancia do punto de despegue, 209 km máis aló do previsto. Por fortuna, Ham foi rescatado san e 
salvo. 
 
- A heroicidade de Enos 
 
 Dez meses despois do lanzamento de Ham e oito anos antes de que Amstrong camiñase pola 
Lúa, Enos, un chimpancé de cinco anos, foi lanzado ao espazo nunha viaxe extraordinaria. 
 Ensinóuselle as manobras que tiña que realizar durante o voo, mediante un sistema de 
recompensa-castigo, que lle premiaba as manobras acertadas e lle daba choques eléctricos nas 
equivocadas, igual que a Ham. 
Pero unha vez no espazo, nunha nave Mércury, unha serie de fallos operacionais no interior da 
cápsula, fixo que Enos recibira choques eléctricos por cada manobra acertada que realizaba. 
 Sorprendentemente, no canto de alterar o seu comportamento, Enos resistiu os choques 
eléctricos e fixo as manobras de voo que sabía correctas. O voo púxoo en órbita ao redor da terra 
dúas veces e aterrou vivo, aínda que probablemente un pouco molesto polo agotamento extremo 
das últimas tres horas.  
 A heroicidade destes chimpancés colaborou de maneira incrible nos nosos estudos 
astronómicos. Pero esquecémonos dunha cousa: é isto un abuso? Se nos paramos a pensar, estamos 
a consideralos elementos de laboratorio sumamente valiosos.  
 O obxecto principal da investigación é aprender cousas relacionadas cos seres humanos. A 
investigación con seres humanos sen o seu consentimento é algo inmoral que causa dano. Sen 
embargo, as investigacións prexudiciais con chimpancés, gorilas e orangutáns que non deron o seu 
consentimento non se ven da mesma maneira, o cal permite aos investigadores facer cousas a estes 
grandes simios que se considerarían aborrecibles se se fixeran a seres humanos.  
 A realidade é ista. O valor dos grandes simios como instrumentos de investigación baséase 
precisamente na combinación de dous factores en conflito: por unha parte na súa extrema 
semellanza física e psicolóxica con nós; por outra parte, na denegación da proteción ética e legal 
aos Grandes Simios.  
 
 Tendo como base estes descubrementos e experiencias xorde “O PROXECTO GRAN 
SIMIO” que é unha asociación que ten como obxectivo a protección dos grandes simios 
(chimpancés, gorilas, orangutáns e bonobos) e os lugares onde habitan. Loita por conseguir que a 
comunidade dos iguais fágase extensiva a todos os grandes simios: os seres humanos, os 
chimpancés, os gorilas e os orangutáns. 
 O Proxecto Gran Simio conta co apoio de científicos de todo o mundo; tales como Jane 
Goodall, Toshisada Nishida, Roger e Deborah Fots, Lyn White, Francine Paterson, Wendy Gordon, 
Richard Dawkins, Jared Diamond, Tom Regan, Carl Sagan, e moitos máis. Os seus argumentos están 
recollidos no seu libro: O proxecto Gran Simio - A igualdade máis alá da humanidade. 
 O Proxecto Gran Simio España presídeo o Naturalista Joaquín Araújo. 
O Proxecto Gran Simio defende a creación de “santuarios” para que vivan alí os grandes simios. 
Define aos "santuarios" como unha institución onde as necesidades, intereses e dereitos dos 
primates son o primeiro, e onde se proporcionan as condicións, financiamento e recursos 
necesarios para satisfacer estas necesidades, intereses e dereitos. 
 Non obstante, onde aínda sexa posible, debe permitirse que os primates libres continúen nos 
seus hábitats naturais sen ser molestados. Por desgraza, moitos primates non poden facelo porque 
os seus hábitats naturais foron destruídos ou porque a consecuencia da súa longa cautividade, 
perderon ou nunca chegaron a desenvolver a capacidade de vivir en liberdade e quizais non poidan 
ser nunca resocializados. Para estes individuos, un santuario podería ser a mellor vía para o 
respecto dos seus dereitos básicos. Unha vez máis, é o interese do individuo concreto o que debe 
terse en conta. 
 Opóñense ao mantemento dos primates en situacións destinadas ao beneficio dos seres 
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humanos que os observan (zoos). Sempre que sexa posible, os primates deberían ser postos en 
liberdade en hábitats onde poidan vivir libremente. Non debería permitirse a reprodución dos 
grandes simios que quedan nos zoos, para evitar que ese tipo de vida se perpetúe nas seguintes 
xeracións. Non obstante, poderíase permitir a procreación nos santuarios que sexan o 
suficientemente grandes como para proporcionar un alto grao de liberdade. 
 Non son partidarios da vixilancia dos grandes simios en liberdade, xa que iso sería unha 
intervención inaceptable nas súas vidas. Pola contra, permítense as intervencións ocasionais para 
resolver situacións concretas. 
 As normas morais sobre protección dos seres humanos máis vulnerables, deberían aplicarse 
tamén aos grandes simios: evitar o estrés que lles provoca levarlos lonxe dos demais, lonxe do seu 
ámbito familiar, a un ámbito estraño. 
 Retratalos como "caricaturas" humanas, é otra forma de explotación. Impóñenselles valores 
humanos e trátaselles como obxectos. Pero o certo é que eles posúen cultura propia e calidades 
individuais que foron ignoradas durante demasiado tempo. Merecen ser recoñecidos como 
individuos coa súa propia personalidade. 
 
 Chegados a este punto, pódensenos plantexar preguntas como: é unha contradición reclamar 
“dereitos humanos” para os homínidos non humanos? 
 Dicir que os humanos temos "dereitos humanos", non implica necesariamente que todos os 
humanos sexamos iguais nin que os grandes simios sexan humanos. Eles son extraordinarios, 
individuos complexos, indiferentes ao título que os humanos lles apliquen. Non obstante, grandes 
simios humanos e non humanos, como individuos, cada un ao seu xeito, merecen o beneficio da 
protección dos seus dereitos morais fundamentais, os cales, ata hoxe, se viñeron considerando 
exclusivamente como dereitos dos humanos. 
 
 Pero non deberiamos intentar primeiro que os dereitos de todos os humanos sexan 
respectados? Esperar é un atraso. O feito de que nós nos consideremos un grupo superior e 
privilexiado, non significa que a proteción da vida, a liberdade e a non tortura sexan sólo esenciais 
para o ser humano. Se observamos os actos e comunicacións doutras especies, neste caso do 
primates, vemos que: 
1) Realizan enormes esforzos para preservar as súas vidas. 
2) Corren, enfróntanse e loitan pola súa liberdade. 
3) Fan o posible para evitar que lles inflixan dano algún. 
 
Entón, por que non deben ser protexidos? 
 Mirémonos agora a nós mesmos: matándoos, maltratándoos, encarcerándoos, destruíndo os 
seus hábitats e fontes de alimentación... Tomamos o control dunhas vidas que non nos pertencen, 
que son iso, VIDAS. Imaxinemos os grandes beneficios que obterían se as leis lles garantisen 
poder vivir libres da interferencia humana, e libres do dano físico, mental e emocional.  
 
 Con estes plantexamentos, poderíamos considerar aos outros homínidos como “persoas”. Os 
defensores desta teoría arguméntano do seguinte xeito: 
"Persoa" é un termo peculiar, aínda que é utilizado co mesmo significado de "ser humano". A 
palabra "persoa" ten orixe latina e referíase á mascara que levaban os actores nos dramas 
clásicos. Levar a máscara, para os actores, significaba que estaban a actuar. Máis tarde "persoa" 
veu a significar un que xoga o seu papel na vida, un que representa. Tamén usouse en teoloxía para 
referirse a seres que non son humanos, por exemplo, "as tres persoas da Trindade". 
 Dacordo co dicionario Oxford, un dos significados actuais da palabra "persoa" é: "ser 
consciente de si mesmo ou racional". Este significado ten precedentes filosóficos impecables. 
 O filósofo do século XVII, John Locke define a persoa como "ser pensante intelixente que 
posúe capacidade para o raciocinio e a reflexión, e pode considerarse a si mesmo como si mesmo, 
podendo formularse a mesma cuestión en diferentes lugares e tempos" (Essay Concerning Human 
(Ensaio pertencente ao Coñecemento Humano), libro II, capítulo 9, parágrafo 29). 
 Persona, tamén é un termo que confire valor. É utilizado para atribuír propiedades morais, 
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como dereitos ou deberes, e frecuentemente o dereito á vida, aos seres así denominados. Por 
exemplo, en dereito, unha corporación pode ser unha persoa. 
 Polo tanto, a causa colectiva para garantir o estatus de persoa aos chimpancés, bonobos, 
gorilas e orangutáns presentada no Proxecto Gran Simio ten o soporte dunha forte tradición 
filosófica para pedir a súa inclusión na comunidade de iguais. 
Ser unha persoa é o contrario de ser unha cousa ou unha propiedade. 
 Todo o que sabemos acerca das características dos grandes simios é suficiente para 
concederlles o estatus de persoas segundo a definición do termo na filosofía tradicional. Isto 
significa un cambio radical do seu actual estatus de propiedade cara a este novo estatus moral e 
legal, o que ademais require que se lles garantan a protección e os dereitos necesarios para iso. 
 
 Estes razoamentos levan consigo imnumerables críticas: 
- Os homínidos non humanos non poden ter dereitos porque non poden asumir as obrigas e 
responsabilidades que estes levan consigo. 
Pero moitos humanos teñen dereitos sen responsabilidades. Poñamos como exemplo que alguén cae 
na rúa e se fai dano; eu non o axudarei só porque espere que esa persoa faga algo por min, senón 
porque a súa situación require a miña axuda. Polo tanto, as responsabilidades non son a base para 
ter dereitos, nin os dereitos son a base para ter responsabilidades. Non son os dereitos os que 
levan consigo responsabilidade moral, senón o poder, combinado coa capacidade de poder escoller. 
É o noso poder para influír sobre os outros grandes primates o que nos fai ter a responsabilidade 
de tratalos xustamente. A razón de que esteamos a considerar como habemos de tratalos é que 
nós os introducimos dentro da esfera da nosa existencia, interviñemos no seu mundo e, polo tanto, 
temos a responsabilidade de tratalos dacordo coas súas necesidades e intereses, 
independentemente da súa capacidade para axudarnos a nós como contrapartida. 
- Estamos antropomorfizándoos. 
 Antropoformizar é o erro de atribuír calidades humanas aos non humanos. Así, os que ven 
nos simios non humanos características comúns connosco, son acusados moitas veces de 
antropomorfismo. 
 A primeira cuestión que habería que ter en conta é: atópanse estas características só nos 
humanos, ou tamén están presentes nos outros grandes simios? Se unha característica se atopa 
nos humanos e non nos outros grandes simios, entón a súa atribución aos non humanos é 
antropomorfismo. Pero se a característica está presente nos outros grandes simios, a súa 
atribución non é antropomorfismo, senón realismo. 
- Garantir os dereitos dos homínidos non humanos degrada os humanos. 
 Moitos humanos senten un gran respecto e cariño cara ao resto dos homínidos, pero mesmo 
estes dubidan en recoller esta actitude nas leis. É coma se sentisen que iso podería rebaixar a 
condición humana. 
 Ao incluír na lexislación os dereitos básicos de todos os grandes simios, tanto humanos como 
non humanos, non se está a minguar a condición humana, senón que se está a equiparar a situación 
moral do resto de grandes simios á que actualmente se otorga a humanos. Este propósito só pode 
ser degradante para aqueles que sosteñen que os grandes simios, son moralmente inferiores, o que 
precisamente os estudos científicos demostran que é falso. 
 Os humanos merecen respecto polas súas propias características. Esta condición non 
crecerá nin diminuirá polo feito de recoñecer as calidades dotras criaturas. (A altura, localización 
e natureza do monte Everest non a vai ser afectado polo feito de tomar medidas dotras montañas. 
Mesmo o descubrimento dunha montaña máis alta non rebaixaría a altura do Everest nin o faría 
máis doado de ascender). 
 Ademais, a propia experiencia indícanos que o respecto e o cariño non son recursos finitos. 
Lonxe diso, a cantidade de respecto e cariño no mundo pode verse incrementados sen reducir a 
cantidade que poida corresponder os humanos. 
  
 A pesar de todas estas críticas, o Proxecto Gran Simio recibiu o apoio de moitas entidades e 
particulares duns 30 países en todo o mundo: Alemaña, Arabia Saudí, Australia, Austria, Bélxica, 
Brunei, Canadá, Chile, Dinamarca, Ecuador, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Gran 

63 



                                                               

                                                                                 
                                                                                 

                                Rañolas  6                                                                                                               
                           

Progatonistas: Certames, premios e entrevistas 
 

Bretaña, Holanda, Hong Kong, Hungría, India, Irlanda, Israel, Italia, Xapón, Kenya, Nova Zelandia, 
Noruega, Omán, Singapur, Sudáfrica, Suecia, Suíza, Taiwán, Tanzania e Uganda. 
 
 A principal oposición procede daqueles grupos ou individuos que esperan continuar 
beneficiándose da actual condición de obxecto que se lles outorga ao resto de grandes simios. 
Algúns sectores da comunidade científica, institucións o persoas dedicadas á investigación, 
directores de zoos, etc., utilizanos por beneficio persoal ou alegando un beneficio para a 
humanidade. Existe un sector da oposición que se basea en razóns ideolóxicas. Estas razóns van 
dende posicións teolóxicas, que ven o home como único ser feito a imaxe de Deus e, polo tanto, no 
cume da creación, ata versións máis seculares desta tradición, que sosteñen o típico argumento 
humanista segundo o cal todos os humanos posúen unha dignidade ou valor especial que non 
comparten con ningún outro ser. 
 
III. CONCLUSIÓN 
 Existe un principio de continuidade que nos liga ao resto dos seres vivos. Ignorar esta 
conexión constitúe unha ameaza real para a supervivencia e a dignidade de moitos animais, entre 
eles, os humanos. 
 O ser humano non é superior nin inferior. Todos os animais teñen dereito á existencia e a 
Declaración dos seus Dereitos é unha necesidade evidente. O ser humano non é consciente do 
poder que ten sobre a natureza, sobre os seus semellantes. O ser humano mata, oprime, castiga e 
aprovéitase dos grupos máis débiles. Pero é necesario reflexionar sobre iso e establecer unhas leis 
que proporcionen liberdade aos animais.  
 Podemos sacar unha conclusión clara deste tema: os grandes simios e os seres humanos 
evolucionaron paralelamente de aí que sexamos tan parecidos física e psicolóxicamente; pero non 
só e a súa intelixencia e capacidade de linguaxe non verbal o que os fai merecedores do seu 
repecto e liberdade, senón que debemos aprecialos como individuos peculiares coa súa cultura e os 
seus sentimentos, etc. e isto é o que, en definiva, os fai persoas. 
 Será posible o éxito? A diferenza doutros grupos de oprimidos que acadaron a igualdade, os 
chimpancés, os gorilas e os orangutáns non poden loitar por si mesmos. Atoparemos as forzas 
sociais que estean dispostas a loitar no seu nome e conseguir a súa inclusión dentro da comunidade 
dos iguais? A historia amósanos que sempre existiu dentro da nosa especie ese factor de 
salvación: un grupo de persoas con determinación que desexan superar o egoísmo do seu propio 
grupo co fin de facer avanzar a causa doutros. 
 

 
 

 
 

 
 
 

Lucía Pérez Coello 
 

Entrevista á autora 
 
 
1) ¿É a primeira vez que participas no certame?¿Quen te alentou a participar? 

Si, é a primeira vez que participo. Animoume o meu profesor de filosofía de 1º, Jose Luis. 
Entregueille unha disertación que tiñamos que facer para a primeira avaliación, gustoulle como 
quedou e animoume a participar.  

2) ¿Por que elixiches ese tema? 
De entre todos os temas que o profesor propuxo dunha longa listaxe aberta, elixín “O proxecto 
gran simio” porque me interesaba coñecer en que consistían os dereitos dos animais e poder extraer 
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conclusións verba do papel que eles xogan nas nosas vidas e ata que punto os podemos considerar 
“humanos”.  
 

3) ¿Por que che chamaron a atención os simios? 
Porque teñen unha vida social moi complexa e pola súa proximidade evolutiva co ser humano.  
 

4) ¿Que cousas cres que nos identifican especialmente con eles? 
Pois como xa dixen, os simios teñen unha serie de características que os sitúan entre os mamíferos 
máis desenvolvidos e próximos a nós. A súa aparencia física (o dedo polegar opoñible, a súa 
disposición cuadrúpeda…), un cerebro grande e desenvolvido, a expresividade facial, as miradas, os 
xestos coas mans, a súa comunicación non verbal… son algunhas das cousas que fan inevitable 
establecer unha ligazón entre eles e o ser humano. En fin, non hai máis que facer unha proba 
xenética para comprobar o parentesco.  
 

5) ¿Cres que as outras especies (cans, tigres, cabalos…) deben ter o mesmo respecto que o que 
se pide para os simios ou por ser máis parecidos a nós han de ter unha consideración especial? 
Todos os animais deben ser apreciados como individuos peculiares e os seus dereitos teñen que ser 
defendidos así coma os do home. O ser humano tende a sensibilizarse máis cos simios porque estes 
gozan dunha gran intelixencia. Apreciamos a vida humana e por veces caemos no erro da 
superioridade e atribuímos ese afecto aos simios pola súa proximidade a nós. Pero ao final, todos 
somos animais e todos temos os mesmos dereitos.  
 

6) ¿Que é o que máis che gustou do traballo? 
A verdade é que foi un traballo bastante custoso. Ao ser unha disertación, non podo permitirme 
deixar voar a miña imaxinación como o faría se fose un conto ou unha novela. O traballo é máis 
complexo e esixe unha búsqueda previa de información sobre o tema na que basear os meus 
argumentos. Así que foi isto o que máis me gustou de facer o traballo: ler moito sobre o tema e 
sacar as primeiras conclusións. A seguinte parte, a de elaborar a información e que todo quede 
enlazado é máis complicada.  
 

7) ¿Descubriches alguna cousa nova ou te sorprendiches especialmente con algo ao facer o 
traballo? 
Si, sorprendeume moito a experiencia da voluntaria e o chimpancé Washoe. Non tiña idea da gran 
capaciade de comunicación que poden ter os simios. Pareceume incrible. Ademais, as outras 
experiencias cos chimpancés Ham e Enos, desvelaron a intelixencia e capacidade de aprendizaxe 
desta especie. 
 
 

                                                                              Elba Fernández 
 

 

 

Ensaio. Accésit Nivel III 
 

 
 Nas últimas décadas a tecnoloxía ten avanzado a  unha velocidade asombrosa. Temos ó noso alcance 
recursos inimaxinables noutras épocas, se cadra os máis destacados son os avances en medicina e 
telecomunicacións. Ninguén pon en dúbida o gran proveito que sacamos deses avances e que os 
mesmos nos axudan na nosa vida. Pero ese progreso en tecnoloxía é sempre a favor do avance da 
sociedade? Están ligados eses avances á felicidade das persoas? Poden ter eses avances efectos 
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negativos sobre a sociedade? Nun principio o desenvolvemento da ciencia e a tecnoloxía leva ó 
progreso pero, é sempre así ou pode converterse  nun medio de destrución que se volva contra os 
seus propios creadores? 
Albert Camus: “O século XVII foi o das matemáticas, o século XVIII o das ciencias físicas, o 
século XIX o da bioloxía e o noso século XX é o século do medo".  
Hoxe en día vivimos na época da tecnoloxía, dos avances, da comunicación sen barreiras. Temos ó 
noso alcance ferramentas que fan que a nosa vida sexa máis fácil. Podemos escoller entre infinidade 
de novos artiluxios para pasar o tempo de ocio. Podemos ter a seguridade de que case tódolos 
problemas médicos que teñamos terán solución. Podemos falar con quen queiramos aínda que estea a 
milleiros de quilómetros.  
Hai quen considera que estes elementos representan un adianto na forma de relacionarnos co 
outro, de volver máis sinxelos e eficaces os procesos organizacionais, de incrementar a calidade de 
vida  dunha poboación para a cal se facilitan as súas actividades cotiás, de facer máis accesible 
información relevante para o desenrolo de novas investigacións que conducen, nalgúns casos, á 
perduración da vida humana.  
Non obstante, moitos consideran que o resultado destes adiantos non é máis que un atentado á 
preservación de vellas tradicións, de culturas máis autóctonas, dun ecosistema que se vai 
extinguindo velozmente, en síntese, que non constitúen máis que un paso adiante na extinción da 
nosa especie. 
Nesa orde de ideas, cabería preguntármonos por exemplo, que tan necesarios son para o home eses 
"progresos", se en moitos casos só conducen á súa propia destrución?, ou, que tan indispensables 
son, se as sociedades primitivas podían vivir perfectamente sen eles? Non serán máis ben trampas 
do mercado, que nalgún momento nos fan sentir que sen eles o noso diario transcorrer sería 
inaguantable?  
E é sen dúbida un dos eventos máis revolucionarios do mundo moderno, a creación, desenrolo e 
expansión da informática, e por medio dela, a xeración de redes abertas de comunicación, 
potencializado no que hoxe se coñece como Internet ou a rede de redes. Fenómeno que 
indiscutiblemente produce un cambio a nivel ideolóxico, económico, social, cultural e educativo, e que 
dá orixe a novas tendencias que irán evolucionando ó longo do milenio. 
Un efecto que inevitablemente se produce e que é coñecido como illamento, ocasiona que os seres 
humanos acurtemos cada vez máis distancias con xente de todo o planeta por medio dunha 
computadora, un módem ou unha liña telefónica; pero que á vez comecemos a prescindir de 
profesores, xefes, compañeiros de clase e de traballo, en conclusión, que se acabe a necesidade de 
interactuar directamente cun grupo social, pechándonos nunha cápsula tecnolóxica que transformará 
o noso medio actual para comunicármonos, -a linguaxe oral-, para desprazármonos, e inclusive para 
consumir. 
Coa chegada das novas tecnoloxías chegou tamén unha nova sociedade que ten como propósito 
alcanzar todo o que se propoña sen importar o prezo. Vivimos nunha sociedade cada vez máis 
materialista e sen sentimentos. Dámoslle importancia ós bens e á aparencia e restámoslla ó traballo, 
ó esforzo e ós valores humanos en xeral. A sociedade actual é consumista en exceso, quere sen 
saber o que. Está indecisa ante os cambios, agarda impaciente unha nova adquisición, devece polo 
material coma se fose osíxeno. Entre os mozos, por exemplo, é xa algo habitual e case 
imprescindible o uso do teléfono móbil pero, é realmente necesario? A resposta, case obvia, sería si, 
aparte doutras moitas razóns. A utilidade dun teléfono que che permita falar dende calquera lugar e 
estar sempre localizado é indiscutible.  
Pero útil non é imprescindible. Podemos vivir sen móbiles? Si, nós podemos ó igual que o fixeron 
outras xeracións. Pero a pregunta máis correcta sería, podemos vivir ben sen móbiles? Entón a 
resposta non é tan sinxela, non ou si, porque para algúns o móbil é un avance tecnolóxico máis, pero 
para outros é o seu medio de traballo, o que lles dá de comer. Por iso a preocupación polos avances 
tecnolóxicos non ten unha resposta clara, porque é certo que se poden volver na nosa contra e que 
poderíamos vivir sen a maioría deles pero tamén é certo que todos eses avances  permítennos 
progresar socialmente, facilítannos moitas cousas e resolven moitos problemas.  
Claro que non todo son vantaxes. Se consideramos a situación actual dos países desenrolados, 
vemos que a xente non parece máis feliz ca no pasado e a miúdo tampouco ten mellor saúde xa que 
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as desfeitas ambientais que produce a tecnoloxía crean novos tipos de enfermidades e fomentan 
outras , ademais están aparecendo enfermidades emocionais de dependencia á tecnoloxía. 
O propio traballo é hoxe máis monótono e decepcionante. O ser humano necesita realizar algo que 

estimule o seu cerebro, a súa capacidade manual ,tamén necesita variedade, e aí entra en xogo a 
necesidade que ten de posuír tecnoloxías cada vez máis modernas que o entreteñan e o afasten da 
rutina. 
Tamén afecta á desestruturación familiar. A facilidade das comunicacións incita ós fillos a irse moi 

lonxe, e á familia ampliada a dispersarse máis. Ademais, a consecuencia de todo isto debilítase a 
transmisión cultural das técnicas (por exemplo, a cociña, a educación dos nenos, etc.) e os pedagogos 
teñen que intentar encher esta lagoa. Isto crea tensións e novos problemas sociais que afectan en 
maior medida á xente nova. 
Hoxe en día, a tecnoloxía é parte do sistema de vida de todas as sociedades. A ciencia e a 

tecnoloxía  estanse sumando á vontade social e política das sociedades de controlar os seus propios 
destinos, os seus medios e o poder de facelo.  
A tecnoloxía  proponse mellorar ou optimizar o noso control do mundo real para responder de 

maneira rápida e predicible á vontade ou ó capricho da sociedade, aínda que non sempre sexa no seu 
beneficio. Os progresos científicos como tamén os tecnolóxicos modificaron radicalmente a relación 
do home coa natureza e a interacción entre os seres vivos. Temos máis riqueza e somos menos 
solidarios. Os progresos da ciencia foron moi rápidos nos países desenvolvidos; en cambio nos países 
subdesenvolvidos a súa adquisición é tan lenta que cada día a diferenza entre  os dous tipos de 
países faise máis grande. Devandito retraso contribúe a manter e incluso a agravar a situación de 
dependencia dos países subdesenvolvidos con respecto ós desenvolvidos. Ademais crea unha relación 
de submisión dos países non desenvolvidos que posúen certa riqueza en materias primas con 
respecto ós que teñen o poder tecnolóxico. Así, nunha situación de enfrontamento, o país 
desenvolvido ten os medios necesarios como para enfrontarse, se fora necesario, nun combate 
bélico que deixaría ó país non desenvolvido destruído e sen medios para defenderse.  
Daquela, poderíamos plantexarnos deixar de lado o progreso por mor do mal uso que se lle poidan 

dar a eses avances. Pero sempre haberá alguén que encontre outra forma de facer dano e conseguir 
o que quere por outros medios. 
Albert Einstein dixo unha vez, “Non sei como será a Terceira Guerra Mundial, só sei que a Cuarta 

será con pedras e lanzas” . 
É certo que a tecnoloxía pode caer en malas mans, pero tamen é certo que en boas pode facer 

moito ben e axudar a moita xente. O bo ou mal uso  que lle deamos, iso xa depende de cada un de 
nós, que temos que ter en conta ás vindeiras xeracións, esperando que elas fagan o mesmo.  
Porque as malas accións fainas a persoa, non os fins, nin as máquinas, nin os medios que utiliza para 

facelas. 
 

 
 

 

 

 

 

Antía Rodríguez 
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Dende 1984, cada mes de agosto, a provincia de 
Ourense recibe a visita de músicos e bailaríns 
de todo o mundo que participan nun proxecto de 
música e danza chamado Xornadas de Folclore. 
As vilas máis representativas da nosa provincia, 
así como as veciñas de Monforte (Lugo) e 
Chaves (Portugal), son o escenario no que cada 
verán se dan cita os espectadores e os artistas,  
embaixadores do folclore dos seus respectivos 
países. Durante dez días, as máis de 
catrocentas persoas que reúne cada edición do 
festival intercambian a súa música e baile 
tradicional cos aplausos, hospitalidade, cariño e 
agradecemento dos nosos paisanos, ao tempo 
que gozan das paisaxes e monumentos da 
provincia, así como da súa gastronomía, 
converténdose dende ese momento en emisarios 
da nosa terra e da nosa cultura ante o resto do 
mundo.  
 
A expectación coa que o público agarda a 
chegada das Xornadas de Folclore é a mellor 
garantía de continuidade para este festival que 
xa ten recibido a máis de dez mil artistas 
procedentes de máis de cen países dos cinco 
continentes e ao que anualmente asisten, de 
xeito totalmente gratuíto, unha media de vinte 
e cinco mil espectadores.  
 
O organizador das Xornadas de Folclore Xulio 
Fernández Senra, director da Escola Provincial 
de Danza da Deputación de Ourense, 
concedeunos unha entrevista para falarnos das 
Xornadas de Folclore. 
 
Pregunta: Como comezou a idea das Xornadas 
de Folclore? 
 
Resposta: Antes de comezarmos a organizar as 
Xornadas, xa tiñamos viaxado polo mundo a 
distintos festivais.  
 
Pareceunos unha boa idea realizar un festival, e 
xa postos a facelo, decidimos organizar o 
mellor. Collemos o que máis nos gustou de cada 
un e nos dez días que nos dá a UNESCO para a 
organización conseguimos ter o festival co 
maior número de grupos participantes. 

 
P : Entón, é  o máis numeroso de toda Galicia? 
 
R : Non só de Galicia senón tamén de toda 
España, xa que os máis destacados son os de 
Barcelona e Portugalete con máis días pero só 
oito grupos, nós temos doce. 
 

 
P: Como se poñen en contacto cos distintos 
grupos  participantes? 
 
R: Por distintos medios. Nós pertencemos a 
unha organización da ONU chamada CIOFF 
(Consello Internacional de Organizadores de 
Festivais de Folclore), que cada ano realiza 
congresos ós que acudimos os organizadores 
dos festivais para concretar as datas e os 
distintos participantes en cada festival. Os 
participantes deben participar en circuítos ou 
xiras  para aproveitar a estancia no país e non 
estar tempo sen bailar. Outra forma é visitando 
embaixadas, alí expónselle o festival que se vai  
realizar e se hai algún grupo interesado en 
participar.  O último medio é o da invitación 
directa, cando imos a outros festivais e vemos 
algún grupo que nos pode interesar, invítamolo 
persoalmente ó festival. 
 
P : Son sempre os mesmos grupos os que 
participan? 
 
R : Non, senón a xente aburriríase, (risas).  
Tratamos de que cada ano veñan grupos de 
distintos países e incluso de que non se repitan 
os grupos, aínda que co paso dos anos vas 
recoñecendo ós bos grupos e tamén ós que máis 
che gustan. Nestes vinte e cinco anos Rusia e 
México son os dous países con máis número de 
participacións. 
 
P : Con canta antelación comezades a preparar 
as xornadas? 
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R : En realidade non comezamos nunha data 
exacta. Por exemplo, agora xa temos grupos 
concertados para o 2010 que nos escribiron 
solicitando a súa participación e o programa 
deste ano xa está pechado.   
 
Por iso traballamos continuamente aínda que 
non a temo completo. 
 
P : Quen axuda na organización? 
 
R : Ademais de min e doutras persoas da 
escola, tamén participan na organización outros 
equipos de distintos departamentos da 
Deputación ou doutras entidades que colaboran 
como son o Teatro Principal ou a Universidade 
Laboral. 
 
P : Onde se aloxan os bailaríns? 
 
R : Depende do número de participantes. 
Normalmente alóxanse na Universidade Laboral 
ou no Campus Universitario. 
 
P : Que fan os grupos  o resto do día ademais 
de bailar? 
 
R : Cando non están actuando teñen tempo 
libre para visitar a cidade, ir ás piscinas, e 
ademais teñen un día libre para facer o que 
queiran. 
 
P : Canto tempo duran as actuacións? 
 
R : Son relativamente curtas. Cada grupo actúa 
uns vinte minutos en cada actuación. Aínda que 
as actuacións soen ser pola noite e adoitan 
rematar tarde.  
 
P : Que impresión  levan os participantes de 
Ourense e da nosa cultura? 
 
R : A verdade é que moi boa, a xente aquí é moi 
hospitalaria e trátaos moi ben. De feito, a 
maioría queren repetir a experiencia. 
 
P :  E que impresión  levan os espectadores? 
 
R : Levan moi boa impresión porque o festival 
está catalogado como un dos mellores de España 
e a xente encaríñase cos bailaríns e co 
espectáculo. 

 
 

 
 
 

Luns, 10 de agosto. 
20:30 h. Ceremonia de Apertura del Festival en 
el Teatro Principal de Ourense. 
Martes, 11 de agosto. 
20:30 h. Actuación en el Patio de la 
Constitución de Bande. 
22:30 h. Actuación en el Patio del Colegio de 
Manzaneda. 
Mércores, 12 de agosto. 
22:30 h. Actuación en la Plaza das Toldas de 
Maceda. 
23:00 h. Actuacion en el Campo da Barreira de 
Allaríz. 
Xoves,  13 de agosto. 
20:30 h. Actuación en el Claustro del 
Monasterio de Celanova. 
22:30 h. Actuación en el Parque de O Malecón 
de O Barco. 
22:30 h. Actuación en la Plaza Mayor de O 
Carballiño. 
Venres, 14 de agosto. 
20:30 h. Actuación en la Alameda de Entrimo. 
23:00 h. Actuación en el Auditorio del Castillo 
de Ribadavia. 
Sábado, 15 de agosto. 
22:30 h. Actuación en el Parque do Aguillón de 
A Rúa. 
22:30 h. Actuación en la Plaza Mayor de Verín. 
Domingo,16 
20:30 h. Actuación en la Plaza Carlos Casares 
de Xinzo. 
22:30 h. Actuación en el Colegio Santa Leonor 
de Trives. 
Luns, 17 de agosto. 
20:30 h. Actuación en el Patio del Castillo de 
Castro Caldelas. 
22:30 h. Actuación en la Plaza Mayor de Viana. 
Martes, 18 de agosto. 
22:30 h. Actuación en el Campo da Compañía de 
Monforte. 
23:00 h. Actuación en la Plaza Manuel Camoes 
de Chaves. 
Mércores, 19 de agosto. 
23:00 h. Actuación en la Plaza Mayor de 
Ourense. 

 
 
 

Antía Rodríguez Martínez 

Paula Pérez Martínez 
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Todo xurdiu en Bolonia en 1999. Alí foi onde se 
iniciou o proceso para promover a unión entre os 
diferentes sistemas universitarios europeos e 
crear un Espazo Europeo de Educación Superior 
(EEES). Foi tamén nesta mesma cidade onde se 
produciu a declaración dos representantes 
políticos europeos pola que se comprometían a 
crear dito espazo, motivo polo cal todo o mundo 
coñece este proceso de renovación educativa 
como Plan Bolonia.  
 
O seu obxectivo prioritario é establecer 
titulacións que sexan recoñecidas tanto 
académica como profesionalmente por todas as 
universidades europeas e outros países. Pero 
ademais, pretende modernizar e mellorar a 
calidade da ensinanza superior e promover a 
diversidade e a flexibilidade como instrumentos 
para afrontar os retos da globalización e desta 
sociedade baseada no coñecemento. Tamén 
aposta pola internacionalización das 
institucións, a mobilidade dos estudantes, a 
aprendizaxe ao longo de toda a vida e os 
cambios na metodoloxía docente, de forma que 
no proceso de ensinanza se transmitan algo máis 
que contidos teóricos, co obxectivo de que, 
unha vez rematada a formación, os alumnos 
estean plenamente capacitados para defender 
con garantías un emprego para o que levan 
estudando varios anos. Por exemplo, habería 
unha mellor preparación práctica nas carreiras 
de Ciencias da Saúde e unha competente 
ensinanza de idiomas, por outra banda decisivos 
na actualidade; ademais de que as notas non 
dependerían dun conxunto de exames nos que 
te xogas o todo ou nada, senón que a túa 
avaliación determinaríase polo traballo que 
desenrolaches ao longo do curso.   
 
Un dos aspectos máis novidosos, sen embargo, 
sería a orixinalidade das titulacións. Por 
primeira vez poderiamos evitar as actuais 
diplomaturas e licenciaturas, escaleiras 
uniformes nas que todo se parece a todo e nada 
resulta distinto. Pero todo isto soa moi ben, a 
que si? Demasiado bonito para ser verdade... 
 
E é aquí onde aparecen os primeiros problemas 
e complicacións. Os departamentos e as 
Conferencias de Decanos e Directores teñen 

que chegar a un acordo, algo que lles vai  esixir 
sacrificios e renuncias ante un currículo e un 
número de “altos cargos” máis reducido con 
respecto ao modelo actual, feito que sen dúbida 
non lles gusta nada. Os colexios profesionais 
deben ser máis abertos e non pretender regular 
case todo e considerar inconsciente aquilo que 
se afaste dos seus propios intereses. As 
universidades privadas, aínda que máis recentes 
e imperfectas, levan feito un esforzo de 
adaptación a Bolonia moito máis rápido e intenso 
que as públicas. Como vemos, estes tres son 
claramente problemas internos, moi frecuentes 
sempre que se afronta un cambio que implica a 
perda de poder dos que tradicionalmente foron 
os cargos superiores. 
 
Os estudantes teñen razón cando din que non 
interviñeron para nada na confección dos novos 
plans. De feito, producíronse recentemente 
numerosos actos de protesta: contra os 
rectores europeos, xornadas de loita en moitas 
universidades, folgas, manifestacións, 
debates...todo isto cun punto en común: non a 
Bolonia. Dende logo, non estamos dispostos a 
contribuír á privatización da universidade 
pública nin a converter as universidades en 
centros de formación profesional onde só 
predomine a ensinanza de capacidades e 
habilidades, que tamén. Pero nunca se debe 
deixar de lado que a transmisión do 
coñecemento, o espazo de reflexión, de crítica 
e de debate, e a investigación son 
características indispensables que deberán 
proporcionar os centros universitarios aos seus 
alumnos sempre, por moitos novos plans de 
estudo que se adopten. 
  
Algúns outros problemas que se lle achacan a 
Bolonia son a elitización da universidade, isto é, 
que a educación superior se está encarecendo e 
que só poderá estar ao alcance daquelas 
persoas que teñan un certo poder económico. 
Tamén o suposto recorte das carreiras de 
letras. E é que se a universidade pasa a ser 
rexida polas empresas, este tipo de carreiras 
non supón un interese económico directo para 
elas, e por iso se planteou incluír Historia da 
Arte dentro de Historia ou concentrar todas as 
filoloxías nunha ou dúas carreiras. 
Nembargantes, estas respectivas Facultades 
souberon protestar e alzarse no momento 
adecuado para tirar pola borda todos estes 
plantexamentos, menos mal!!! 
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Entón, como vimos antes, se Bolonia ten tantos 
aspectos positivos, por que din o que din os seus 
detractores? acaso inventaron un inimigo 
irreal? Eu penso que non, que os perigos, 
problemas e dificultades que se  sinalan son moi 
reais, pero, e se non é culpa de Bolonia? e se o 
problema está na sociedade e no mundo no que 
vivimos? Estamos mergullados nun mundo en 
constante cambio e fantásticos e impensables 
avances, e polo tanto rodeados de moitas 
cousas boas, si, pero a nosa é unha sociedade 
acomodada e malgastadora, chea de excesos, 
vicios, erros e corrupción. E pretendemos que 
nada disto se reflexe nun plan de estudos 
concibido no seo das actuais tendencias sociais 
e nun mundo globalizado dominado polo 
mercado? pretendemos que a universidade e os 
estudos non se vexan afectados para nada pola 
sociedade? Pois o ideal sería que non fose así, 
pero dáme que é imposible. 
 
O que si é posible é que os estudantes sexamos 
os que elaboremos os plans de estudo e o 
catálogo de títulos que propoñemos para as 
universidades, así como os métodos docentes 
que queremos aplicar. Deste xeito, se as cousas 
saen mal, a responsabilidade será soamente 
nosa e non doutros. Non podemos deixar que 
veñan varrer á nosa casa, temos que varrela nós. 
Estamos caendo inevitablemente nos vicios 
deste país, que son solicitar datos absurdos e 
esquecerse do que realmente é a esencia dun 
plan de estudos. Levamos demasiado tempo 
falando do tema para non dicir nada, non se 
está a escribir nin a difundir o que de verdade 
importa e só estamos condicionando e 
politizando en función do que nos di o veciño, 
con todo o que supón o medo ao cambio. Isto só 
conduce á desmotivación, tanto do profesorado 
como do alumnado. Xa non teñen lugar 
preguntas do tipo: e agora que teño que facer 
para ter unha diplomatura?, ou, canto teño que 
pagar para ser licenciado? Simplemente este é 
un mundo novo, diferente, non ten sentido 
comparalo co anterior porque non teñen 
absolutamente nada que ver. 
 
Só así se poderá levar a cabo unha reforma 
baseada na flexibilidade dos sistemas 
educativos que promova unha auténtica 
competencia entre as universidades. Para iso 
temos que superar as convencións, tanto do 
conxunto da sociedade como as nosas propias 
(as individuais, as egoístas). Os estudantes 

debemos poder movernos na procura do mellor 
e adquirir coñecementos básicos, pero tamén 
ensinanzas complementarias que diferencien e 
singularicen a nosa formación. Debemos 
aprender a aprender e o profesor a ensinarnos 
doutra maneira. Esquezámonos da clase 
maxistral e apostemos polos métodos 
interactivos e as novas tecnoloxías. 
 
Bolonia é unha oportunidade estupenda para 
facer cousas novas e para deixar de producir 
clons cos mesmos defectos e virtudes. Sen 
embargo, da forma en que se está a levar a cabo 
ten serias dificultades para ter éxito. Si a 
Bolonia, pero non así, só de nós depende que 
saibamos e poidamos aproveitala.   
 

                                          Pablo Romero 
 

 
 

     O verdadeiro problema: 
O galego 

 
O verdadeiro problema do galego non é que se 
fale máis ou menos, que estea  máis ou menos 
presente no ensino ou que acapare algúns  ou 
bastantes espazos ao castelán ou ao inglés, non; 
o verdadeiro problema do galego é que existe. 
Se non existise, non habería problema. Así de 
simple. Así de terrible. Non hai máis.  
 
O que non consigo entender é ese odio, esa 
teima enfermiza  por parte dalgúns cara á súa 
simple presenza.¿Será que lles lembra de onde 
veñen? ¿Recordaralles que nalgún tempo 
pertenceron ou tiveron algunha relación co 
medio rural?, ¿que algunha vez eles, os seus 
pais, os seus avós ou algúns dos seus 
devanceiros o falaron cando eran da aldea (por 
moito que a palabra escoza)? ¿Será que ao oílo 
lembran un pasado que os avergoña dende o 
estatus de novos acomodados urbanitas  ou con 
pretensión de selo?  
¿Como pode un avergoñarse da lingua que 
falaron os seus pais, avós e devanceiros?, ¿é un 
delito ser humilde? ¿Hai lingua de pobres e 
lingua de ricos? e de ser así, ¿hai que 
exterminar as primeiras  anque nunca supoñan 
nin a máís leve ameaza para as segundas? 
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Síntome  española e galega, galega e española, 
amo o castelán e o galego, o galego e o castelán, 
son  urbanita acomodada , pero nunca nunca 
renegarei dunha das  linguas na que me pariron, 
nunca me avergoñarei de vir de onde veño, e 
como o castelán, afortunadamente, é unha 
lingua rica, poreime do lado dos “pobres” pero  
ricos de espíritu, a carón do pobo e da lingua 
que o identificou durante séculos e séculos. 
Nunca a traicionarei porque traicionaría todo o 
que son e aos que ma foron transmitindo 
xeración tras xeración. E iso é algo que ningún 
ser humano se podería permitir.  
  

Concepción Fernández 
 

   
   

 

 

Son  moitas as preguntas que ultimamente nos 
están a facer sobre o galego, que se o falamos 
na casa, cos amigos, pola rúa, que que pensamos 
sobre el, que  que nos parece o que está 
acontecendo...e moitas outras. 
 

O certo é  que o galego está  pasando por un 
momento moi difícil  e que se agrava cada  vez 
máis conforme pasan os anos. Fagámonos todos 
unha pregunta, sendo eu de Galicia, falo galego?  
 

Aí queda iso, cada un que reflexione para si. 
 

Penso que non somos conscientes do que está 
acontecendo coa nosa lingua, que non é un 
problema que quede  moi lonxe senón que cada 
vez o temos máis preto. Ao longo dos anos a 
nosa lingua foi sufrindo para ben  e ás veces 
para mal moitos cambios, houbo un tempo no que 
se empregaba sen ningún problema, outro no que 
se tivo que deixar de empregar  por cuestións 
políticas pero, e hoxe en día, que lle está a 
acontecer? 
 

Cando vou pola rúa e vexo que unha nai ou unha 
avoa  lle fala ao seu fillo ou neto en castelán,  só  
me ven á cabeza a idea de que chegará un 
momento en que non se escoite nin unha soa 
palabra en galego, e que queredes que vos diga , 
a min iso coma non me agrada nadiña. 
 

Incluso ultimamente, existen moitos problemas 
no sistema educativo xa que se pretende 
reducir o número de materias en galego, cando 
baixo  o noso punto de vista cremos que  hoxe 
en día é a escola a única vía para  poder 
aprender  galego.  
 

A  continuación decidimos facer unha 
entrevista a uns familiares  que viven no 
estranxeiro acerca do que pensan alí sobre o 
galego, sobre os nosos costumes, festas e 
incluso sobre nós, os galegos. 
 
ENTREVISTA: 
 

Que é  o que máis se coñece sobre Galicia? 
Pois o que máis se coñece a nivel internacional 
son as xentes, os costumes, as comidas 
típicas…Galicia e o ser galego en xeral… 
 
Que pensan fóra sobre o galego? 
Na nosa casa falamos  galego a pesar de vivir 
noutro continente, e  coma nós moitas máis 
persoas; os nosos fillos enténdeno pero non o 
falan. A verdade é que nós non consideramos 
que o galego se atope nunha situación mala nin 
tan sequera que estea en perigo. 
 

Fan ou participan en algo relacionado con 
Galicia no seu país? 
Si. Cada vez que temos unha festa facemos a 
queimada con augardente que levamos de aquí, 
gústanos moito. Tamén comemos pratos típicos 
galegos como o cocido, lacón, pulpo…e cando 
vimos a Galicia, sempre aproveitamos para 
comer marisco (nécoras,centolos, percebes…que 
alí non hai) tamén os grelos, as empanadas tan 
boas que se fan  aquí, as tortas e doces… 
 

No noso país hai  Irmandades de galegos onde, 
cada certo tempo, nos reunimos para conversar 
e compartir vivencias nós e outros galegos.  
 

Estivo algunha vez en Galicia? 
Si. Nós somos galegos pero emigramos hai 
corenta anos e tivemos ós nosos fillos aquí. 
 

Pero cada ano estamos en Galicia cerca de tres 
meses…encántanos! 
 

Ten familiares ou coñecidos aquí en Galicia? 
Si. Toda a nosa familia está en España, por iso 
vimos tan a miúdo. 
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Como nos ven aos galegos?  
A verdade é que a xente galega é moi 
querida…pero tamén se pensa  que son “tontos” 
e que moitas cousas non as sabemos porque 
vivimos “alonxados” do mundo.  
 
Na miña opinión, estou en contra destes 
prexuízos xa que eu quérolle moito ós galegos e 
á miña terra, que, aínda que vivamos moi lonxe, 
sempre  recordamos e pola que sentimos 
morriña. 
 
Que é o que máis lle gusta de Galicia? 
 
Sen dúbida a xente e as paisaxes. Eses prados e 
montes verdes tan fermosos non os temos no 
noso país, tamén as comidas tan boas que fan os 
galegos… é algo que se bota moito en falta.  
 

Mercedes Carballo 

 Emma Garrido   
 

 

 

 

Agora está de moda o programa de Bear Grylls 
"O último supervivente", programa que narra as 
"aventuras" dun ex-SAS polas selvas de medio 
mundo e que se está a converter no heroe dos 
“macarras” españois, eses que non saben 
interpretar un mapa, que cren que o montañismo 
é ir a un monte con grellas de pedra e que se 
lles dis que fixeches 20 km en bici, trátante de 
"tolo". 
 
Dentro duns cantos anos poderemos 
agradecerlle a Bear Grylls que unha morea de 
domingueiros morreran na montaña, porque 
cando un farsante se converte en heroe, as súas 
leccións quedan máis gravadas na memoria ca 
moitos  sabios consellos. É un feito que 
comprobo cada vez que discuto con alguén dese 
programa, todos reaccionan igual "Si, home, 
nalgunhas cousas pásanse, pero noutras non, e 
algo apréndese" e caen no mesmo erro pois nada 
do que di ese home é certo. Nalgunha cousa 
acerta pero son consellos banais ou que en 
situacións extremas son imposibles de levar a 

cabo se a maioría dos españois nin sequera viron 
unha ra e cando van á praia, alucinan  mentres 
berran "!peixes, peixes na auga¡". 
 
Bear Grylls, membro dos SAS 
Unha das cousas que máis impresiona aos 
admiradores de Grylls é o seu servizo nos SAS 
(corpos especiais británicos) e é certo, serviu 
nos SAS, pero nin moito menos estamos ante  
un Rambo. A súa estancia nos SAS é realmente 
curta, só estivo 36 meses , dos que 18 estivo de 
baixa por un accidente durante unha operación, 
así  que realmente só estivo 18 meses . Non sei 
cal é o período de adestramento dos SAS 
británicos, pero espero que sexa algo máis de 
10 meses para que polo menos aprendan algo. 
Podemos supor que realmente en  activo só 
estivo pouco máis de medio ano. 
Outro punto escuro da súa biografía é o 
accidente que sufriu nunha operación especial 
en África e que lle partiu o lombo estando  18 
meses de baixa. Segundo Chris Ryan do SAS, 
ninguén sabe de que operación especial fala e 
nin sequera os seus superiores a lembran. Máis 
estraño é que durante a  súa rehabilitación 
adicou o  tempo a prepararse fisicamente para 
escalar o Everest e organizar a viaxe. 
Durante a  súa estancia no SAS foi instrutor de 
supervivencia e sinceramente, ou os soldados 
aos que ensinou recibiron  logo outro curso de 
reciclaxe ou están mortos, porque non se  pode 
explicar as burradas que di este home. Este é o 
punto máis criticable  de Bear Grylls e do seu 
programa, os consellos de supervivencia que nos 
van  custar máis dunha desgraza dentro duns 
anos. A maioría non teñen sentido e son 
auténticos suicidios en situación de risco. 
Vexamos algúns. 
 
Comer carne, marisco e outras cousas. 
Non vou  entrar nin tan  sequera no feito de se 
alguén é capaz de diferenciar un becho velenoso 
dun que non o é, para empezar porque non creo 
que ninguén sexa capaz de cazar un becho cunha 
navalla. Tampouco sei se alguén será tan 
estúpido como para  enfrontarse a un crocodilo, 
unha serpe ou a unha colmea (Grylls fíxoo) e 
descubrir nese momento que é alérxico ás 
abellas. Se algunha vez se vos dá  por comer 
algo do monte, cocíñádeo, digo eu, é o que fan 
os indíxenas que viven na selva. Se comes carne 
(especialmente marisco) crúa podes ter unha 
diarrea, se non tes a posibilidade de cociñar 
entón si, cómea crúa, arríscate, pero é mellor 
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non comer. Ten en conta que estás nunhas 
condicións adversas, non na túa casa, onde te 
tumbas no sofá se che doe o estómago e xa 
está. Bioloxicamente estamos preparados para 
iso, sen dúbida somos omnívoros, pero non 
estamos acostumados e é mellor intentar 
evitalo na medida do posible, e Bear Grylls 
sempre leva material para facer unha fogata. 
 
Facer o louco o Bear Grylls 
É divertido ver como Bear Grylls fai o borrico 
mentres está perdido, pero el non ten nada que 
temer ao ter un grupo de quizais dez persoas 
detrás súa por se se lesiona . Pero ti cando te 
perdes non o tés, non podes tirarte a un río ou a 
unha poza porque a auga che  "parece” profunda 
pois probablemente rompas as pernas ou o 
pescozo contra unha rocha. Tampouco tés que 
meterte en cada poza que ves con tal de 
aforrar cen metros de camiñata, probablemente 
che dea  un principio de hipotermia por 
mollarte. Grylls métese nun lamazal e non pasa 
nada, pero ti non o fagas, para camiñar 100 
metros podes perder perfectamente unha hora 
e acabar rebentado. 
 
Non te metas por túneles, covas, fervenzas, 
barrancos,  nin fagas escalada, nin te metas por 
ríos que non coñeces ,o teu obxectivo é 
sobrevivir, non matarte, e se non es un 
escalador, seguramente o fagas. Queda moi 
bonito soltar que se non sabes baixar unhas 
pedras porque parece difícil é moito mellor 
meterse por unha cova xeada xa que ,segundo 
el, terá saída, pero é mentira, pode non tela, 
pode ser estreita e non poder pasar, pode ser 
subacuática... pero sen lugar a dúbidas, se te 
metes nunha cova de xeo sen material, nunca 
poderás saír dela. Tampouco vos metades en 
ríos e rápidos, pode parecer fácil, pero é moito 
máis fácil descubrir que hai un tronco 
mergullado e que grazas á corrente, acabas de 
facer que deixe de ser virxe un dos teus riles. 
Hai moitas máis parvadas que non teñen 
sentido, pero sería imposible mentalas todas, 
como o de  crear un compás cun anaco de metal 
imantado no pelo. 
 
MENTIRA 
Se por algo se caracteriza  o programa de Bear 
Grylls, é por ser unha gran mentira. Algúns cren 
que van el e maila cámara ( os nosos Mac Givers 
españois), outros máis desconfiados pensan que 
leva a tres ou catro persoas, e logo están os que 

saben o que realmente pasa , que vai cun equipo 
composto polo director, varias cámaras, 
axudantes,  especialista... 
 
Nunha praia paradisíaca cun campo de golf, 
Grylls conseguiu perderse durante días. Por 
desgraza para Grylls non todo son praias ou 
hoteis, e de cando en vez atópase con algún 
problema, como cando se encontrou cun oso 
mentres durmía e intentaba explicar como 
sobrevivir a iso. Aquí temos o oso.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parece feroz, non? É normal, quen se ía  
enfrontar a un oso? Ninguén, porque non 
sobreviviría. Iso si, se queres dar consellos, di 
que hai que levar unha escopeta porque se 
algunha vez un esperta  no medio da noite cun 
oso durmindo ao lado (como o quixo simular), o 
mellor será rezar pois seguramente se está 
preparando  para cearte. O oso ten un gran 
olfacto e pode cheirar o teu rastro desde 
varios quilómetros de distancia,  pero non 
temas, que se está a un metro, sabe onde estás. 
A súa gadoupa  pode atravesar o metal e 
matarte dun só golpe ou dentada, rube a 
árbores moito mellor ca ti e a súa velocidade 
máxima é bastante superior nun prado 
(50km/h) á da marca mundial dos 100 metros en 
pista (sobre os 37km/h). 
 
Concluíndo, non ensina nada útil para poder 
sobrevivir.  Non ensina practicamente nada que 
sexa útil por se te perdes algunha vez. 
Estrañamente fai todo o contrario do  que se 
debe facer nunha situación de risco, quizais 
porque ao  non estar nunha auténtica situación 
de risco, está todo calculado ao milímetro. Non 
segue ningunha norma de supervivencia, desde 
as máis básicas (ouriños) ata as máis  
importantes (meterse nun río). E o máis 
esencial, dá igual que este home  escalase o 
Everest e sexa un ex-SAS, algo sen dúbida 
impresionante, todos os consellos que dá son 
morbo para buscar máis  audiencia e non 
consellos para sobrevivir. 

                                             David Rúa 
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FFaallaannddoo  ccllaarroo..  SSeecccciióónn  ddee  ooppiinniióónn..  

   

LLooiittaa  ppoollaa  MMuulllleerr;;  
ddeeiixxaa  qquuee  ddeecciiddaa..  

  
  
PPoorr  mmooiittoo  qquuee  
ddiiggaammooss  qquuee  ooss  
mmééttooddooss  
aannttiiccoonncceeppttiivvooss  
ssoonn  uuttiilliizzaaddooss  
ccoommoo  ccaarraammeellooss,,    
qquuee  aa  mmuulllleerr  éé  aa  
úúnniiccaa  rreessppoonnssáábbeell  
ddooss  sseeuuss  aaccttooss  ee  
ddoo  qquuee  ffaaii,,  eessttáá  
ccllaarroo  qquuee  nnoonn  éé  
aassíí..  UUnnhhaa  ddaass  
llooiittaass  ccoonnssttaanntteess  ddaa  mmuulllleerr  éé  oobbtteerr  aa  iigguuaallddaaddee,,  
nnoonn  sseerr  ccrriittiiccaaddaa  ppoorr  uuttiilliizzaarr  mmééttooddooss  
aannttiiccoonncceeppttiivvooss..  AAoo  sseerr  vvííttiimmaa  dduunn  eemmbbaarraazzoo  
nnoonn    ddeesseexxaaddoo,,  tteennddeemmooss  aa  ppeennssaarr  qquuee  eessaa  
mmuulllleerr  nnoonn  éé  mmááiiss  ccaa  uunnhhaa  ccaallqquueerraa  qquuee  ssee  ddeeiittaa  
ccoo  pprriimmeeiirroo  qquuee  ppaassaa,,  oouu  nnoonn??  AA    nniinngguuéénn  ssee  llllee  
ooccoorrrreeuu    ppeennssaarr  qquuee  ppooddeerrííaa  sseerr  uunnhhaa  mmuulllleerr  
mmaallttrraattaaddaa,,  vviioollaaddaa,,  nnoonn  aappooiiaaddaa  ppoollaa  ssúúaa  
ppaarreellllaa,,  ee,,  nnoo  ppeeoorr  ddooss  ccaassooss,,  nnoonn  aappooiiaaddaa  ppoollaa  
ssúúaa  ffaammiilliiaa??  PPooiiss  nnoonn,,  nnoonn  ssee  nnooss  ooccoorrrree  ppeennssaalloo  
ppoorrqquuee  ccoonnssiiddeerraammooss  qquuee  oo  mmaallttrraattoo,,  aa  vviioollaacciióónn  
oouu    aa  ffaallttaa  ddee  aappooiioo  mmoorraall  ssoonn  ccaassooss  
mmiinnoorriittaarriiooss..  DDaaqquueellaa  ppoorr  qquuee  aauummeennttaa  ccaaddaa  vveezz  
mmááiiss  oo  nnúúmmeerroo  ddee  mmuulllleerreess  mmoorrttaass  aa  mmaannss  ddaa  
ssúúaa  ppaarreellllaa??  PPoorr  qquuee  nnoo  22000088  hhoouubboo  uunn  ttoottaall  ddee  
11111155..881122  iinntteerrrruuppcciióónnss  vvoolluunnttaarriiaass  ddoo  eemmbbaarraazzoo  
((IIVVEE)),,  ppoorr  qquuee  aa  ttaaxxaa    éé  ccaaddaa  vveezz  mmááiiss  ggrraannddee??    
TTaamméénn  eessqquueecceemmooss  ooss  ddeerreeiittooss  ddaa  mmuulllleerr  qquuee,,  
aaíínnddaa  qquuee  aa  ssiimmppllee  vviissttaa  nnoonn  tteenn  nnaaddaa  qquuee  vveerr,,  
tteennoo  ttooddoo    ppoorrqquuee,,  nnoonn  ssóó  aa  mmuulllleerr  sseennóónn  ttooddaass  
aass  ppeerrssooaass  tteemmooss  ddeerreeiittoo  aa  eelliixxiirr  qquuee  ffaacceerr  ccoo  
nnoossoo  ccoorrppoo  ee  ccooaa  nnoossaa  vviiddaa..    IIssoo  éé  uunn  ddooss  
pprriinncciippaaiiss  ffaaccttoorreess  qquuee  nnooss  ttrraannssmmiittee  eessttaa  nnoovvaa  
lleeii,,  ee  ddooss  qquuee  ppoorr  ddeessggrraazzaa  nniinngguuéénn  ssee  ddeeccaattoouu..    
  
  AA  aannttiiggaa  lleeii  ddoo  aabboorrttoo  eerraa  
uunnhhaa  lleeii  vviixxeennttee  ((aanntteerriioorr  aa  
11998855,,  ccoonnssiiddeerraannddoo  oo  aabboorrttoo  
uunn  ddeelliittoo))  ppoollaa  qquuee  aa  mmuulllleerr  ssóó  
ppooddííaa  aabboorrttaarr  bbaaiixxoo  ttrreess  
ssuuppoossttooss::    
  
--PPeerriiggoo  ppaarraa  aa  ssúúaa  vviiddaa  oouu  ssaaúúddee..      

--  SSee  oo  eemmbbaarraazzoo  éé  ccoonnsseeccuueenncciiaa  dduunnhhaa  vviioollaacciióónn  
pprreevviiaammeennttee  ddeennuunncciiaaddaa  ..          
--PPrreesseenncciiaa  ddee  aannoommaallííaass  nnoo  ffeettoo..  
AAggoorraa  eessttaa  lleeii  ddee  ssuuppoossttooss  ppaassaa  aa  sseerr  uunnhhaa  lleeii  
ddee  pprraazzooss  oonnddee  aa  mmuulllleerr  tteerráá  ccoommoo  mmíínniimmoo  33  
ddííaass  ppaarraa  rreefflleexxiioonnaarr  rreessppeeccttoo  áá  ssúúaa  ddeecciissiióónn  ddee  
aabboorrttaarr..  OO  pprraazzoo  llíímmiittee  ppaarraa  lleevvaalloo  aa  ccaabboo  aa  
ppeettiicciióónn  ddaa  eemmbbaarraazzaaddaa  éé  ddee  1144  sseemmaannaass,,  ee  
eexxiisstteenn  ccaassooss  eexxcceeppcciioonnaaiiss  nnooss  qquuee    ssee  ppooddeerráá  
rreeaalliizzaarr  aa  IIVVEE  ffóórraa  ddeessttaass  ooppcciióónnss  ::    
  
--  NNoonn  ssuuppeerraaddaass  aass  vviinnttee  ee  ddúúaass  sseemmaannaass  ddee  
xxeessttaacciióónn,,  sseemmpprree  qquuee  eexxiissttaa  uunn  ggrraavvee  rriissccoo  
ppaarraa  aa  eemmbbaarraazzaaddaa..  
--  NNoonn  ssuuppeerraaddaass  aass  ddúúaass  sseemmaannaass  ddee  xxeessttaacciióónn,,  
sseemmpprree  qquuee  eexxiissttaa  uunn  ggrraavvee  rriissccoo  ddee  aannoommaallííaass  
nnoo  ffeettoo..  
--EExxiisstteenncciiaa  ddee  aannoommaallííaass  iimmccoommppaattííbbeeiiss  ccooaa  
vviiddaa..  
  

EEnn  ttooddooss  ooss  ccaassooss  
nnoommeeaaddooss  

aanntteerriioorrmmeennttee  
hhaabbeerráá  qquuee  rreeaalliizzaarr  
uunn  ddiiccttaammee  ffeeiittoo  
ccoonn  aanntteerriioorriiddaaddee  
ppoorr  mmééddiiccooss  oouu  

eessppeecciiaalliissttaass  
ddiissttiinnttooss  ddoo  qquuee  pprraaccttiiqquuee  oouu  ddiirriixxee,,  aa  
eexxcceeppcciióónn  ddoo  úúllttiimmoo  oonnddee  tteerráánn  qquuee  sseerr  ddoouuss  
mmééddiiccooss  oouu  ddoouuss  eessppeecciiaalliissttaass  ee  nnoonn  uunn..  EEnn  ccaassoo  
ddee  eemmeerrxxeenncciiaa  ppooddeerraassee  pprreesscciinnddiirr  ddoo  ddiiccttaammee..    
  
AAss  mmoozzaass  ddee  ddeezzaasseeiiss  ee  ddeezzaasseettee  sseerráánn  aass  qquuee  
ttoommeenn  aa  ddeecciissiióónn  ddee  iinntteerrrroommppeerr  oo  eemmbbaarraazzoo  oouu  
sseerr  nnaaiiss,,  sseemmpprree  ee  ccaannddoo  ooss  sseeuuss    ppaaiiss  oouu  
ttiittoorreess  lleeggaaiiss  sseexxaann  ccooññeecceeddoorreess  ddaa  ssiittuuaacciióónn..  
  
AAoo  ffaallaarr  ddaa  lleeii  ddoo  aabboorrttoo  mmooiittaa  xxeennttee  ppeennssaa::  
““VVaann  mmaattaarr  aa  uunn  iinnoocceennttee  qquuee  nnoonn  tteenn  ccuullppaa  ddee  
nnaaddaa””,,  ppeerroo  ttooddaa  eessaa  xxeennttee  ee  ttii  qquuee  ttaamméénn  oo  
ppeennssaass  nnoonn  ttee  ddááss  ddee  ccoonnttaa  ddee  qquuee  ccaannddoo  uunnhhaa  
mmuulllleerr  qquueeddaa  eemmbbaarraazzaaddaa,,  oo  úúnniiccoo  qquuee  hhaaii  nnoo  sseeuu  
vveennttrree  ssoonn  ccéélluullaass  nnaaii,,  nnóóss  ccaaddaa  vveezz  qquuee  nnooss  
llaavvaammooss  mmaattaammooss  ccéélluullaass  ddaa  ppeell,,  éé  oo  mmeessmmoo!!  AAoo  
ffiinn  ee  aaoo  ccaabboo  ssoonn  ccéélluullaass,,  nnoonn  hhaaii  nniinn  ffoorrmmaa,,  nnii  
ppeerrnnaass,,  nniinn  ccoorraazzóónn,,  iinnddaa  nnoonn  éé  uunn  sseerr,,  ssóó  uunnhhaa  
mmoorreeaa  ddee  ccéélluullaass  xxuunnttaass..  AAoo  ccaabboo  ddee  1144  sseemmaannaass  
xxaa  éé  uunn  nneennoo  eenn  ffoorrmmaacciióónn,,  nneessttee  mmoommeennttoo  
ccoommpprréénnddeessee  qquuee  uunn  nnoonn  qquueeiirraa  aabboorrttaarr  ee  ssee  oo  
ffaaii,,  ccaaddaaqquuéénn  éé  ddoonnoo  ddoo  sseeuu  ccoorrppoo  ee  ddaa  ssúúaa  
ccoonncciieenncciiaa..    
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FFaallaannddoo  ccllaarroo..  SSeecccciióónn  ddee  ooppiinniióónn..  

 CCrriittiiccaammooss  áá  xxeennttee  ppoorr  sseerr  ddiiffeerreennttee,,  vveemmooss  
ddoouuss  hhoommeess  oouu  ddúúaass  mmuulllleerreess  ccuunn  ffiilllloo  ee  xxaa  
ddiicciimmooss::  MMiirraa,,  ssoonn  lleessbbiiaannaass,,  mmaarriiccóónnss,,  ccoommaa  ssee  
ffoossee  oo  mmaaiioorr  ppeeccaaddoo  ddoo  mmuunnddoo..  UUnnhhaa  rraappaazzaa  nnoonn  
vvaaii  áá  mmooddaa  ee  xxaa  éé  uunnhhaa  ppoorrccaallllaannaa  qquuee  nnoonn  ssee  
llaavvaa,,  ppeerroo  nnóóss  ssoommooss  rreeaallmmeennttee  ooss  qquuee  
ccrriittiiccaammooss  aaooss  ddeemmaaiiss  ee  ooss  qquuee  ffaallaammooss  ppoollooss  
ddeemmaaiiss,,  sseenn  ccooññeecceerr  aa  rreeaalliiddaaddee  qquuee  ssee  eessccoonnddee  
ddeettrrááss..  NNóóss  ddeebbeerrííaammooss  sseerr  ooss  ccrriittiiccaaddooss  ppoorr  
ccrriittiiccaarr  ee  ppoorr  ffaallaarr    ddaa  xxeennttee  oouu  ddaass  mmoozzaass  
nnoovvaass  qquuee    qquueeddaann  eemmbbaarraazzaaddaass,,  ccoonn  ddeezzaasseeiiss,,  
ddeezzaasseettee  aannooss..  MMooiittoo  ddiicciimmooss  hhaaii  qquuee  ppeennssaarr  
nnooss  ddeemmaaiiss..  AAccaassoo  hhaaii  aallgguuéénn  qquuee  ppeennssee  nneellaass,,  
qquuee  ssee  ddeeccaattee  ddee  qquuee  ccoonn  eessaa  iiddaaddee  uunnhhaa  mmuulllleerr  
nnoonn  eessttáá  ccaappaacciittaaddaa  ppaarraa  sseerr  nnaaii  ppoorrqquuee  nnoonn  éé  
uunnhhaa  mmuulllleerr  sseennóónn  uunnhhaa  rraappaazzaa  qquuee  iinnddaa  nnoonn  
rreemmaattoouu  ooss  eessttuuddooss  ee  qquuee  tteenn  ssooññooss  qquuee  ppoorr  
ccuullppaa  ddiissoo  nnoonn  ppooddeerráá  ccuummpprriirr??  PPeennssaammooss  aaccaassoo  
nnoo  ffeeiittoo  ddee  qquuee  uunn  eemmbbaarraazzoo  llllee  ppooddeerrííaa  
aarrrruuiinnaarr  aa  vviiddaa  ppeerroo  nnoonn  ssóó  aa  eellaa  sseennóónn  ttaamméénn  aaoo    
ffiilllloo  qquuee,,  ccaannddoo  oo  ttiivveessee,,  ssii  sseerrííaa  uunn  sseerr  
iinnoocceennttee,,  sseenn  ccuullppaa  ddee  nnaaddaa,,  aaoo  qquuee  llllee  
aarrrruuiinnaarrííaann  aa  vviiddaa  ppoorr  ““nnaaddaa””,,  ddee  vveerrddaaddee  
ppeennssaammooss  nniissoo??!!  
  
IInnddeeppeennddeenntteemmeennttee  ddee  ssee  eessttaammooss  eenn  ccoonnttrraa  oouu  
aa  ffaavvoorr,,  nnoonn  ddaass  lleeiiss  sseennóónn  ddoo  aabboorrttoo  eenn  ssii,,  
ddeebbeemmooss  eenntteennddeerr  qquuee  aa  vviiddaa  ddooss  ddeemmaaiiss  nnoonn  
nnooss  iinnccuummbbee,,  qquuee  aa  mmuulllleerr  tteenn  ttaannttoo  ddeerreeiittoo  aa  
eelliixxiirr  ccoommoo  oo  hhoommee,,  qquuee  ccaaddaa  ppeerrssooaa  éé  ddoonnaa  ddee  
ffaacceerr  oo  qquuee  qquueeiirraa  ccoo  sseeuu  ccoorrppoo..SSeegguunnddoo  aa  nnoovvaa  
lleeii  aa  ddeecciissiióónn  ddaa  mmuulllleerr  ddeebbeerráá  sseerr  rreessppeeccttaaddaa,,  
ppeerroo  éé  rreeaallmmeennttee  aassíí??  
  
EEnn  ccaannttoo    áá  IIggrreexxaa,,  ooppiinnaa  qquuee  oo  aabboorrttoo  eessttáá  mmaall,,    
qquuee    oo  uussoo  ddee  mmééttooddooss  aannttiiccoonncceeppttiivvooss  eessttáá  
mmaall……  CCoommoo  ppooddee  sseerr  qquuee  eessttaass  ddúúaass  ccoouussaass  
eesstteeaann  mmaall  áá  vveezz??  EE  nnoo  ccaassoo  ddaass  eennffeerrmmiiddaaddeess  
vveennéérreeaass??  TTeemmooss  qquuee  ttrraannssmmiittíírrnnoollaass  uunnss  aaooss  
oouuttrrooss  oouu  qquuee??  XXaa  nnoonn  vviivviimmooss  nnaa  IIddaaddee  MMeeddiiaa,,  
ppoorr  qquuee  llllee  éé  ttaann  ddiiffíícciill  ddee  ccoommpprreennddeerr  iissttoo??  
SSeemmpprree  aaddooiittaammooss    vveellaa  ccoommoo  oo  cceennttrroo  ddaa  
SSaannttiiddaaddee  ee  nnoonn  ccoommoo  aa  rreeaalliiddaaddee,,  nnuunnccaa  nnooss  
ppuuxxeemmooss  aa  ppeennssaarr::  SSeerráá  qquuee  aaoo  ffiinn  ee  aaoo  ccaabboo  oo  
qquuee  qquueerree  éé  ggaaññaarr  ccaarrttooss??    
  
UUnnhhaa  mmuulllleerr  eemmbbaarraazzaaddaa  ddoo  PPaarrttiiddoo  PPooppuullaarr,,    
SSaannddrraa  MMoonneeoo,,    ddeeuu  uunn  ddiissccuurrssoo  oonnddee  aaffiirrmmaabbaa  
qquuee  ““aa  ppíírruullaa  eessttaassee  uuttiilliizzaannzzoo  ccoommoo  uunn  
ccaarraammeelloo””,,  pprreegguunnttáámmoossllllee    ccoommoo  ppooddee  aaffiirrmmaarr  
iissoo..    AAccaassoo  lllleess  ffaaii    eexxaammeess  aa  mmiilleess  ddee  mmuulllleerreess  
ppaarraa  aaddiivviiññaarr  ssee  aa  ttoommaann  oouu  nnoonn??  ÉÉ  vveerrddaaddee  qquuee  
oo  ccoonnssuummoo  ddaa  ppíírruullaa  vvaaii  eenn  aauummeennttoo  ppeerroo  eessttee  
ppaarrttiiddoo  eessttáá  bbaassttaannttee  ssóó  nnoo  sseeuu  rreexxeeiittaammeennttoo  

ddaa  lleeii..  DDeessppooiiss  ddoo  ddiissccuurrssoo  ddeessttaa  mmuulllleerr,,  
eevviiddéénncciiaassee  qquuee  oo  ppeeoorr  iinniimmiiggoo  ddaa  mmuulllleerr  éé  aa  
pprrooppiiaa  mmuulllleerr..    AAssíí  ppooiiss,,  mmiilleess  ddee  mmuulllleerreess  
eemmbbaarraazzaaddaass  ssoonn  ddiissccrriimmiinnaaddaass  llaabboorraallmmeennttee,,    
ffaallaammooss  sseemmpprree  ddaa  mmuulllleerr  ppeerroo  nnuunnccaa  ssee  nnooss  
ooccoorrrree  ppeennssaarr  nnoo  hhoommee,,  aaccaassoo  ppooddee  ffaacceerr  ccaassoo  
oommiissoo  ddoo  sseeuu  ffiilllloo  ppoorrqquuee  nnoonn  oo  tteenn  nnoo  vveennttrree,,  
ppoorrqquuee  ccoonnssiiddeerraa  qquuee  nnoonn  éé  oo  sseeuu  pprroobblleemmaa??    
  
UUnn  ddooss  eelleemmeennttooss  pprreesseenntteess  nnaa  lleeii  éé  aa  
iinnffoorrmmaacciióónn  ssoobbrree  aass  ccoonnsseeccuueenncciiaass  ddoo  aabboorrttoo,,  
eesstteerriilliiddaaddee,,  úútteerroo  ppeerrffoorraaddoo,,  sshhoocckk,,  ccoommaa……  
ssoonn  aallgguunnhhaass  ddaass  ssúúaass    ccoonnsseeccuueenncciiaass    ffííssiiccaass  ee  
ppssííqquuiiccaass  ..  NNoo  ppeeoorr  ddooss  ccaassooss  ppooddee  cchheeggaarr  aa  
ccaauussaarr  aa  mmoorrttee  ddaa  eemmbbaarraazzaaddaa..  AA  nnoovvaa  lleeii  ddoo  
aabboorrttoo  ffooii  aapprroobbaaddaa  nnoo  PPaarrllaammeennttoo,,  aaggoorraa  ffaallttaa  
aa  aapprroobbaacciióónn  nnoo  SSeennaaddoo,,  ee  eennttrraarráá  eenn  vviiggoorr  nnoo  
pprraazzoo  ddee  ddoouuss  mmeesseess  ddeessppooiiss  ddaa  ssúúaa  ppuubblliiccaacciióónn  
nnoo  BBOOEE  ((BBoolleettíínn  OOffiicciiaall  ddoo  EEssttaaddoo))..  DDiittoo  ttooddoo  
iissttoo  cchheeggaammooss  áá  ccoonncclluussiióónn  ddee  qquuee  ssaabbeemmooss  
mmooiittoo  mmeennooss  ddoo  qquuee  ccrreemmooss  ee  aa  úúnniiccaa  pprreegguunnttaa  
qquuee  nnooss  ppooddeemmooss  ffaacceerr  éé::  PPoorr  qquuee  ddeemmoo  nnooss  
eennttrreemmeetteemmooss    nnaa  vviiddaa  aalllleeaa??  CCaaddaa  ppeerrssooaa  éé  
lliibbrree  ddee  ffaacceerr  oo  qquuee  qquueeiirraa!!    
  

AAllbbaa  RReemmaacchhoo    
    

¿¿oo  aabboorrttoo  

sseerrííaa  lleeggaall??  

SSee  ooss  hhoommeess  

eemmpprreeññaarraann,,  
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Aínda que a maioría dos galegos non o saben, en 
Galicia houbo unha gran actividade relacionada 
coa Segunda Guerra Mundial. A cotío pensamos 
que Galicia puido estar á marxe dos grandes 
acontecementos da historia europea pero  foi, 
en moitos casos e como veremos, xustamente o  
contrario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Alemaña nazi tivo en Cospeito (Lugo) unha das 
instalacións vitais para o desenvolvemento da II 
Guerra Mundial. Desde Arneiro o Elektra 
Sonne, unha antena de cento doce metros de 
alto, canalizaba as comunicacións da Armada e 
da Aviación nazis desde o Golfo de Biscaia ata 
Canadá. O sistema Elektra Sonne permitía a 
avións ou submarinos determinar a súa posición 
con exactitude. A emisión de radio que guiou 
aos submarinos condenounos xa que a aviación 
dos EE.UU. descubriu que tamén podían 
empregar o sinal que emitía a torre para a 
navigación das súas propias aeronaves e por iso 
non sabotaron a antena. 
 
Por moito que a propaganda contase en Berlín as 
súas xestas, os mariños sabían ben que, tras 
tres anos de éxitos, a guerra no fondo do mar 
estaba a caer da banda inimiga. Trinta e sete 
submarinos foron afundidos fronte ás costas 
galegas, moitos foron alcanzados polas cargas 
submarinas que botaba a aviación aliada que 
atopaban os submarinos cando emerxían para 
recargar as baterías. 

 
A febre do volframio foi unha gran revolución 
para a pequena aldea de Fontao (Vila de 
Cruces). De vinte casas pasou a seiscentos 
traballadores, atraídos dende toda Galicia polos 
cartos fáciles xa que se pagaban cifras 
desorbitadas  por este mineral. Sesenta bares, 
tres cines... 
 
As condicións podían ser duras, pero gañábanse 
dúas pesetas e media ao día, e iso era unha 
fortuna en 1943. Así que xunto aos mineiros, 
veu a Fontao a sumarse todo un exército de 
negocios ambulantes: barbeiros , curandeiros, 
tratantes de viño e de licores... Como no 
afastado Oeste americano, os estraperlistas 
baixaban das montañas a servir a seiscentos 
mozos forrados  de cartos. Nas barras das 
tabernas chegouse a pagar con pedras de 
volframio. Para evitar o contrabando, a Garda 
Civil tiña a misión de protexer as minas fronte 
aos maquis xa que tiñan no volframio un dos 
seus obxectivos, sabendo a importancia que 
tiñan para Franco e para Adolf Hitler. 
 
O volframio é un mineral moi estraño, de gran 
dureza, que só se pode extraer en Galicia, 
Portugal e pequenas zonas de Extremadura, 
ademais de en China e Birmania. Hitler estaba a 
presionar a Franco para obtelo.Empregábano 
para  blindar tanques e bombas sendo foi un 
mineral estratéxico para o III Reich. As 
sociedades que controlaban as minas eran 
meras tapadeiras de empresas nazis, 
pertencentes ao consorcio de Sofindus, que 
chegou a administrar 350 empresas en España. 
 
A fin da Segunda Guerra Mundial, en 1945, 
asestou un golpe mortal á mina de Vila de 
Cruces. A caída dos prezos do volframio fixo 
desaparecer moitos postos de traballo e, aínda 
que a produción medraría de novo durante a 
Guerra de Corea, Fontao iría perdendo 
importancia ata o peche da mina nos anos 
sesenta. 
 
Tamén destaca a importancia de Vigo e Ferrol 
como bases de submarinos nazis. Ducias de U-
boot abastecéronse de combustible, 
desembarcaron feridos e deron descanso ás 
tripulacións en refuxios secretos na cidade ou 
na veciña Redondela. Ámbolos  dous portos 
foron denunciados polos espías británicos e 
estadounidenses e incluso o goberno franquista 

O Elektra Sonne canalizaba as 

comunicacións do exercito alemán. 
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Moitos U-Boot abastecéronse nos 

portos galegos. 

tivo que simular investigacións para determinar 
se os barcos estaban a axudar á flota do Eixe, 
algo que sería ilegal para un país neutral.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Os galegos vivían alleos ás actividades das 
mandas de lobos do III Reich na súa costa. 
Faro de Vigo, que informaba sobre afastadas 
batallas no Xapón,Italia ou na fronte Rusa, non 
recolle unha soa liña sobre os ataques de 
submarinos alemáns a escasas millas das Cíes. 
Se polo Faro de Vigo, La Voz de Galicia ou El 
Correo Gallego fose, a II Segunda Guerra 
Mundial gañaríana os nazis de principio a fin. 
Aínda nos derradeiros días de loita cando os 
soviéticos xa estaban nas portas de Berlín, as 
novas da prensa galega seguían a falar de 
vitorias da Wehrmacht e de exitosos 
contraataques deseñados polo Führer. Todo isto 
débese á censura franquista. 
 
Algúns barcos galegos foron afundidos polos 
buques aliados porque estes temían que os 
pesqueiros galegos operasen como espías ou 
coma estacións flotantes. 
 
Así pois non esaxerabamos ao afirmar ao 
principio que Galicia tivo unha gran importancia 
no transcurso de toda a Segunda Guerra 
Mundial, algo que posiblemente descoñeciades 
moitos de vós. Por se vos interesa o tema, lede 
o seguinte libro do que saquei parte da 
información que aquí expoño “Galicia en guerra” 
de Eduardo Rolland, en Xerais. 

                                                                           
Javier Pumares Pérez  

 

 
 
Galicia é unha importante fonte de ingresos 
para o Estado Español en canto á súa riqueza 
forestal pois  conta con seiscentos millóns de 
árbores que ocupan o 66% da súa superficie. Os 
bosques galegos están valorados en vinte e oito 
mil millóns de euros. Mais esta riqueza está 
ameazada pois os incendios están provocando a 
desaparición das árbores autóctonas como o 
carballo, o bidueiro ou o piñeiro. 
 
O carballo é común en toda  Galicia e pódense 
atopar  carballeiras na beira dos ríos ( Ribeira 
Sacra). Ten unha altura variable, pode ser baixo 
ou alcanzar os 40 metros, e a súa vida pode 
chegar ata os mil anos. Dise que o carballo máis 
lonxevo de Galicia ten máis de cincocentos anos. 
A súa  madeira é  dura, de boa calidade e de 
difícil putrefacción mesmo na auga polo que foi 
usada na construción naval nos séculos XVI e 
XVII  pero xa antes, co descubrimento de 
América, as carabelas que surcaban o océano 
construíanse en Galicia con esta madeira. 
Parece ser que para un barco de guerra facían 
falta 200 carballos que precisaban dun século, 
como mínimo, de maduración. O carballo é unha 
árbore de gran valor simbólico en Galicia pois 
nas carballeiras celebrábanse as festas 
populares e as cubas ou barricas eran de 
castaño ou de carballo, de aí o sabor tan 
inconfundible do viño. 
 
O bidueiro é unha das árbores máis antigas  
da terra. Para os celtas simbolizaba o ano novo 
e era a primeira letra do alfabeto druístico 
ogham. É moi pouco esixente e medra ben nos 
terreos pobres, ácidos, moi húmidos e fríos. É 
orixinaria do norte de Europa e Asia pero é 
capaz de colonizar os lugares máis inhóspitos. A 
súa madeira dura e resistente foi 
tradicionalmente utilizada polos zoqueiros e 
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tamén para facer mobles, e xoguetes. Da  súa 
casca branda pódese obter aceite que se 
emprega en medicina  e as súas follas utilízanse 
para combater a reuma, a gota e enfermidades 
do aparato urinario, todo isto ademais do seu 
uso tradicional como combustible. 
 
O piñeiro é unha especie mediterránea que se 
adapta perfectamente ao clima e aos solos de 
Galicia. Medra ben en zonas temperadas e 
húmidas, precisa algo de seca durante o verán, 
e en solos pobres e ácidos, preferindo os 
areosos e soltos. Parece ser que a primeira 
plantación apareceu a principios do XVIII, con 
semente de Portugal.  Pode medir 30 metros, 
ten a copa ancha e alongada. A súa madeira non 
é de moita calidade, pero pódese empregar 
perfectamente na construción. Pero ademais da 
madeira,  o piñeiro proporciona as candeas e as 
piñas. As candeas e as piñas  usábanse para 
acender o lume e  para facer estrume. En 
tempos, moitas persoas das aldeas recollíanas 
para despois vendelas nas cidades e vilas.  
 
O problema que plantexa a repoboación coas 
árbores autóctonas  galegas é o tempo que 
tardan en medrar por iso se utiliza como árbore 
repoboadora o eucalipto.  Esta árbore aparece 
en Galicia cara a 1860 pero malia a súa boa 
adaptación ao noso clima, non foi utilizada de 
forma masiva como especie forestal ata despois 
de 1860. A instalación de celulosas e o 
incremento das fábricas de taboeiros de 
aglomerados accelera a súa expansión. A súa 
plantación extensiva en Galicia pode 
considerarse un problema ecolóxico pois sendo 
unha árbore propia de Australia está a 
colonizar a maior parte da superficie. Esta 
árbore diminúe a biodiversidade da flora que 
facilita a propagación dos incendios. Ademais 
pode provocar que sexan incontrolables debido 
á altura que poden alcanzar as chamas e a que a 
súa madeira é de fácil combustión, asemade os 
incendios favoréceno, xa que ao morreren as 
demais árbores, el pode estenderse. 
 
De todos os xeitos nada está demasiado claro  
sobre o eucalipto, árbore que sempre tivo mala 
prensa, hai verdades pero tamén mentiras. Dise 
que plantar carballos é máis rentable pero para 

algúns isto é moi discutible pois a rendabilidade 
do eucalipto é extraordinaria máis alá de curto 
prazo pois a súa madeira está moi cotizada 
como parqué e véndese mesmo como carballo de 
Tasmania. O prezo dun eucalipto de 50 anos non 
desmerece para nada ao dun carballo. É certo 
que é unha especie invasora xa que acaba 
colonizando calquera zona húmida por debaixo 
do 400 metros pero a pesar disto, o sotobosque 
do eucalipto é máis rico có do carballo. 
 
Ante esta situación, a Consellería de Medio 
Ambiente propúxose plantar árbores 
autóctonas coas que se pretende compensar a 
emisión de CO2 e loitar contra o cambio 
climático. 

 

Sandra Rodríguez                                  
Esperanza Requejo  

 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O cultivo da vide está moi estendido en Galicia  
e a case  totalidade da uva adicábase á 
obtención do viño, a maior parte para a venda 
(nas zonas vitivinícolas)   pero tamén para o 
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consumo propio anque  cada casa  colaboraba  
coa súa pequena  produción a reforzar o nome 
do viño da zona.  
 

A augardente que se 
obtén da destilación 
do bagazo ( restos 
de fermentación da 
uva) pode ser usada 
como bebida e ata 
non hai moito, 
empregábase tamén  
para desinfectar 
feridas, aliviar 
dores (moas…) e 
procesos dixestivos. 

Actualmente úsase fundamentalmente  para 
facer licores (licor café, augardente de herbas, 
licor de cereixa…). 
 
Para a elaboración da augardente utilízase o 
alambique (alquitara). Unha vez rematado o 
proceso de fermentación da uva o viño 
permanece xunto co bagazo na cuba ata pasado 
un mes, máis ou menos, para que o viño vaia 
mermando a súa acidez. Transcorrido este 
tempo sácase o viño da cuba  quedando só o 
bagazo. Hai quen prensa este bagazo para 
aproveitar máis o viño. Noutrora o prensado 
facíase para aproveitar o viñoque servía para o 
consumo familiar posto que normalmente o 
mellor viño destinábase á venda.  A acción de 
prensado implica o empobrecemento do bagazo 
á hora de sacar maior cantidade de augardente, 
polo que moita xente opta por non prensalo, 
sobre todo hoxe en día.  
 
No pobo facíase en dependencias próximas á 
casa ou na propia casa onde previamente  se 
amoreara a leña necesaria. Alí  acudían os 
veciños o día que se lles adxudicaba a cada un 
para levar o bagazo.  

 
A augardente 
conséguese pondo a 
quentar a alquitara no 
lume sobre unhas 
trébedes grandes. No 
fondo da mesma métese 
palla de centeo ou 
bicadas (rama das cepas) 
e despois o bagazo. 
 
Débese esperar ao redor 

dunha media hora  para que queza  a potada ata 
alcanzar unha temperatura axeitada e despois 
colócase a tapa da alquitara, xa que ata agora a 
pota estaba aberta ( hai quen inicia o proceso 
con ela pechada). 
 
Unha vez instalada a tapa énchese de auga fría 
o depósito de enfriamento , que ao chegar ao 
tope, onde acaba o morrión (avultamento 
interior), vai saíndo por un dos tubos. Ao mesmo 
tempo que polo outro, ao licuarse o vapor, 
comeza a caer lentamente a augardente, grazas 
á auga fría que enche a cabeza. 
 
A imaxe da augardente fluíndo nun fío líquido, 
sen présas, pola longa vara que a  conducía 
desde a zona de condensación da alquitara ata a 
garrafa, tiña unha aura de misterio e maxia. 
Acompañábase coas historias que se contaban á 
calor do lume e íase probando para controlar a 
súa calidade.  
 
O aparello tiña unha capacidade de 5 cántaras e 
o feito de enchela denominábase facer unha 
tarefa ou potada , medidas que servían para 
calcular o custo do traballo, que  foi variando ao 
longo dos anos. 
 
En 1989 “prohibíronse” os alquiteiros tal e como 
funcionaban antes, sen control fiscal. As razóns 
hixiénicas foron as esgrimidas polas 
autoridades pero o trasfondo real desta medida 
era económico (impostos). Hoxe en día os 
alquitareiros seguen traballando pero cunha 
licencia previamente expedida.  
 
Actualmente  a maior parte da xente opta por 
facerse cunha alquitara propia , seguindo o 
sistema tradicional e artesanal pero con 
utensilios máis pequenos e elaborado en 
períodos menores de tempo. 
 
Obtido da destilación directa, constitúe o 
produto base de moitas bebidas alcólicas. Vai 
acompañado dun  agradable aroma e bo padal.  É 
unha bebida  forte pero moi apreciada, sobre 
todo máis alá do Padornelo.  
 
 

Mercedes Carballo  

Emma Garrido  
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A queimada é un dos nosos símbolos 
gastronómicos por excelencia e un dos máis 
coñecidos fóra das nosas fronteiras.Sen 
embargo a súa orixe non é tan ancestral como 
se cre e  posiblemente se remonte todo o máis 
á Idade Media e non aos celtas como cren 
moitos. Os ingredientes básicos como o zucre e 
o café non eran produtos usuais e nin sequera 
eran  coñecidos en épocas ancestrais, o mesmo 
podemos dicir do alambique que se espallou por 
Europa a partir do XVI. 
 
Na cultura tradicional rematábanse os xantares 
festivos coa queimada pero crese que a actual 
queimada deriva da queimada urbana que 
segundo algúns naceu nos guateques dos 60 e 
segundo outros foron os galegos afincados en 
Madrid os que comezaron a consumila en grupo 
acompañándoa da lectura de esconxuros dos 
que, por certo, hai varios aínda que o máis 
coñecido é  o que figura á dereita. A queimada 
non é pois  só unha bebida senón que tamén é un 
ritual no que se recita un conxuro para afastar 
as bruxas e quedar liberado dos espíritos 
malignos. En tempos tamén tivo usos 
terapéuticos. A seguir imos ver como se 
elabora. 
 
Ingredientes: 
   
  • 1 litro de augardente 
  • Zucre branco, por cada l. 100 ou 120 g. 
  • Unha casca de limón  
  • Algúns gráns de café. 
 
1- Nun recipiente de barro vértese a 
augardente e o zucre ( por cada litro 120 
gramos de zucre).  
 
2- Engádenselle as cascas de limón e os grans 
de café. 
 
3- Despois reméxese e acéndese o lume cun 
cazo no que anteriormente botamos un pouco de 
zucre con augardente. Con ese cazo 
prenderemos  lume incorporándoo ardendo ao 
resto da queimada.  

 
4- Despois remexemos ata que o zucre se 
consuma. 
Máis tarde para que se converta en almíbar  
bótase un pouco máis de zucre e espérase a que 
as chamas teñan unha cor azulada. 
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É esta unha bebida tipicamente galega que 
algúns sitúan na Xamaica do século XVII. Sexa 
esta a súa orixe ou non, hoxe en día é a bebida 
galega por excelencia e non hai casa viñateira 
na que non se faga  licor café anque só sexa 
para agasallar aos invitados. O mellor agasallo 
para un invitado é regresar a casa con varias 
botellas de licor café  e para moitos galegos do 
rural unha copiña de licor café para o almorzo é 
ademais dun pracer unha necesidade. Moitos din 
que a nosa lonxevidade débese precisamente á 
súa inxesta. 
 
Ofrecémosche a continuación os pasos a seguir 
para elaborar esta bebida tan deliciosa. 
 
 
Ingredientes  
 

• 1 litro de augardente branca 
• 150 g de café moído mesturado  ou 

descafeinado 
• 500 g de zucre                                              
• A casca dun limón  
• A casca dunha  laranxa 
• 3 onzas de chocolate negro                                      
• 1 rama de canela 
 
 

Preparación:    
                                                                           
1. Introducimos a augardente nunha pota. 
 
2. Nunha cazola preparamos un xarope con auga 
(100 ml) e zucre. Non cómpre que estea moito 
tempo, con que se lle dea un fervor chega. 
Déixase arrefriar e engadímosllo á 
augardente. 
 

3. Moemos o café ou compramos o café xa 
moído  

4. Pelamos un limón e unha laranxa  e 
engadímosllos con café á augardente. 
 

5. Metemos tamén unha rama de canela  e 
tamén engadimos o chocolate, dálle un sabor e 
unha aroma rico, rico. 

 
6. Tapamos e deixamos así durante uns 10 días 
aproximadamente, remexéndoo a diario para 
que se mesture ben. 

 
7. Pasado este tempo coámolo pondo un pano 
fino no coador ou mercamos un coador de tea. 
Hai que filtralo polo menos dúas veces. 
 

8. Embotellamos e deixamos repousar nun lugar 
onde non faga moita calor.  

 
9- A disfrutar! 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gloria Arias 
Suzana Primo 
Diana Babarro 
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Cando os romanos chegaron a Galicia no século 
IV quixeron impoñer o cristianismo, para o que 
debían eliminar os ritos dos pobos que a 
habitaban e aos que eles denominaron “pagáns”, 
que provén do termo latino pagus (aldea). Como 
on podían acabar coas súas crenzas, decidiron 
adaptalas ao cristianismo convertendo os cultos 
en tradicións relixiosas, os lugares sagrados 
pagáns en cristiáns, as lendas en milagres... coa 
fin de potenciar a fe entre as xentes. 
 
Os cultos existentes antes da cristianización 
eran moi diversos e a maioría deles  tiñan que 
ver con  elementos da natureza. Un dos máis 
importantes era o culto ás pedras, ás que se 
lles atribuía propiedades máxicas ou poderes 
sobrenaturais. En Galicia hai moitas pedras 
sagradas como as curativas, que podían sanar 
calquera enfermidade, ou as fertilizantes, 
tamén chamadas “camas do santo”, que 
axudaban ás parellas que non podían ter fillos. 
Tamén cabe destacar as pedras abaladoiras das 
que se dicía que tiñan unha finalidade 
adivinatoria, e mesmo nalgúns casos podían 
probar a culpabilidade ou inocencia das persoas. 
A máis coñecida é a de Muxía, o maior atractivo 
da romaría da Barca e  que segundo quen  sente 
nela “abala” ou non,  podendo predicir as 
desgrazas. Conta unha lenda que nunha ocasión 
quixeron roubar no santuario adicado á Virxe da 
Barca e a pedra comezou a abalar tan forte que 
alertou a todo o pobo e os ladróns tiveron que 
fuxir de alí. Outra historia curiosa é a da pedra 
dos cadrís, que ten forma de ril ou óso ilíaco e 
servía para curar dores de espalda ou reuma 
pasando nove veces debaixo dela, e que despois, 
trala chegada romana, veu a simbolizar a vela do 
barco que transportou á Virxe ata a costa.  
 

 
 
                  
 
 
 
 
 
 

Pedra de Abalar  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pedra dos Cadrís 

 
 
Ademais disto existen as chamadas “pedras 
figurativas”, designadas así por teren forma de 
persoa ou animal e ás que lles facían sacrificios 
sendo utilizadas en rituais relixiosos. Os 
antigos pobos celtas tamén eran supersticiosos 
polo que construían templos preto destas 
pedras sacras ou nos lugares de enerxías 
negativas, levantando milladoiros nos cruces de 
camiños para protexer ós viaxeiros e nos que 
posteriormente se colocaron cruceiros ou petos 
de ánimas. 
 
Outro culto moi importante era o da auga, que 
os cristiáns adaptaron á súa relixion 
transformando as fontes onde antigamente se 
veneraban os espíritus da natureza en fontes 
de augas milagreiras ou relacionándoas coa 
Virxe ou os santos. Polo mesmo que pasaba coas 
pedras, os santuarios construíanse xunto ás 
fervenzas para depurar a enerxía negativa que 
emanaban e en moitos lugares de Galicia 
realizábanse ritos de fecundidade nos ríos 
como o da noite de San Xoán, a través do baño 
das “nove olas”. Segundo esta tradición, as 
mulleres estériles debían ir á praia a noite da 
súa romaxe e  a medianoite tiñan que entrar na 
auga e deixarse golpear polas nove olas. 
 
Para os celtas outro dos elementos sacros eran 
as árbores, xa que baixo a súa sombra se dicía 
que se reunían os deuses. Por esta razón 
celebraban alí as súas asambleas, que coa 
cristianización derivaron nas romarías actuais.  
O carballo era a máis importante e  curaba a 
sarna e o mal de ollo dos nenos, aínda que había 
moitas outras ás que se lle atribuían poderes 
curativos ou catalizadores de malas enerxías. 
Entre os celtas o mórdago era a planta sagrada, 
xa que era a única que non nacía na terra e 
estaba entre esta e o ceo , outra era o loureiro 
que se colgaba  das portas das casas para dar 
boa sorte ós seus ocupantes. Os montes tamén 
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eran divinizados, xa que dende a súa altura a 
xente se sentía máis preto dos deuses, destaca 
o Pico Sacro no que segundo a lenda un dragón 
protexía un gran tesouro escondido.  
 
Outro culto de importancia foi o dos astros, 
que tiñan como deuses á  Lúa e ao Sol, 
adicándolle a este último a noite de San Xoán e 
atribuíndolle ó satélite da Terra poderes polo 
seu influxo sobre as colleitas e as mareas. O 
lume era o símbolo do Sol, purificador das 
almas, como podemos apreciar nos ritos que 
aínda se celebran a noite de defuntos na 
maioría dos pobos galegos. Tamén tiñan moitos 
rituais relacionados cos mortos, xa que crían 
que as almas que non podían descansar trala 
morte permancían no mundo dos vivos e andaban 
errantes polos camiños, é o que coñecemos  co 
nome de “Santa Compaña”. Outras crenzas 
afirmaban a inmortalidade da alma e a 
reencarnación en formas animais, como reza o 
famoso refrán que aínda se conserva hoxe en 
día: “A San Andrés de Teixido vai de morto o 
que non foi de vivo”. 
 
 

 
Calendario Celta 

 
 
 
Este pobo tiña tamén un calendario propio no 
que o ano dividíase en dúas idades: a escura ou 
inverno e a da luz. Este ano estaba ademais 
estruturado en catro estacións: 
 

-Imbolc: celébrase ao comezo do noso febreiro, 
saen as primeiras flores e cantan os primeiros 
paxaros. Ó ser cristianizado pasou a ser o Día 
da Candelaria. 
 
-Beltain: celébrase o un de maio. Adícaselle ó 
deus do lume, Belenos. 
 
-Lugnasad: celébrase a mediados de xuño e está 
dedicado a Lugus, deus relacionado coa luz. É 
unha acción de gracias pola fertilidade do agro. 
 
-Samaín: Iníciase coa chegada do inverno, o 
novo ano.  
 
 
O samaín é a festa máis importante do período 
precristián. Na noite do 31 de outubro comeza o 
ano novo celta e celébrase a súa festa en honor 
ós mortos, na que os defuntos poden camiñar 
entre os vivos e visitar á súa casa e ás súas 
familias.Tradición celta é decorar as casas cos 
ósos dos inimigos para evitar que se acheguen 
almas indesexables, para eles a caveira é onde 
está a alma. Pero esta tradición foi 
cristianizada como a homenaxe ó mundo dos 
mortos. Aínda así, nalgúns lugares de Galicia 
mantense o rito dos ósos que pasaron a ser 
primeiro de animais e despois as cabazas que 
representaban ás caveiras. 
 
Outra festa importante que aínda se celebra 
hoxe é o magosto. É unha festa que se celebra a 
carón do lume para honrar ós defuntos e dar a 
benvida ó inverno, tamén para comer os últimos 
froitos da terra, as castañas. Dise que despois 
da festa as almas véñense quentar nas brasas e 
hai que deixarlles unhas poucas castañas. Esta 
celebración cristianizouse e adícaselle ao obispo 
san Martiño de Dumio. 
  
 

Olalla López 

Alba Rodríguez 
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A Irmandade do Santísimo Sacramento pode 
ser a día de hoxe  unha das máis vellas de 
España xa que se fundou no século XVII aínda 
que só hai referencia escrita dende o ano 1905. 
A  pesar de ser a Irmandade paralela á igrexa 
ou sexa estar para o servizo dos irmáns en 
cousas relacionadas coa mesma, nunca estivo 
rexida polos cregos,  sendo sempre os veciños 
os rexidores e administradores da mesma. Sen 
embargo foi sempre un bocado moi apetecible 
para a Igrexa  xa que  sempre tiña cartos e 
cando a igrexa o pasaba mal, tentaba solucionar 
os seus problemas económicos a través dela. Así 
sucedeu  a principios do século XX cando un 
crego quixo facerse cargo da 
Irmandade argumentando que era 
cousa da Igrexa administrala  pero 
os administradores negáronse e  a 
patalexa foi tal que debido a iso os 
rexistros e libros que había naquel 
tempo desapareceron ou ben 
queimáronos. 
   
A Irmandade ten unha cota anual  
para os veciños e  varía segundo 
sexan matrimonio, viúvo ou 
solteiro. Se algún veciño non a 
paga  en dous anos, é dado de 
baixa. A cota emprégase para pagarlle ó 
Sacristán, que se encarga de limpar a igrexa, 
tocar as campás e axudar ó cura no que precise. 
Estes cartos tamén se empregan en arranxos da 
igrexa sempre que sexa para o benestar dos 
veciños, como por exemplo bancos ou outras 
cousas que os veciños necesiten e tamén para a 
festa. A festa é sempre o domingo de Corpus e 
tena o matrimonio que corresponda por 
antigüidade de  data de matrimonio e no caso de 
que se negaran a tela, son expulsados da 
Irmandade, salvo casos excepcionais como por 
exemplo que non teñan fillos nin quen se faga 
cargo, que estean encamados ou outros casos de 
forza maior. Un mes antes da festa, os 
administradores entréganlle ó matrimonio que 
vai tela o libro co nome dos irmáns que 
compoñen a Irmandade e a cota que teñen que 
pagar cada un deles. O maiordomo  só ten que 
pasar onda eles para recoller os cartos e pagar  
aos músicos e os fogos artificiais, entregando o 
restante ós administradores que se reúnen o 

domingo seguinte da festa para facer as contas 
e pagarlle ao Sancristán e ao crego polos actos 
relixiosos celebrados con  motivo da 
festividade do Santísimo Sacramento. Ese 
domingo tamén se subasta o posto de Sacristán 
que se adxudica a quen o faga máis barato.   
  
A festa  empeza coa misa solemne e a 
procesión, na que o maiordomo entrega o ramo 
que leva  ó matrimonio que terá a festa o 
seguinte ano, dando así a entender que é o que 
terá que facela. O ramo consiste nunha gran 
póla de loureiro que leva colgada unha peza de 
pan máis unha botella de viño, dúas das cousas 

esenciais, e tamén o que cadaquén lle 
queira colgar coma rosquillas, etc. 
Estas cousas, ó remate da procesión 
e da misa, repártense entre os 
veciños e foráneos que asistan á 
festa.  
  
A Irmandade é unha institución que 
apenas precisa da xuntanza dos 
veciños dado que os seus estatutos, 
xa antigos, son coñecidos por todos 
os veciños, de aí a súa lonxevidade.  
 
Cando as cotas quedan curtas, son os 

administradores os que as suben pero sempre 
cun criterio para  que todo o mundo as poida 
pagar.    
  
Hoxe en día son cinco os admistradores da 
Irmandade, cargo que ten un periódo de dous 
anos . Se ao remate deste tempo non queren 
seguir, noméanse a outros cinco irmáns para que 
se fagan cargo dela  senón expulsaríanse da 
Irmandade.  
 
Xa dixemos que hai distintas cotas, así  os 
solteiros só pagan cando lle morren os pais.   
A Xunta de administradores  elíxena  os 
anteriores administradores sen eleccións e sen 
reunións a pesar de que os cinco membros 
administradores teñen que reunirse para facer 
o libro de contas, así como a inscrición de novos 
irmáns e baixas.    
 

Lucía Bayón 

A IRMANDADE DO SANTÍSIMO SACRAMENTO  
(SAN PAIO-BÓVEDA-AMOEIRO-OURENSE)    
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Con estas coplas 

que agora facemos 

queremos demostrar 

o que nós valemos. 

 

Outro ano máis 

temos que protestar 

polas cousas que o goberno 

está a facer mal. 

 

As festa de Ourense 

hai que mellorar, 

o señor alcalde 

ten que espabilar. 

 

Non houbo atraccións, 

que barbaridade! 

o señor alcalde  

non pensa na mocidade. 

 

Os vellos bailaron, 

comeron e cantaron 

os nenos e mozos, 

nin as cheiraron. 

 

Foise o Quintana,  

foise o Touriño  

e xa veu Feijoo 

a meter o fuciño. 

 

Nas eleccións de marzo 

perdeu o pobre Touriño 

a ver se para outro ano 

se recupera un pouquiño. 

 

O PP gañou as eleccións 

chegou ó parlamento 

pero as súas propostas 

non teñen argumentos. 

 

Agora ós rapaces 

queren marxinar, 

segundo falen galego 

ou falen castelán. 

 

Obama presidente 

ó señor Bush botou, 

que se vaia con vento 

que bastante amolou. 

 

 

 

 

 

 

 

Estados Unidos 

ten novo presidente 

co seu optimismo 

conquista á xente. 

 

O pobriño Bush 

escapou para o rancho 

e parece que aí 

xa non anda tan pancho. 

 

O AVE a Galicia 

tarda en chegar 

a ver se ven pronto 

que nos imos cansar. 

 

Estamos en crise 

en crise mundial 

aforramos moito 

e levámolo fatal. 

 

A crise económica 

estamos afogando 

as oficinas do paro 

fume están botando. 

 

O problema da crise 

está a medrar 

ee non o detemos 

onde imos parar. 

 

Din que hai crise 

e a xente ó paro vai 

pero os bares e terrazas 

ata os topes están. 

 

O Barsa de Guardiola 

está a arrasar 

de seguir así 

a liga vai gañar. 

 

Gañamos a eurocopa 

xogando xenial 

pero a Aragonés 

botárono igual. 

 

Con Xavi, Iniesta, 

Torres ou Villa,  

esta selección 

xoga de marabilla. 

 

 

 

 

 

 

 

O Plan Bolonia 

queren implantar 

e a universidade 

van privatizar. 

 

A contaminación 

estanos a afectar 

a ver se a resolvemos 

para poder respirar. 

 

Este ano o temporal 

veu moi forte 

andar por fóra 

era perigo de morte. 

 

A emisión da tele 

estase a acabar 

xa que o TDT 

haino que instalar. 

 

As novas tecnoloxías 

non paran de avanzar 

o mesenger e o tuenti 

están a arrasar. 

 

Se andas polas rúas 

desespéraste tamén 

con tantas cagadas 

non se libra ninguén. 

 

Os puntos do coche 

podes perder 

se vas pola estrada 

a todo correr. 

 

O Papa Benedicto 

di que non se use condón 

que para previr a SIDA 

hai que rezar mogollón. 

 

En contra do aborto 

en contra do condón 

no único que pensan 

é na oración 

 

As coplas rematamos 

se non gañamos 

o que esperamos 

bo nabo levamos. 

 

 
 Alumnos e alumnas  

do IES- Otero Pedrayo 
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Todos os anos, a principios de maio, 
reprodúcese o antigo culto ás árbores e ao 
renacer da vida no mundo vexetal que trae a 
primavera. Os Maios percorren as cidades en 
procesión acompañados de nenos que a golpes 
de paus entonan cancións que ironizan acerca da 
realidade. 
 
A celebración, que abarca unha ampla rexión, 
adquire as características propias do lugar: 
enramadas en Irlanda, Árbore de Maio en 
Saxonia, Bordeos, Provenza ou Baviera, danzas 
ao redor  dunha árbore en terras de Castela, 
así como a consagración do Rei de Maio en 
Francia e en Inglaterra coa presencia dun mozo 
capaz de subir ao alto dunha árbore a recoller 
un premio, ou a Raíña de Maio, muller escollida 
polo home que primeiro rube por un pau 
ensebado ou enxaboado. E así poderiamos 
seguir por  todo o longo e ancho de Europa.  
En Galicia adoptou a forma dunha manifestación 
agrícola como agradecemento á terra e á 
natureza e  coa finalidade de lograr unha 
colleita abundante, sendo comúns  formas 
vexetais como  arcos de flores ou cruces de 
flores ás que tamén lles chaman maios. 
 
Cando os nosos antergos  se preguntaron sobre 
a forza renovadora que cada ano, tras a época 
das chuvias e o frío, facía xermolar as 
sementes  e revestía os campos de moitas 
cores, naceu o culto  ao mundo vexetal e tamén 
a certas árbores. Por iso algúns datan a súa 
orixe a finais do Paleolítico ou do Neolítico 
anque acadan o seu maior auxe na cultura 
grecorromana pois os romanos tiñan no seu 
riquísimo panteón diversos deuses e deusas 
vencellados á vexetación. Posteriormente coa 
chegada do cristianismo estas tradicións 
adaptáronse ao cristianismo converténdose as 
deusas Maia e Flora na virxe María á que se lle 
adica todo o mes de maio.  
 

Nalgúns sitios colocan unha árbore, que elixen 
os máis novos, no medio da praza e adórnana con 
flores e cintas. 
 
En Galicia, coa chegada da primavera, colócanse 
nas portas das casas, en barcos (nas vilas 
mariñeiras), coches ou  leiras as “enramadas” 
que son  ramas de xestas con flores que traen a 
boa sorte para todo o ano. 
 
A través dos anos a Festa dos Maios pasou  por 
distintas vicisitudes; foi prohibida, intentou ser 
transformada,  quedou relegada, pasou por un 
proceso de sincretismo relixioso… As antigas 
tradicións chegan por iso ata os nosos días 
tremendamente acoutadas, pero actualmente 
estase vivindo un novo espertar destes 
festexos, impulsado por colectivos culturais 
concientes da necesidade de transmitir ás 
novas xeracións o legado cultural propio e 
diferenciador que fortalece  os lazos humanos e 
comunitarios. 
 
Os maios" é unha celebración que se fai 
nalgunhas zonas de Galicia, sobre todo no sur, 
en Ourense,  no norte son de destacar os que se 
celebran en Pontedeume e Viveiro. 
Festéxase a despedida do inverno, a floración 
das plantas e a aparición dos primeiros froitos; 
a data de celebración vai desde abril ata 
mediados de maio. 
 
Os maios máis tradicionais e característicos 
tiñan forma cónica (coma se fosen palleiros), 
cunha estrutura feita de varas e vimbios 
recuberta con fiúnchos, hedras, espadanas, 
flores, laranxas, cintas, cascas de ovos, etc... 
Era transportado por un neno que ía no seu 
interior e cantaba unha estrofa ou dicía un 
refrán que repetían os demais compoñentes do 
grupo dando voltas arredor do "maio". 
 
Hoxe en día, ademais da forma tradicional, 
intentan imitar casas, castelos, cruceiros, 
murallas, etc... 
 
Hai varias clases de Maios: 
 
Árbore de maio, maio humano, maio enxebre, 
maio figurado… Os máis auténticos e antigos 
son os maios humanos nos que un neno é o maio, 
disfrazado con flores e follas e imitando a 
vestimenta dos peregrinos. 
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Pode levar unha cruz arriba, símbolo relixioso, 
pero  tamén  un penacho de flores silvestres, 
canto máis bugallos máis enxebre, ou poden ser 
petroglifos tal e como facían os celtas. 
 
O maio ter que ter andas para levalo, estrutura 
de madeira, tea de saco e musgos cosido, 
carraboullos ou bugallos. 
 
O maio artístico representa un canastro, un 
cruceiro, un peto das ánimas, unha fonte, unha 
capela… é cuestión de facer a representación o 
máis fiel posible á  realidade Dende hai  uns 
anos  represéntase figuras como o alambique ou 
a matanza.  Unha vez rematado o maio e a 
festa, tírase  ao río. 
 
 

 
 
Os Maios van acompañados das Coplas, versos 
de seis ou oito sílabas, que teñen un carácter 
crítico e que son cantadas polos acompañantes 
do Maio. 
 
 Os Maios gozan de gran tradición en Ourense 
onde ten lugar un concurso para premiar ao 
mellor Maio vexetal e cantado. Sen embargo, 
nos últimos anos asistimos con tristeza a unha 
decadencia desta festa pois cada vez son menos 
os Maios que se expoñen na Alameda. O noso 
instituto leva moitos anos participando coas 
súas coplas neste certame e aínda que nunca 
gañamos, pensamos seguir facéndoo para 
manter viva esta festa o maior tempo posible. 
Se queres ver como son as Coplas, velaí tes as 
do ano pasado que , coma sempre, foron 
elaboradas polos rapaces do instituto.  
 

 

Cristian Rodríguez 
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O hórreo, cabazo, 
cabaceiro, cabaceira, 
espigueiros, canastro ou 
piorno é a construción 
popular galega máis 
coñecida e estendida de 

Galicia. A pesar disto, dita construción se 
estende tamén por Portugal, Asturias, León, 
Cantabria e Euskadi, anque en cada zona 
presenta unhas peculiaridades propias en canto 
á forma, tamaño, finalidade ou materiais 
utilizados. 
 
 Estaba destinado na súa orixe a secar, gardar 
e  conservar o millo, entre outros froitos, antes 
de  mallalo, ademais de  protexelo do ataque 
dos ratos. Tiña tamén  un importante valor 
simbólico- económico, xa que un maior tamaño 
representaba  unha maior riqueza do campesiño, 
señor feudal ou señor eclesiástico, bispo ou 
abade ao que pertencía. 
 
O  cabaceiro foi un elemento rural 
imprescindible, pois representaba a importancia 
da agricultura norteña e era un símbolo do que 
estar orgullosos, pois indicaba fartura  
económica. Actualmente tamén son 
imprescindibles mais xa non coa función orixinal 
senón como un dos  elementos estéticos rurais 
maís aprezados pola cultura urbana actual, 
aínda que o feísmo tamén fai mela neles  
(canastros revestidos  de tixolos, con pedra, 
cemento e madeira... , auténticas barbaridades). 
Feita esta presentación falemos da orixe. Os 
canastros son anteriores á época castrexa  e 
aparecen como  construcións suspendidas e 
formadas por varas entretecidas: palafitos 
lacustres do neolítico. A primeira referencia 
escrita relacionada con este tipo de graneiros 
remóntase ao século I a. C. A imaxe gráfica 
máis antiga do canastro é do século XIII e 
aparece nas Cantigas de Santa María de Afonso 
X o Sabio. A palabra hórreo vén do latín 
horreum, "graneiro", pero estas construcións 
reciben moitos nomes segundo as comarcas: 
paneiras ou piornos (Salnés), canastros, 
cabaceiros (Ourense), graneiras, cabanas, 
canizos, sequeiros, caroceiros, cabazos (Serra 
do Faro), cabozos (A Mariña), cabasos (Costa da 
Morte), cabaseiras (Costa da Morte),, celeiros, 
canizos (Val Miñor), etc. 

Foi no século XVIII, coa introdución do millo, 
cando os hórreos viven  o seu momento de 
expansión, multiplicándose por toda Galiza. A 
súa construción seguiu a tipoloxía de aldea ou 
caserío, apegado á casa ou illado do núcleo, por 
separado ou veciño doutras construcións 
semellantes. Ata o século XVII eran de madeira 
e de pequenas dimensións mais, coa introdución 
do millo, os hórreos alónganse e melloran a súa 
ventilación, pois antes as paredes construíanse 
con fileiras de pedra de labra tosca. A 
construción de hórreos aumenta a partir de 
mediados do XIX co arrotamento de terras, a 
aparición de novos métodos de cultivo e, xa no 
século XX, co uso de maquinaria. 
 
O hórreo consta da soleira, sobre a que se 
asenta , os pés ou columnas, as cepas ,que son 
os muros transversais, os tornarratos, peza de 
base plana e pouco espesa cuxa finalidade é 
evitar a subida dos ratos e  a cámara ( de metro 
e medio, feita de madeira ou pedra e de planta  
normalmente rectangular). Por último , están os 
elementos decorativos, como cruces, reloxos de 
sol…. que dotan ao hórreo dunha perfección que 
ningún dos edificios labregos posúe, quizais 
porque nel se gardaba o cereal que representa o 
pan, o alimento básico, símbolo tamén de 
fertilidade. 
 
O hórreo busca a ventilación e érguese 
normalmente na eira ou aira  pero moitas veces 
agrúpanse varios formando unha especie de 
poboado en lugares altos e abertos como ocorre 
en Congostra, na Limia.  
Hai distintos tipos de hórreos segundo a planta, 
os materiais utilizados... Así  pois hainos de 
madeira, mixtos (madeira e pedra, de pedra), de 
pizarra ,  de pedra... 
 
REFRANEIRO 
Os hórreos son construcións que aparecen  en 
refráns tales como: 

• Abril chovedoiro enche o cabaceiro. 
• Abril frío e mollado, enche o celeiro e 

farta o gado. 
• Con millo no piorno e porco no 

salgadoiro, non hai medo ó inverno aínda 
que veña chovedoiro. 

• Gomo de marzo non vai ó cabazo. 
• Hórreo no alto e bodega embaixo. 

 

Liliana  Villar 

Juan Ozaita 
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TRABALLOS 

POPULARES 
Afiadores e paragüeiros  

  

 

Foi un  oficio tipicamente galego, característico 
da provincia de Ourense, e recoñecido 
internacionalmente como símbolo identificador 
da nosa cultura. 

 
Na práctica, o afiador ambulante presentouse 
historicamente como un modesto artesán que 
percorre co instrumento de traballo as aldeas, 
pobos e cidades importantes afiando calquera 
utensilio de punta e gume. Tamén amañaban 
paraugas e outros utensilios que a xente lles 
levaba ó escoitaren a súa inconfundible 
chamada. 

  
Nas sociedades tradicionais, as xentes, que a 
penas renovaban as súas ferramentas 
cortantes, precisaban dos  seus servicios 
aproveitando que os afiadores chegaban a todas 
partes portando o seu instrumento de traballo: 
a roda de afiar, tamén chamada "tarazana" 
(rodas de afiar portátiles) e carretón, entre 
outros nomes, e que ían cambiando a medida que 
se  ía modificando e mellorando a súa 
tecnoloxía. A súa configuración arcaica servíalle 
para ser transportada dun lado a outro polas 
rúas empedradas das cidades e vilas de hai tres 
séculos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               Arboiro, Ourense 
 
 
Estes profesionais co fin de establecerse como 
grupo diferenciado elaboraron unha xerga 

propia que leva o nome de “Barallete”. Esta 
linguaxe especial de oficio, que eles empregan 
alén da comunidade natal, está constituída por 
un vocabulario de case 900 voces. Non xurdiu 
espontaneamente senón de forma intencionada 
e foi transmitida por vía oral e mantida en 
segredo ao longo da historia polos seus falantes 
co fin de non seren comprendidos pola xente 
allea ao oficio.  
 
Un bo exemplo desta xerga é a frase: “Había 
que chusar anque oretee ou axa barruxo, 
porque facía falta zurro, que Sanqueico nono 
da de balde”, que significa en barallete: “había 
que traballar aínda que chova ou haxa barro, 
porque facía falta o diñeiro, que Deus non o dá 
de balde”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Portada do libro “Os afiadores a 
industria ambulante” , de Olegario 
Sotelo Blanco. 

 
 
A causa da influencia das novas tecnoloxías, 
esta tradicional forma de traballo está 
desaparecendo como tal. Actualmente os poucos 
traballadores que se adican a este oficio non 
utilizan nin as mesmas técnicas nin os mesmos 
métodos que empregaban ata non hai moitos 
anos. 
  
 
 
 
 

Soraya Martín  
Victoria Pérez  
Daniel Requejo  
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Na zona da Baixa Limia hai uns 
trinta anos era doado atopar 
campos de centeo que tiñan un 
singular método de cultivo e 
seitura. 
Coa terra previamente 
preparada no mes de 
sementeira,en setembro, 
sementábase o centeo á manta. 
Esparexíanse os grans de centeo 
coa man de tal xeito que 
cubriran a terra. Posteriormente 
coa xugada das vacas e o arado 
de mosquito asucábase a terra, é dicir,  púñase 
en sucos para que deste xeito o centeo nacera 
no alto do suco. 
Logo de esperar ata o mes de xullo, 
aproximadamente, a que o centeo acadase a 
etapa madura, segábase. Como nesta zona era 
moi común a sega do centeo, creouse un campo 
semántico para diferenciar os diferentes 
métodos de nomear a palla dependendo do 
momento do proceso no que nos atopemos  e do 
modo de xuntala. Este factor era ademais 
vinculante no modo de construción das aldeas. 
A seitura era, ademais dun laborioso traballo, 
un xeito de xuntar ós veciños da aldea para 
realizar o traballo colectivamente, axudándose 
os uns ós outros. Como xa dixemos, cultivábase 
o centeo en sucos, cada persoa collía dous sucos 
e coa súa fouce ía segando a mes. A cantidade 
de palla que  collía na man e se segaba coa fouce 
denomínase braza. Aos montóns de brazas que 
se facían no chan chamábanselles jabilleiros. 
Logo de rematar a sega, na terra atábase a 
palla dos jabilleiros en mollos. Os mollos 
mantéñense ben atados co bencello, que está 
feito da propia palla. O bencello ata o mollo pola 
parte de abaixo, de tal xeito que deixa o grao 
no lado oposto. Na mesma terra, sempre 
protexendo a espiga do centeo da auga e máis 
dos animais, colócanse todos os mollos coas 
espigas cara a dentro formando unha especie de 
pirámide que denominamos medoucho. Unha vez 
rematada a seitura viña a carrexa na que se 
empregaban os carros tirados polas vacas ou os 
bois. Ao chegar ós pobos, levábase para as 
airas. Estas estaban rodeadas na maior parte 
polos palleiros, lugar onde se gardaba a palla. 
Na aira íanse colocando de novo os mollos 
formando a meda, a meda tiña unha forma 

semellante a unha pera, 
colocando os mollos sempre 
protexendo a espiga no medio 
dos seus montóns. Na base da 
meda para evitar que se 
perdese a menor cantidade de 
gran posible, facíaselle  coma 
unha cama con xestas e codesos 
á meda. 
Cando a aira estaba baldeira , 
os homes colocaban a palla na 
parte máis dura da aira para 
dispor todo para a malla. 

O xeito de colocar os mollos era diferente, pois 
xuntaban as espigas no medio formando un 
pequeno pasillo e co mallo ían batendo contra o 
chan para intentar separar o gran da palla. O 
mallo era unha ferramenta empregada 
exclusivamente para a malla, tiña a forma dun 
mando de madeira e estaba unido a outro pao de 
forma cadrada por unha soga de coiro. Igual que 
para a sega homes, mulleres e ás veces os máis 
novos podían realizar este traballo, cando se 
mallaba só os homes máis habilidosos da aldea 
realizaban esta tarefa. 
Para evitar a perda do gran, coa axuda dunha 
galla movíase a palla e volvíase a mallar de novo 
ata que esta estivese totalmente separada do 
gran. A palla xuntábase no que se chamaban 
molladas de palla, e atábanse cunha pouca palla 
mollada para logo gardala no palleiro. O gran 
varríase e cribábase. Unha vez cribado 
gardábase nuns baúis chamados arcaces, para 
cando se precisase levar para o muíño onde se 
moía  a fariña que servía para facer o pan de 
centeo. 
Esta artigo serve para lembrar a todos aqueles 
que viviron esta etapa da historia na que era o 
home o que facía o que hoxe fai unha máquina. 
Persoalmente este artigo trouxo á memoria dos 
meus pais recordos infantís nos que eran 
recompensados tralo fatigoso día de malla con 
pan, sardiñas e as tradicionais sopas de burro 
cansados, feitas con pan, viño e unha densa capa 
de azucre. As máquinas trouxeron a eficacia e 
levaron consigo os vocábulos que hoxe só seguen 
presentes na memoria daqueles que non cambian 
os seu métodos  tradicionais de cultivo e 
seitura do centeo. 

 
María Manuela Ordóñez  

Tradicións centenarias na Baixa Limia 

91 



                                                               

                                                                                 
                                                                                 

                                Rañolas  6                                                                                                 
                           

Coñecendo o noso 
 

 

 

A malla, un dos traballos máis importantes da 

agricultura rural galega, é a operación de bater 

nun cereal coa finalidade de separar 

a semente ou grans da palla. No pasado era unha 

operación manual na que se facía uso dun 

sinxelo  aparello  denominado mallo e máis dun 

só preparado para a malla, chamado aira. O 

mallo consta de dous paus enlazados mediante 

unha corda de considerable grosor que permitía 

o desprazamento da parte superior para poder 

realizar o seu labor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na actualidade este traballo realízano unhas 

máquinas que reciben o nome xenérico 

de malladoiras. 

 

A malla é un dos labores do conxunto de 

traballos que conforma a seitura ou colleita dos 

cereais, xunto coa sega da planta e o limpado 

dos grans. Malia que a malla serve para separar 

a puxa ou gluma do gran, non serve para 

desprendela doutra envoltura, o farelo. 

 

Tratábase dun traballo cooperativo pois era 

preciso que todos os veciños do lugar, se 

querían recibir axuda para levar a cabo este 

traballo, tiñan que facer o mesmo cos veciños 

da parroquia. Conseguíase así que durante un 

tempo todo o pobo se adicase, case 

exclusivamente, a este traballo que  lles 

proporcionaba o trigo, centeo e cebada 

necesarios para facer o pan e darlles de comer 

aos animais ao longo de  todo o ano. 

 

 

Antigamente eran típicas as cuadrillas de 

segadores que durante dúas ou tres semanas se 

adicaban a segar para unha parroquia. Nestas 

cuadrillas, viñan tamén nenos e mulleres e cada 

un deles tiña un traballo encomendado. Os 

homes eran os que se encargaban de segar 

guiados polo maioral, as mulleres encargábanse 

de facer os mollos e os nenos esperaban  ao 

fondo do rego aos segadores cun botixo de auga 

fresca para darlles de beber. 

 

Estes traballos amenizábanse cunhas cantigas, 

como por exemplo: 

 

 

Sin ter, a qué vas á vila, 
i aló tomas sempre a parva 
¡Xa veremos polo Agosto 
cantas medas pos na aira! 

 
 

 

 

 

 

 
Soraya Martín  
Victoria Pérez  
Daniel Requejo  

  

 

A malla do trigo 
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Ás veces, cando nos paramos a reflexionar, 
decatámonos de  que estamos a destruír o 
mundo e mesmo sentimos que os tempos 
apocalípticos están xa presentes. Así, hoxe en 
día vivimos guerras provocadas por calquera 
asunto, cambios climáticos que destrúen  pouco 
a pouco a Terra… 
 
Os Maias  sabían  que todo isto ía suceder e 
deixáronnos unhas mensaxes gravadas en pedra 
con dúas conclusións:  unha, esperanzadora e 
outra sumamente preocupante e mesmo 
alarmante. 
 
As visións do noso futuro  están  nas sete 
profecías (conclusións de estudos científicos e 
relixiosos sobre o funcionamento do  universo.) 
 
 
As 7 profecías  
 
1ª profecía- O 21 /12 /2012 o sol recibirá un 
raio que, sincronizado co centro da galaxia,  
iniciará un novo ciclo. 
2ª profecía-  A partir da eclipse do 11 de 
agosto de 1999, as transformacións físicas do 
sol alterararán o comportamento humano. 
3ª profecía -Aumentará a temperatura da 
Terra e produciranse desequilibrios climáticos. 
4ª profecía-  Haberá unha onda de calor que 
provocará o desxeo dos polos. 
5ª profecía - Producirase un colapso da rede 
informática , eléctrica … 
6ª profecía  -Chegará un planeta cometa que 
destruirá a Terra. 
7ª profecía- - Teremos unha era de felicidade e 
paz “A era de luz”. 
 
Como sucederá? 
 
O planeta hercolubus, planeta cometa que pasa 
polo noso sistema solar cada 13.000 anos, ten 
un só obxectivo que é o de  destruír a terra. 
Os Maias afirman nas súas profecías que 
chegará á Terra  o 21 /12 /2012 , pero non 
debemos  perder a esperanza, pois aínda 

podemos facer algo para salvármonos da 
desastre! Alguén virá na nosa axuda  e ese 
alguén xa está, segundo eles,  entre nós,  só 
temos que  crer; extraterrestres, ovnis…A súa 
axuda evitará a nosa extinción e a do noso 
planeta. 
Estas profecías prognostican un novo Mundo no 
que  reinará a paz, o amor, pero o 
verdadeiramente incrible sucederá no ano 2012,  
cando a  Terra complete un ciclo de 26.000 
anos, momento no que o Sistema Solar sairá da 
noite para ingresar no mencer da galaxia e 
cando este sol nos ilumine, transformarémonos 
nunha nova raza.  Antes de que todo isto 
ocorra,  pasarán toda unha serie de calamidades 
que acabarán coa maior parte da poboación (só 
un  10% da poboación se salvará). Serán tan 
terribles que non as esqueceremos xamais, o 
medo anegaranos ;  tardaremos máis ou menos 6 
días dos que 72 horas serán de escuridade 
total. 
Moitos profetas  prognosticárono e  tamén  os 
Maias. Haberá tres días de grandes néboas nos 
que só nos alumearán as velas e os vivos terán 
daquela envexa  dos mortos. Os átomos dos 
nosos corpos serán reemprazados, sentirase un 
frío coma na idade de xeo e todo se volverá 
máis denso. 
Tres días despois de suceder todo isto, 
axexaremos  un amencer nunca antes visto e 
posuiremos  novas facultades extransoriais  e 
físicas  . 
 

 
 

Mapa de Europa, despois do desastre! 
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Quen son os Maias? 

 
Era unha civilización de Mesoamérica que posuía 
unha linguaxe escrita .Estendéronse por 
Guatemala e Honduras entre os séculos III e 
XV  permancendo moito maís tempo que o 
Imperio romano. Lían os astros e 
prognosticaron que na nosa época habiamos 
sufrir unha crise que mesmo nos levaría a unha 
guerra. Averigüaron o diámetro da Terra antes 
cós Estados Unidos; confundíndose só  nun 
centímetro. Esta civilización desapareceu sen 
apenas saber nada deles. 
 
Daquela,  por que non crer  que este poida ser o 
fin do Mundo? Xa sabemos que non estamos sós, 
non podemos ser os únicos neste planeta . 
 
Mais penso que aínda  estamos a tempo de 
recapacitar, de cambiar, para evitar que esta 
catástrofe ocorra ,  pero a miña pregunta é:  
poderemos intentalo sabendo que o ser humano 
é a máquina máis grande de destrución? 
 

                                                                                                
Andrea Tumbeiro                                       

 

 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faraóns, pirámides, lendas, misterios, esfinxes, 
deuses, maldicións, fantasía, emoción, historia, 
pobo e memoria, todo iso é Exipto, terra de 
terras, lugar que nos transmite unha sensación 
de ganas de coñecemento e de descubrir nos 
sitios máis inhóspitos vestixios de tempos 
pasados e poder facer unha viaxe no tempo  
visualizando os grandes momentos sucedidos na 
eternidade. 
 
Cunha paisaxe abrumadora  e mística, Exipto é 
sen dúbida un lugar onde non che importaría 
perderte e onde podes atoparte a ti mesmo. Por 
esta razón,neste marabilloso lugar están 
ambientadas moitas películas, e nel nacen 
moitas lendas. 

 

 

O FARAÓN EXTRATERRESTRE 
 

En 1987, o exiptólogo francés Louis Caparat 
comezou as  negociacións co goberno exipcio 
para poder levar a cabo escavacións na Gran 
Pirámide de Keops.  Estaba firmemente 
convencido, trala lectura   dalgúns   
documentos, de que non se descubriran aínda as 
habitacións máis importantes da pirámide. 
Afirmaba  que isto sucedera por falta de 
tecnoloxía adecuada e el pretendía empregar 
unha potente escavadora.  Finalmente puido 
facelo, pero tan só el e tres axudantes. Tiñan 
un período de catro meses  para realizar o 
traballo, a non ser que atopasen algún resto 
arqueolóxico de importancia. 
 
Os traballos comezaron segundo o previsto e 
marchaban ben, pero ao pouco tempo de 
comezar, un dos axudantes de Caparat  
comezou a sentirse mal , ademais de aparecerlle  
unha estraña marca vermella no pescozo. 
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Tras ser examinado polos médicos, dixéronlle 
que estaba contaxiado dun virus aínda non 
detectado que atrofiaba os condutos internos 
dos pulmóns, entre outras desgrazas. 
 
A Caparat presentóuselle un problema. A raíz 
desta misteriosa enfermidade, ningún dos 
outros axudantes quería ofrecerlle os seus 
servizos por medo a contaxiarse. Caparat 
traballou sen descanso durante un longo período 
e sen resultados. Porén, unha semana antes de 
que rematase o prazo concedido, achou o que 
parecía ser unha entrada. Os signos que se 
atopaban facían referencia ao faraón Keops. 
Despois de 61 días, a entrada quedou liberada. 
 
Cando Caparat entrou na recámara, viu que  
contaba cunha especie de condutos de aire. A 
sorpresa foi maior cando se atopou cunha 
xigantesca tumba de cristal que contiña un 
cadáver, que ademais  non parecía ser dun 
humano. Algo que lle chamou a atención foi un  
papiro antiquísimo que  atopou entre as pernas 
do ser. Transcribiu  a tradución con moito 
coidado e analizouna. Os xeroglíficos tampouco 
mostraban unha construción fonética normal.O 
texto viña a dicir  que o faraón Keops asinara un 
tratado cun alieníxena provinte dun sistema 
estelar moi afastado. Se o faraón lle ofrecía un 
refuxio, o ser daríalle a cambio protección 
durante toda a súa vida. 
 
É difícil crer  que esta historia non estea 
esaxerada. Sen embargo, nos rexistros constan 
como verdadeiros tanto a morte do axudante de 
Caparat  como que a escavación foi levada a 
cabo. 

 
 

 

O ESTRANO 

DISCO DO 

PRÍNCIPE SABÚ. 
 
Realizando unhas escavacións no ano 1936, 
descubriuse a tumba do príncipe Sabú. Entre os 
obxectos funerarios atopouse  o que parecía 
ser un disco. Semella unha especie de volante, 
hélice ou roda. Porén isto último non é posible 
porque non se estima a aparición da roda en 
Exipto ata moito despois de que este príncipe 
morrera. Aínda resulta máis estraño o feito de 

que algún exiptólogo manteña que esta é a 
reprodución dun obxecto anterior. Debido á súa 
estraña forma, con cortes ou palas curvas, 
tamén se aventura que este instrumento foi 
empregado nun medio líquido. Outros sosteñen 
que debido ao orificio sobresaínte que leva, é 
tan só a peza dun mecanismo máis complexo. 
Para exiptólogos e arqueólogos podería ser o 
soporte dalgún candelabro ou un pedestal  cuxa 
forma é froito da casualidade. Pero e se isto 
non fose así, que mecanismos existían hai 5000 
anos nesta zona?  E vós, que opinades? 
 
 
ELECTRICIDADE EN EXIPELECTRICIDADE EN EXIPELECTRICIDADE EN EXIPELECTRICIDADE EN EXIPTO?TO?TO?TO?    
 
É difícil comprender como en Exipto  se puido 
chegar a tal perfección artística  en total 
escuridade. Claro que naquela época había 
fachos, o curioso é  que non se atoparon nunca 
manchas ou partículas de ferro ou do fume 
deixado polos  candís. Este tipo de 
instrumentos porían en perigo a obra dos 
artistas que decoraron as paredes e as 
inscricións exipcias.Algúns chegaron a plantexar 
a hipótese de que  estas obras puideron facerse 
empregando espellos para reflectir dalgunha 
forma a luz solar. Nembargante, os espellos 
atopados son de moi mala calidade e a luz 
chegaría ao interior de pirámides e templos moi 
debilitada.Pero existe unha hipótese prohibida: 
Son moitas as crónicas existentes que narran o 
emprego dos obeliscos como xigantescos 
pararraios. Algúns deles estaban recubertos 
dunha aleación de ouro, prata e cobre que 
recibía  o curioso nome de “electrum”. 
 
Nos anos oitenta dous investigadores Peter 
Krassa  e Reinhard Habeck lanzaron a idea 
revolucionaria da posibilidade da existencia de 
electricidade no antigo Exipto. Baseábanse nos 
relevos esculpidos nalgúns templos, que ao 
parecer se parecen moito ás bombillas de hoxe 
en día pero cunha forma un pouco máis alongada. 
Estarían  conectadas cun cable a un pedestal 
que representaba ao deus do aire. No interior 
das “bombillas” deixábase ver tamén unha serpe 
ondulada, quizais o “filamento”.Sería isto 
posible? 

 
Hai diversas hipóteses sobre a antiga 
civilización exipcia: 
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1-Que existiu no pasado unha civilización moi 
evolucionada científica e tecnoloxicamente. 
 
2-Que unha civilización exterior ao noso planeta 
nos visitou e deixou coñecementos que non 
evolucionaron senón que quedaron baixo terra. 
 
3-Ou quizais o razoamento máis lóxico de que 
era unha civilización que posuía grandes 
coñecementos pero que non eran nin 
extraterrestres nin omnipotentes, tan só un 
pobo con gran poder, cartos e escravos. 
 
 

CINEMATÓGRAFO EXIPCIOCINEMATÓGRAFO EXIPCIOCINEMATÓGRAFO EXIPCIOCINEMATÓGRAFO EXIPCIO    
 

O “Pelplum” coma xénero cinematográfico naceu 
ao mesmo tempo que o cine en si, que tiña coma 
tema principal contar as historias de tempos 
pasados, sobre todo do Antigo Exipto.  
 
O xénero acadou o seu cume no anos 50, pero 
todo comezou moito antes. 

 
A lenda de Cleopatra: Na década de 1910 
rodouse a primeira versión de “Cleopatra” (J. 
Gordon Edwards,1917), coa actriz Theda Bara. 
Moitas actrices interpretaron á ambiciosa raiña 
exipcia coma Vivien Leigh en “César e 
Cleopatra” (G. Pascal, 1945) ou Elisabeth 
Taylor, a actriz que plasmou a esencia principal 
do personaxe en “Cleopatra” (J. L. Mankiewicz, 
1963), na rodaxe da cal houbo todo tipo de 
avatares coma a relación que mantiveron Taylor 
co actor que interpretou a Marco Antonio, 
Richard Burton, ademais de case levar á ruína 
económica á 20th Century Fox. É un personaxe 
cheo de misterio e de admiración, cunha lenda 
nunca morrerá.  
 
Desenterrando á Momia: É un dos personaxes 
que máis atrae na sétima arte. A primeira e 
máis querida de tódalas versións é a de “A 
Momia” (Karl Freund, 1932), co gran Boris 
Karlof, a segunda da época dourada da 
Universal Terror, sendo a primeira “Drácula” 
(Tod Browning, 1931). Houbo moitas e 
innecesarias continuacións ao longo dos 40 e 
dos 50. Foi nos 90 cando a Momia volveu á vida 
cun éxito asegurado no remake “A Momia” 
(Stephen Sommers, 1999) e a súa continuación 
“O Regreso Da Momia” (Stephen Sommers, 
2001) ambas interpretadas por Brendan Frasier 

e Rachel Weisz. Sempre creou fascinación o 
mundo das momias e o feito de que o seu 
cadaleito nunca se chegue a pechar. 
 
Outros Enigmas Fílmicos: En toda a Historia 
Cinematográfica Exipto é un dos lugares que 
máis fascina e fascinou xunto  con Francia, 
EE.UU ou o Reino Unido. Son moitos os títulos a 
destacar ambientados neste enigmático lugar, 
coma por exemplo: “Quo Vadis” (1951), “Ben 
Hur” (1959), “Espartaco” (Stanley Kubrick, 
1960), “Terra de Faraóns” (Howard Hawks, 
1955), “Nefertiti, raíña de Exipto” (Fernando 
Cerchio, 1961), “Os Dez Mandamentos” (Cecil B. 
De Mille, 1923), “A Esfinxe” (Franklin 
Schaffner, 1981), “Morte no Nilo” (John 
Guillermin, 1981), baseada na obra de Agatha 
Christie, “Gladiator” (Ridley Scott, 2000) e “O 
Rei Escorpión” (Chuck Russell, 2002) entre 
outras. 
 
Pictogramas televisivos: Na pequena pantalla 
Exipto tamén é un reclamo para a audiencia con 
series coma “Eu Claudio” (1976). 
 
Visión Final: O cine recolleu os horrores e as 
paixóns de Exipto ao igual que moitas artes e 
nestas películas podemos respirar o aire exipcio 
e viaxar no tempo  experimentando  sensacións 
descoñecidas e á vez estimulantes.  

 
 

 
 
 

María Victoria Conde 
Sara Álvarez  
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Neste artigo imos amosarvos as características 

e o proceso dalgúns dos nosos obxectos máis 

cotiáns como a televisión, a radio, o reprodutor 

de música, ... 

 

A vida que levamos hoxe en día é moi diferente 

á dos nosos antepasados, en gran parte iso é 

debido  ao avance das novas e numerosas 

tecnoloxías. 

Algo que nos parece tan sinxelo como facer 

unha chamada de teléfono, acender o televisor, 

escoitar música ou o simple feito de facer unha 

fotografía, era antes case imposible debido á 

falta de medios. 

 

 

 A RADIO: 

 

No ano 1887 Heinrich Hertz propiciou a 

creación do primeiro receptor de radio. 

En España a primeira Radio foi EAJ-1 Radio 

Barcelona (E por España, AJ porque designa as 

estacións de Telegrafía sen Fíos e o 1 por ser a 

primeira). 

Hoxe en día podemos escoitar a radio dende o 

noso televisor, dende o noso teléfono móbil ou 

dende o noso reprodutor de música aínda que 

hai uns anos para escoitar música había que ir a 

un concerto ou a unha ópera que duraba horas e 

que moi poucos se podían permitir debido á súa 

situación económica. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A TELEVISIÓN:  

 

 

 

 

A televisión tal e como nós a coñecemos xurdiu 

despois de facer moitos cambios. Dende os 

primeiros televisores cunha pequena pantalla e 

unha gran “caixa”, coa principal característica 

da imaxe en branco e negro; aos actuais 

televisores de plasma cunha excelente cor e 

calidade de retransmisión, hai moita diferencia. 

Inventouse o dío 25 de marzo de 1925 (s.XX) 

por John Logie Baird . 

En 1928 Baird fundou a compañía Baird TV 

Development. 

En 1929 comenzan as emisións regulares en 

Londres e Berlín. 

En 1932 primeiras emisións en París. 

Alemaña foi o primeiro país que retransmitiu os 

Xogos Olímpicos de Berlín (1936) en vivo e en 

directo. 

En 1937 comezaron as transmisións regulares 

TV electrónica en Francia e no Reino Unido. 

Eran televisores de pantalla pequena e moi 

caros. Produciuse un rápido aumento dos 

telespectadores. 

Italia tivo unha televisión experimental en 1941. 

En 1948 en Barcelona e Madrid próducense as 

primeiras demostracións do que hoxe en día 

entendemos por televisión. Entre 1951 e 1952 

aparecen as primeiras emisións de proba de 

TVE. As emisións non se iniciarían totalmente 

ata 1956. 

En 1945 establécense as normas CCIR que 

regulan a exploración, modulación e transmisión 

do sinal de TV. 
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As transmisións en Europa foron suspendidas 

debido á “Segunda Guerra Mundial” (1939-

1945). 

 

 

 TELEFONÍA: 
 

En 1875 Graham Bell propicia o nacemento da 

telefonía, este inventor conseguiu que os 

sonidos puideran propagarse a través dun cable. 

O 3 de abril de 1973,  Martin Cooper, daquela 

director de I+D (Investigación + Desenrolo) de 

Motorola, efectuou a primeira chamada dende 

un teléfono móbil.   

Aínda que hoxe en día case todo o mundo teña 

teléfono fixo ou móbil, hai uns anos  non era 

posible comunicarse de forma tan sinxela e 

había que recorrer a outros métodos menos 

rápidos como os telegramas, as cartas, … 

 

  

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MÚSICA: 

 

Un dos formatos máis famosos para a 

reprodución de música foi e aínda  segue sendo 

o LP (“long play” ou de larga duración). Moitos 

anos pasaron dende a súa invención, o formato 

de grabación foi mellorando paulatinamente: da 

primeira mostra (LP) moi aparatosa ata o CD 

que todo o mundo utiliza con normalidade, 

transcorreron moitas formas de reproducir i 

escoitar música: 

 

1) Reprodutor de cassete (1962-1963).     

2) Reprodutor de CD (1982).                      
3) Reprodutor Mp3 (1998). 
4) Reprodutor Mp4. Mp5, Ipod, …     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FOTOGRAFÍA: 

 

 

En 1865 Johann Zahn inventou a primeira 

cámara fotográfica considerada práctica e 

portátil pero aínda  pasarían 90 anos para que a 

tecnoloxía se percatara das posibilidades deste 

aparato.Hoxe en en día úsanse fotos e cámaras 

dixitais para ilustrar dende un libro de texto 

ata as revistas de deportes, música,etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Marta Aguiar Campo  

Lucía Iglesias Conesa. 
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Non podía faltar o famoso emperador romano 

que subiu ao trono mediante un golpe de estado 

no que o antigo emperador, Calígula ,foi 

asasinado xunto coa súa muller, nomeando a 

Claudio  novo emperador. Este proclamouse 

adulto con 14 anos e casou coa súa media irmá. 

Entre os seus maiores delitos constan: 

- Executar a súa nai e a seu irmán. 

- Compoñer coa súa arpa mentres Roma ardía 

a causa dun incendio que el mesmo ordenara. 

- Envelenar ao seu pai adoptivo. 

 

Nerón sempre tentou converterse en artista ou 

atleta, participando nos Xogos Olímpicos, que 

acabou `` gañando ´´, ademais de dar 

concertos de arpa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inquisidor xeral  de España a finais do s. XV e 

confesor da Raíña Isabel. Durante o seu  

mandato foron asasinadas vilmente 10.000 

persoas e torturadas 27.000. Calquera a partir 

dos 13 anos podía ser xulgado. Os perseguidos 

eran, principalmente, persoas que non 

comungaran coa relixión católica e aqueles que 

se converteran para evitar a persecución. 

Críase que mediante a execución se  recuperaba 

a pureza necesaria para ir ó ceo. As torturas 

podían ser diversas: as máis leves, humillacións 

públicas, nas que se suministraba comida podre 

ós nenos e que eles lanzaban contra o acusado, 

atrapado nun barril. As máis graves, dende a 

morte por inanición, ata fender  ó acusado en 2 

cunha serra de arco, sentalo nunha cadeira de 

ferro a 400 º, queimalo na fogueira ou acabar 

con el  empregando a dama de ferro (unha 

estatua oca con pinchos por dentro no que se 

introducía ó acusado) …. O obxectivo destas 

torturas era confesar o delito ou morrer para 

purificarse. Avanzamos un pouco, gracias a 

deus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Político francés de finais do s. XVIII. Foi un 

importante líder da Revolución Francesa. Un dos 

membros do Comité de Saúde Pública 

(organismo encargado de acabar cos inimigos da 

revolución).  En 1793 deu un golpe de Estado 

apropiándose do poder. Iniciou o período do 

Terror, no que un simple rumor podía provocar a 

pena de morte na guillotina. Milleiros de 

obreiros e campesiños, en especial aqueles que 

se negaban a ir á guerra contra Austria, foron 

condenados. Tras sufrir dous intentos de 

asasinato e un golpe de Estado,  el mesmo 

acabou na guillotina. 
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Ditador italiano que instalou o réxime fascista 

en Italia en 1922.  As características  

principais do goberno foron o nacionalismo, o 

militarismo, a loita contra o comunismo e a 

censura e propaganda estatal. Participou aliado 

con Hitler na 2º Guerra Mundial, acabando 

invadido polos aliados. Cando tratou de escapar 

en 1945, foi capturado polos partisanos serbios 

e executado. O seu corpo quedou exposto ante 

a opinión pública en Milán.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Líder do Partido Nacionalsocialista Alemán e 

causante do Holocausto. Asumiu o fascismo 

italiano  e  fundou o 3º Reich. O holocausto e a 

2º Guerra Mundial fano responsable da morte 

de  54 millóns de persoas, contando entre eles 

civís, soldados, vítimas dos bombardeos, e os 

que morreron nos campos de concentración: 

xudíos , comunistas…. A gran diferencia 

respecto a Italia foi a aparición dunha gran 

xenofobia que levou a Hitler á crenza  da 

superioridade da raza aria  e á creación dos  

campos de concentración. 

Moita xente cataloga a Hitler de enfermo 

mental baseándose na súa infancia, pero o máis 

probable  sexa que o odio antisemita das 

charlas en Munich e en Berlín o acabaran 

convencendo  nacéndolle  unha xenreira terrible 

contra este pobo.  

Hitler morreu sendo o ditador máis sanguinario 

da historia, xa que provocou a guerra máis 

mortal de todas. Suicidouse poucos días despois 

de casar coa súa axudante, da que estaba 

profundamente namorado, Eva Brown. 

Probablemente a  maior ironía do seu goberno é 

saber que  a súa terrible dictadura xurdiu 

dunhas eleccións , xa que foi elixido polo 

canciller en persoa da Alemania demócrata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nado en Xeorxia, foi o secretario xeral do 

Comité Central do PCUS ( Partido Comunista da 

Unión Soviética). Afiliado ó partido con 15 anos, 

creou varios xornais clandestinos antes de 

acudir ás primeras conferencias do PCUS, 

entablando amizade con Stalin. En 1917 foi 

nomeado director do periódico oficial do 

partido, tendo pouca importancia na Revolución 

Rusa. En 1922 foi  nomeado secretario xeral do 

PCUS e foi eliminando a todos os seus 

opoñentes, incluído a Lenin. A partir de aí, 

comenzou a reformar o estado á súa maneira 

acabando cos que se opoñían mediante  exilios 

en Siberia, execucións, asasinatos por parte da 

policía secreta, expropiación de bens,  ou a 

través dos GULAG (campos de traballos 

forzados). Stalin culpou de todos os seus 

asasinatos ao represante da esquerda 

bolchevique, Trotsky.  

Oficialmente  se cre que Stalin matou en total  

a uns 10 millóns de persoas, uns 4 na represión 

e outros 6 de fame.  Stalin morreu en 1954 tras 

unha longa agonía 
                                 

Juan Ozaita 
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TEST DO AMORTEST DO AMORTEST DO AMORTEST DO AMOR    
 
A continuación atoparás  un grupo de preguntas que teñen como finalidade sondear cinco aspectos da 
túa maneira de amar. 
 
Débese facer por separado e dun modo honesto e sincero, sen mirar as respostas de quen o fixo  antes. 
 
 
** Contesta as seguintes preguntas con SI ou NON ** 
                                                                                                                                 EL /ELA 
 
1. Gústache ir collidos da man? 
2. Se che soben  o soldo, comunícasllo de seguido? 
3. Algunha vez lembras o seu corpo cando non está? 
4. Sabes cal é a súa cor favorita? 
5. Cres na posibilidades dunha amizade desinteresada entre un home e unha muller? 
6. Pensas que e ntre os dous hai un bo diálogo? 
7. Gústache que a túa “media laranxa” te chame cun diminutivo afectuoso e persoal? 
8. El/ela é o primeiro/a en coñecer os teus segredos? 
9. Pola noite ves a televisión ou les antes de deitarte? 
10.  O teu/túa compañeiro/a abrázate ou bícate sen motivo aparente? 
11. Gústalle pasear baixo a chuvia? 
12. Se para saír pola noite se viste con máis coidado do habitual, pensas  que o fai  para impresionar a 

alguén? 
13. Parécenche suficientes a frecuencia de relacións sexuais? 
14. Se algo non funciona, prefires falalo canto antes? 
15. Sempre hai algo novo que che gustaría probar con el/ela na cama? 
16. Que ti saibas, consulta a miúdo o horóscopo? 
17. Paréceche que expresa con xestos todo o amor que sente por ti? 
18. Cres que te considera espelido/a? 
19. Se el/ela se pon  un vestido que non che gusta, disllo aínda que sexa con moito tacto? 
20. Sabes cal é o seu perfume favorito? 
21. Gústache de vez en cando facer o amor nalgún lugar insólito ou prohibido? 
22. Algunhas veces tes que dicirlle que non sexa tan empalagoso/a contigo? 
23. Estás seguro/a de que sempre é sincero/a contigo? 
24. Lembras o título do último libro que leu? 
25. Prefires evitar as mentiras entre vós? 
26. Cando regresas a casa despois dun duro día, segues a darlle voltas  aos teus problemas na cabeza? 
27. Cando estás a durmir,  sentes a necesidade de manter un contacto físico, aínda que sexa mínimo con 

el/ela? 
28. Es capaz de prever por anticipado as súas reaccións? 
29. Moléstache que baile “un lento” con outra persoa? 
30. Pola noite contádesvos mesmo os pequenos detalles do día? 
31. Ocórreche algunha vez arder en desexo sen pasar logo á acción? 
32. Se el/ela ve algunha foto dun/dunha ex teu/túa, sabes que comentario fará? 
33. Gústache robarlle alguha prenda para poñela cando non está? 
34. Cando fala por teléfono, pregúntaslle  con quen está a falar? 
35. Se está de mal humor, pregúntaslle de seguido o porqué? 
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36. Pensas que sería capaz de cambiar unha roda pinchada? 
37. Dixécheslle algunha  vez “este non é o momento” ou “non teño ganas” para frear os seus impulsos? 
38. Paréceche agradable o olor da súa pel? 
39.  Ao ver  “Love Story” cáeche algunha bágoa? 
40.  Ter que separarvos, aínda que sexa por pouco tempo, faite  estar nun estado de inquietude e 

desasosego? 
41.  Cres que un bo entendemento sexual é importante para o bo funcionamento da parella? 
42.  Se non che apetece ir cear a casa da súa familia, disllo abertamente? 
43. Hai diálogo entre vós? 
44.  Gústache que che rañen  a espalda ou calquera parte do corpo? 
45.  Se se mostra afectuoso e atento con outra persoa, síntestse molesto/a? 
46.  Se alguén che fala  da súa forte actividade sexual, o feito faiche reflexionar? 
47.  Se alguén lle fai as beiras, sénteste orgulloso/a del/dela? 
48.  Pensas que o correcto entre vós é falar incluso das cousas menos agradables? 
49.  El/ela  tivo algún trauma serio de pequeno/a? 
50.  Non sentes vergoña se te mima diante doutras persoas? 
51.  Cando estás fóra, esperas que pola noite quede en casa? 

 
 

Puntuación  

Agora deberedes  calcular a puntuación por separado. Despois poderedes comparar os resultados. 
Segundo  os puntos obtidos, atoparedes as respostas dos 5 tests. 
 
 
Es ciumento? 
Calcula un punto por cada resposta igual ás seguintes: 
 
 5: si  23: non   40: si  50: si 
 12: si  29: si  44: si  ( máximo 10 puntos, agora  
 18: non  23: si  46: non  multiplícaos por 2) 
 
Puntuación comprendida entre 20 e 10: 
 
Otelo ao teu lado resulta un tipo liberal! A canción Amor quere dicir celos na túa casa debe de 
escoitarse todos os días… parácheste  a pensar que opina disto  a túa parella? 
 
Puntuación comprendida entre 8 e 6: 
 
Sabes controlar os teus ciúmes, manténdoos a uns niveis aceptables. Isto non quita que de  vez en 
cando teñas algunha dúbida  de tipo irracional que desencadea algunha tormenta. Pero non teñas medo 
porque aínda que a túa parella estea molesta polas túas dúbidas, estas cousas son as que demostran ata 
que punto mantés vivo o interese pola relación. 
 
Puntuación comprendida entre 4 e 0: 
 
É posible que non teñas nin unha sombra de dúbida? Ou fixeches trampa ou es de orixe anglosaxona en 
vez de latina! Non sempre enganan os refráns “pensa mal e acertarás”. 
 
 
Sentes a necesidade de tenrura? 
Calcula un punto por cada resposta igual ás seguintes: 
 
 1: si  17: si  33: si  48: si 
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7: si  22: non  38: si  (máximo 10 puntos, agora 
 10: si  27: si  43: si  multiplícaos por 2) 
 
 
Puntuación comprendida entre 20 e 10: 
 
Si, sentes necesidade de tenrura pero á vista dos resultados, os teus desexos parecen satisfeitos; 
valora tamén a puntuación da túa parella: se se parece á túa, non farás máis ca confirmar que navegades 
nun mar de mel e zucre. 
 
Puntuación comprendida entre 8 e 6: 
 
Os mimos gústanche pero até certo punto, en determinados momentos prefires unha actitude forte en 
vez de acaramelada; cando estás cos demais tentas non pasar todo o tempo bicándote con el/ela. Pero 
non presumas moito de duro/a, baixo esa coiraza alberga un corazón tenro. 
 
Puntuación comprendida entre 4 e 0: 
 
Decididamente es unha persoa dura. Tenrura para ti pode ser o título dunha película ou dunha canción 
que nunca verías nin escoitarías. De verdade que ninguén é capaz de conseguir facer mela na túa 
coiraza?Que opina a túa metade? Entre tanto procura que non lisque! 
 
 
Ardes en desexo? 
Calcula un punto por cada resposta igual  ás seguintes: 
 
 3: si  15: si  31: non  45: non 
 9: non  21: si  37: non  (máximo 10 puntos, agora 
 13: si  26: non  41: si  multiplícaos por 2) 
 
Puntuación comprendida entre 20 e 10: 
 
¡Es ardente, non hai máis que falar! O teu apetito sexual é moi forte. Entre ti e a túa parella parece 
haber moi boa harmonía, mesmo baixo as sabas. A súa puntuación non concorda coa túa? Unha cullerada 
de bromuro non vos viría mal! 
 
Puntuación comprendida entre 8 e 6: 
 
Algunhas veces ardes en desexo, pero outras arrefrías un pouco: estrés, rutina?. A resposta pódela 
atopar  confrontando as túas respostas coas da túa parella; debedes controlar as preguntas indicadas. 
De todos os xeitos, como consello, lembra  que no amor tamén é válido aquilo de… “  comer e  rañar, 
todo o malo é empezar”. 
 
Puntuación comprendida entre 4 e 0: 
 
“Nada de sexo, somos persoas civilizadas,non animais”Podería  ser a túa frase favorita. A túa parella 
está dacordo? 
 
Hai diálogo entre vós os s dous? 
Calcula un punto por cada resposta afirmativa que deras ás seguintes preguntas: 
 
2, 6, 8, 14, 19, 25, 30, 35, 47 
(Máximo 10 puntos, agora multiplícaos por 2) 
 

103 



                                                               

                                                                                 
                                                                                 

                                Rañolas  6                                                                                                                    
                           

Curiosidades e outras miudezas 

 

Puntuación comprendida entre 20 e 10: 
Realmente existe moito diálogo entre vós! Sinceridade, harmonía, facilidade de comunicación, 
comprensión: polas túas respostas nótase que todo isto forma parte do día a día da vosa relación. 
Correspóndense as vosas respostas? Se non é así, pode que resulte ser un monólogo… 
 
Puntuación comprendida entre 8 e 6: 
 
Si, o diálogo resulta un dos principais ingredientes para unha boa relación, misterio e silencio son unha 
boa combinación, esta parece ser a túa filosofía. Tamén ao teu partner lle gusta o “menage” algo 
adubiado? 
 
Puntuación comprendida entre 4 e 0: 
 
Como fas para dicirlle: “Pásame o pan”? Establecéstedes un código mímico? Dende logo a comunicación 
coa túa parella non debe ser de tipo verbal. Pode ser que logres comunicarlle o teu afecto doutra 
maneira: “obras son amores, e non boas razóns” podería ser o  teu lema. 
 
 
Coñeces realmente á túa metade? 
Para controlar a túa puntuación deberás pedir axuda á túa parella, xa que só el/ela poderá confirmarche 
se de verdade adiviñaches cal é o seu perfume preferido, a súa cor ou gustos persoais.  
Calcula 2 puntos por cada resposta das seguintes preguntas que coincidan coa resposta da túa parella. 
 
4, 11, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 39, 48. 
 
Puntuación comprendida entre 20 e 10: 
 
A túa parella resúltache  tan familiar como o  teu peto: coñécela á perfección. 
 
Puntuación comprendida entre 8 e 6: 
 
Quédache aínda moito por descubrir da túa parella: ou hai pouco que vos coñecedes, ou ben el/ela foi 
moi hábil disimulando para que non chegues a saber moito del/a. Cal foi a súa táctica? Fascinación e 
misterio… Cal foi a súa puntuación? Atención: cunha persoa así non debes descubrir tampoco tódalas 
túas cartas! 
 
Puntuación comprendida entre 4 e 0: 
 
“ O meu partner, ese descoñecido” un bo título para o libro que poderías escribir este verán. Polas túas 
respostas diríase que hai pouco que vos coñecestes  ou ben que es moi despitado/a, pero non te 
preocupes, hai remedio: comeza por preguntarlle como se chama. 
 
 
 

                                                                       Miriam Cid Soto  
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OS INICIOS 
 
O primeiro partido da Selección Galega 
remóntase ao 19 de novembro de 1922 contra 
Castela, no antigo campo vigués de Coia, e con 
resultado de 4-1 favorable ao combinado galego. 
Meses despois tivo lugar a súa estrea 
internacional  fronte a unha selección de 
Lisboa, o 7 de xaneiro de 1923, vencendo por 3-
1. 
Ao longo de 1923 a Selección enfrontouse a 
diversos equipos .Cabe destacar a vitoria por 7-
2 ante unha selección da escuadra inglesa. 
 
  
INFLUENCIA DA POLÍTICA 
 
En setembro de 1923 o golpe de estado de 
Primo de Rivera deteu entre outras cousas 
calquera manifestación do fútbol galego. 
Non foi ata 1930 cando a selección galega 
volveu a amosar o seu xogo nun partido en 
Chamartín contra a selección do Centro, á que 
venceu por 4-1.O último partido da selección 
galega disputaríase nas Olimpiadas populares de 
Barcelona seis días antes do golpe de Estado,e 
alí, en Barcelona, ficaron moitos xogadores 
galegos, a maioría loitando no bando 
republicano. 
Durante a guerra e o franquismo non houbo 
ningún sinal de selección galega como tal, só un 
partido que data de 1943 entre  o Deportivo e 
un combinado de xogadores galegos. 
 

 
A SELECCIÓN ACTUAL 
 
Tras varios intentos de recuperación, e mesmo 
estando a piques de disputarse o primeiro 
partido da selección despois da ditadura o 24 
de xullo de 1980, a súa estrea tivo que esperar 
ata o 29 de decembro de 2005 en Santiago de 
Compostela, no estadio Multiusos de San 
Lázaro, fronte á selección de Uruguai co 
resultado de 3-2 a prol de Galiza. 
Empezaba así a festa do fútbol galego, un 
partido que se disputaría durante tres anos 
máis polas mesmas datas. 
O segundo partido desta selección xogouse o 
día 28 de decembro no estadio de Riazor, na 
Coruña, fronte á selección de Ecuador, co 
resultado de empate a 1 gol. 
O 27 de decembro de 2007 disputouse no 
estadio de Balaídos o encontro que enfrontaba 
a Galiza e Camerún no que era o terceiro 
partido da selección contemporánea, o 
desenlace saldouse cun novo empate a un 
gol.Cabe saliantar deste partido a fidelidade 
dos siaeiros galegos, preto de 30.000, que 
aturaron o retraso de máis dunha hora por mor 
de problemas internos no equipo camerunés. 
O derradeiro partido da selección  disputouse o 
27 de decembro de 2008 de novo no estadio de 
Riazor, ante a selección de Irán  e con 
resultado de 3-2 favorable a Galiza, cunha gran 
actuación do xogador galego Nacho Novo, que 
marcou dous dos tres goles da Irmandiña. 
Por esta selección pasaron xogadores de 
primeira categoría como Michel Salgado, Borja 
Oubiña, Diego López, Jonathan Pereira, Nacho 
Novo, Cabanas, Viqueira, Trashorras, Diego 
Castro e varios máis non tan coñecidos pero 
igual de bos. 
Remata así a historia da nosa selección que 
demostrou non ser inferior a ningún dos seus 
rivais, a pesar de que fosen combinados de máis 
peso e con máis experiencia, que segue invicta 
na súa etapa contemporánea e da que 
esperamos  nuns anos  ter máis anécdotas que 
contar.  

 Ismael Seara    
Pedro Rodríguez   
Breixo Fernández 
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PAN POR PANPAN POR PANPAN POR PANPAN POR PAN    
    
        ((((Para MARCOS VALCÁRCEL)Para MARCOS VALCÁRCEL)Para MARCOS VALCÁRCEL)Para MARCOS VALCÁRCEL)    
 
Porque sabe que a norma establecida 
na cidade dos cívicos sorrisos 
é a ausencia dos soños de diario, 
vai a contracorrente: 

                    deixa a alma 
nas sombras e na luz de cada díanas sombras e na luz de cada díanas sombras e na luz de cada díanas sombras e na luz de cada día. 
 
Porque o move a ilusión inquebrantable 
de máis sol, máis amor, máis horizontes, 
non acude na hora sinalada 
ó tumulto das sombras en tropel 
pregoando silencios interiores. 
 
Con paixón de xoieiro minuciosoCon paixón de xoieiro minuciosoCon paixón de xoieiro minuciosoCon paixón de xoieiro minucioso    
vai pulindo palabras que esclarecen 
-cal luídas alfaias primorosas- 
nosa escura memoria devanceira, 
ou esculcan o tempo muiñándose, 
ou dexergan o día de mañá,  
dándonos certamente pan por panpan por panpan por panpan por pan, 
dándonos a verdade luminosa. 
 
 
Porque sabe do frío que entumece 
ós corazóns dogmáticos, camiña  
con todos nós en boa veciñanza, 
dono de si, da propia liberdade: 
 
xamais vende na feira deste mundoxamais vende na feira deste mundoxamais vende na feira deste mundoxamais vende na feira deste mundo, 
coma o ouro, baleiras aparencias. 
 
E todos nós, talvez caladamente, 
sabemos que é un don un home así, 
privilexio de Ourense e seus amigosprivilexio de Ourense e seus amigosprivilexio de Ourense e seus amigosprivilexio de Ourense e seus amigos. 
  

                         
Edelmiro V. Naval  
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Antía Vide 
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Paula de Santos 

108 

CARTA DE AMOR 



                                                               

                                                                                 
                                                                                 

                                Rañolas  6                                                                                                                    
                           

Curruncho do soñador 
 

                                                                                            Lucía Rodríguez  
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Festival de cine 

internacional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quizais non o saibades pero Ourense é terra de 
cineastas, e sempre estivo vencellada ó cine 
gracias aos  grandes directores que xurdiron na 
nosa cidade. 
Nos anos 70 empezaron en Ourense  a 
realizarse as chamadas “Xornadas de cine”, que 
permitiron ao público ver por vez primeira 
producións non só estranxeiras senón tamén 
galegas, rodadas na clandestinidade, así coma 
producións non estreadas comercialmente e 
mesmo censuradas. A organización desta 
actividade, que durou ata os anos 80, foi a 
semente para o nacemento do cinema galego. 
 
No ano 1996 creouse o primeiro Festival de 
cinema independente de Ourense. Foi unha 
iniciativa promovida por Eloy Lozano Coello, 
quen  se converteu nun dos pioneiros do cinema 
galego cando, en 1975, dirixe a primeira 
curtametraxe en 35mm en galego: “Retorno a 
Tagen Ata”, baseada na obra do escritor 
ourensán Mendez Ferrín. Eloy Lozano Coello é 
un dos principais responsables da promoción do 
cine galego ao que adicou a súa vida nunha 
traxectoria variada que culminou coa súa 
primeira  longametraxe "Belas durmintes" no 
ano 2000, que supón un antes e un despois no 
cine galego. 
 
En 1998 créase o Consorcio do Festival 
Internacional de Cinema Independente de 
Ourense que completa a imaxe definitiva do 
festival tal e como hoxe o coñecemos. A partir 
de aquí numerosas institucións, patrocinios e 
colaboradores foron sumándose a esta idea ata 
chegar a ser na actualidade un dos festivais de 
cine de vangarda no que participan proxectos 
de todo o mundo ademais de estar na cabeza do 
audiovisual galego e do estado.  
Como cada ano celebrouse en 2009 o Festival 
de Cine Internacional de Ourense, que xa se 
leva realizando durante 14 edicións. Esta última 
viuse rodeada de polémica e cuestionouse a súa 
posible financiación no futuro, esperemos que 
isto non deixe de ser algo puntual pois sería 

nefasto para Ourense e para o cine galego en 
xeral. 
  
Baixo o lema “Creatividade e Innovación” 
presentouse unha selección das  producións 
cinematográficas e audiovisuais máis 
innovadoras e destacadas de Galicia, Europa, 
América Latina e de todo o mundo entre 
longametraxes de ficción, documentais de 
creación, curtametraxes e novos media que 
representan a máis de 80 países. Segundo o seu 
director, Enrique Nicanor, este festival 
ademais será “O centro do debate sobre a 
unificación do audiovisual galego”. 
 
O certame, que se celebrou do 10 ao 17 de 
outubro de 2009 na cidade das Burgas, quere 
converterse ademais, nun centro de negocios 
para desenvolver un audiovisual de maneira 
unitaria en Galicia e en combinación coa Unión 
Europea. 
 
Sinalouse   tamén que o festival internacional ‘é 
"algo propio" e unha aposta polo audiovisual 
galego. Así mesmo, beneficia ó tecido 
económico da cidade. 
 
Cun presuposto "60 veces inferior ó festival de 
cine de San Sebastián, " o Festival de Cine de 
Ourense tentou  "acercarse máis á xente", dixo 
Enrique Nicanor. Por isto, o centro do festival 
estivo este ano nas salas de cine do Centro 
Comercial Pontevella da cidade e a sede do 
certame estivo no Auditorio Municipal no que 
tiveron lugar as cerimonias de apertura e 
clausura e a proxección de ciclos paralelos. 
 
A película "Celda 211", do cineasta Daniel 
Monzón, foi a encargada de inaugurar a recente 
edición do Festival Internacional de Cine de 
Ourense, que contou cun total de 53 producións 
seleccionadas entre 1.250 filmes entre os que 
se encontran 13 longametraxes, 30 curtos e 10 
documentais que competiron nas diferentes 
seccións deste certame. 
 
A película inaugural, de produción galega e na 
que participan intérpretes galegos (Luis Tosar 
nun dos papeis principais) foi proxectada tras o 
acto de apertura oficial do certame, recibindo 
moitísimos aplausos do público. 
 
Esta película, que se está a converter nunha das 
máis taquilleiras dos últimos anos,  está 

de Ourense 
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baseada na novela homónima de Francisco Pérez 
Gandul. Narra a historia de Malamadre (Luis 
Tosar) que encabeza un motín coincidindo coa 
chegada como garda de seguridade de Juan, que 
se fai pasar por interno para salvar a súa vida. 
O encerro vese agravado pola presenza de tres 
presos etarras, que os internos fan valer como 
moeda de cambio nas súas negociacións, e as 
tensións entre os internos.Película trepidante 
que vai máis alá do simple drama carcelario e 
que presenta un final sorprendente. O éxito é 
tal que está nominada aos premios Goya.O actor 
Antonio Resines, que dá vida na película ó xefe 
de seguridade da prisión ( nun papel que borda), 
afirmou que é a primeira película onde aparece 
o tema do terrorismo "de forma colateral" e na 
que todo o mundo expresa o que sente. 
 
Isto só é unha mostra máis de que, apostar polo 
“noso” , é engrandecer e dar a coñecer o gran 
tesouro que se esconde detrás dunha terra 
chea de artistas e talentocomo é a nosa. 
 
 

Susana de la Iglesia  

Paula Valado  

Rebeca Abad  

 

 
  
 

    

TIM TIM TIM TIM 

BURTONBURTONBURTONBURTON    

    
 
Timothy William Burton naceu o 25 de agosto 
de 1958 na cidade de Burbank, California.  
Sempre foi un neno tímido, abstraído, que 
medrou mergullado nas macabras fantasías de 
Edgar Allan Poe e no realismo sinistro 
atormentado de Charles Dicken.  
 
Porén a súa maior afección sempre foi soñar 
coas películas de terror e ciencia-ficción que 
pasaban na pequena sala da vila. Foi nese cine 

onde descubriu a Vincent Price, unha das súas 
maiores influencias. 
 Outro dos seus principais entretementos foi o 
deseño, aspecto no que demostrou ter talento 
tras concursar e gañar unha competencia de 
trazos que serían usados nos camións urbanos 
da súa cidade natal. 
 
Aos 13 anos realizou  o seu primeiro curto 
animado canda algúns dos seus amigos. 
 
Ante as moitas aspiracións que tiña no terreo 
artístico, decidiu cambiar de localidade e 
ingresar no Instituto de Artes Gráficas de 
California. Alí adicouse principalmente á 
animación, pero as clases eran demasiadas 
caras. A compañía Disney que andaba buscando 
mozos con talento concedeulle unha bolsa de 
estudos. Deste xeito estivo tres anos no 
departamento de animación da escola antes de 
entrar como animador na Disney. Tiña daquela 
20 anos. 
 
Nunha ocasión Bonham Carter, a súa compañeira 
sentimental, dixo que Burton sofre da Síndrome 
de Asperger, unha pouca habitual forma de 
autismo que explicaría o seu peculiar estilo e 
visión da direción baseados nunha rebosante 
creatividade. 
 
Con respecto ao seu estilo, único e selo de 
identidade, cabe mencionar o uso de cores coma 
o  negro, gris, amarelo e vermello, as súas 
personaxes con anatomías extremas,os 
ambientes tétricos e pechados, os mundos 
máxicos nos que predomina sobre  todo a 
imaxinación e a elección de personaxes 
inadaptados ou marxinais. En todo isto deberon 
pensar os que decidiron que este artista 
formara parte do MOMA, onde se expoñen  700 
dos seus bocetos, traxes das súas películas e 
moitos máis obxectos.Tamén aplica a súa arte  á 
creación constante de filmes. 
 
Como director ten as súas costas unha morea 
de películas e premios. Comezou cos estudos 
Disney, cos que colaborou nalgunhas producións, 
pero o seu estilo non encaixaba co seu. A súa 
primeira experiencia como director chegou da 
man dun curto chamado Vincent. 
 
Vincent – Curto estreado en 1982 e  baseado 
nun libro de poesías que escribiu Burton. 
Rodado en Stop-Motion, narra a vida dun neno 
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chamado Vincent cunha imaxinación e invención 
tal que o levan  a un estado profundo de 
depresión. Pouco despois chegaría a súa segunda 
curtametraxe. 
 
Frankenweenie- estreada en 1984, narra como 
un rapaz tenta facer revivir ao seu cadeliño 
morto. Esta historia non gustou moito en Disney 
ocasionando o despido de Burton, xa que os 
estudos Disney consideraban  este filme como 
moi sinistro para o público máis xoven. 
Actualmente Disney pretende sacar o proxecto 
adiante pero en 3-D e para 2011, visto o seu 
posterior éxito. 
 
A gran aventura de Pee-Wee –baseada nun 
personaxe de televisión de éxito da época. En 
1985 Burton leva a cabo a súa primeira 
longametraxe na que conta como a este 
personaxe lle suceden unha serie de aventuras 
mentres logra recuperar a súa bicicleta 
perdida. 
 
Beetlejuice- filme que recaudou 80 millóns de 
dolares e que gañou un  óscar á mellor 
maquillaxe. 
 
Batman-proxecto de 1989. Transformou co seu 
peculiar estilo o personaxe de Batman 
converténdoo nun home normal e adiñeirado que 
baixo un disfrace asustaba aos criminais . 
Ademais dotou a Gotan city  dunha atmosfera 
gótica que foi utilizada posteriormente nas 
tiras cómicas.Destaca o papel de Jack 
Nicholson como Jockey. 
 
Eduard Scissorhands (Eduardo mans tesoiras)- 
en 1990 aparece, segundo os  críticos e 
expertos, a mellor película de Burton. Nela 
cóntase como Eduardo, proxecto de ser humano 
inacabado polo falecemento do seu creador, 
vive nun castelo sendo levado a unha barriada  
para ser introducido na sociedade. A 
particularidade que o define son as tesouras 
que ten en lugar de mans .Vive unha pequena e 
fugaz historia de amor e pronto é apartado e 
rexeitado  polos veciños que se aproveitan del e 
o marxinan. Dise que estamos ante unha 
autobiografía caracterizada polas cores, os 
lugares, os personaxes e o ambiente case de 
estilo romántico que o envolve todo.Destaca a 
magnífica actuación de Johnny Depp no papel de 
Eduardo e a participación de Vincent Price. 
 

Batman returns- en 1992  roda  o segundo filme 
deste personaxe. Aínda que cun gran reparto de 
actores, como Dani de Vito ou Michelle 
Pfeiffer, e mesmo conservando o estilo da 
anterior, este filme non gusta á Warner Bros 
polo, segundo eles, contido sexual explícito (no 
traxe de catwoman) así que este  foi o 
derradeiro filme que dirixiu Burton con este 
personaxe. 
 
The nightmare before christmas  (Pesadelo 
antes de Nadal)-Aínda que non como director, 
produciu e supervisou este divertido, 
musicalizado e impresionante filme de animación 
gravado en stop-motion, sobre un entrañable 
personaxe chamado Jack . 
 
Ed Word- estreada en 1994 narra a vida de Ed 
Wood, personaxe da historia do cine 
considerado o “peor director”. Johnny Depp 
interpreta o papel principal. É unha  homenaxe a 
este director de películas de terror que Burton 
vía cando era neno e un dos seus mellores 
traballos malia ser nun principio un fracaso 
comercial.  
 
Mars Attacks- Parodia das películas de 
extraterrestres .Estreada en1996 non supuxo 
un gran ingreso se non fora polo seu éxito fóra 
de América. 
 
Sleepy Hollow (A lenda do xinete sen cabeza)-
Baseada nunha novela, trata dun detective 
interesado na ciencia forense ao que envían 
para desentrañar un misterio que está 
aniquilando o pobo de Sleepy Hollow. Conta cun 
reparto, uns planos e unha escenografía 
espectaculares. Gañou un óscar á mellor 
dirección artística  e un Bafta ao mellor 
vestiario e mellor deseño de produción. 
O planeta dos simios- éxito comercial de 2001. 
Este filme supuxo a ruptura de Burton co seu 
estilo.Esta versión escapa do estilo da anterior 
versión de 1968, rumoreándose que non fora 
Burton o seu director.  
  
Big fish- en 2003, e por encargo de Disney, 
Burton dirixe de maneira asombrosa un filme 
que malia non encaixar co seu estilo escuro, 
representa fielmente ese mundo de 
imaxinación, cheo de personaxes estraños e 
escenarios  asombrosos que tamén o 
caracterizan. Cun gran reparto de actores, 
conta  a historia que vive e viviu un home moi 
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inventadas. Este fime supuxo un reto como 
director, excelentemente superado. 
  
Charlie and the chocolate factory (Charlie e a 
fábrica de chocolate)-Outro éxito de taquilla 
de 2005 .Conta co seu amiguísimo Johnny Deep 
no papel de WillyWonka,o creador dunha 
enorme e estraña fábrica de chocolate que 
despois de moitos anos pechada abrirá a cinco 
afortunados que a poderán ver por dentro. 
 
Corpse bride ( a noiva cadáver)-primeira 
longametraxe, esta vez como director, dunha 
película de debuxos animados rodada en stop-
motion. Inspirada nun conto de tradición ruso-
xudeo, conta como un mozo chamado Victor, que 
está a practicar os votos no bosque , casa por 
error cunha moza nunca desposada que finou alí. 
Cun ton cheo de humor e un guión logradísimo, 
constitúe unha perfecta visión sobre a vida e a 
morte. 
 
Sweeney Todd:o barbeiro diabólico da estrada 
Fleet- adaptación ao cine dun musical e 
estreado en 2007. Película case totalmente 
musicalizada,que inicialmente durou tres 
horas.Conta como un fuxido barbeiro regresa ao 
seu anterior lugar de residencia onde, cun 
diabólico afán por matar e vingar a morte da 
súa muller, convértese  nunha despiadada 
máquina de matar.Cun vestiario impresionante e 
unha atmosfera tenebrosa e alucinante, é outra 
das xoias deste director. 
 
Alice in wonderland (Alicia no pais das 
marabillas) -proxecto para este ano da 
adaptación deste clásico de animación, esta vez 
en 3D 
 
 
 

TANIA GUZMÁN 
DAVID GONZÁLEZ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JAMES DEAN 
(1931-1955) 
 
 
 
LENDA 
INMORTAL DA 
SÉTIMA ARTE    
  

A súa carreira cinematográfica durou 16 meses, 
e rodou 3 películas. De personalidade complexa, 
era introvertido, solitario, rebelde, con gran 
sentido do humor, espontáneo e adiantado ao 
seu tempo. Ademais é o actor que ten a carreira 
máis impactante da Historia do Cine. Moitos 
compararon a formación do seu mito co de 
Rodolfo Valentino xa que despois da súa morte 
apareceron todo tipo de lendas urbanas e 
santificaron todos os seus obxectos persoais. 
Ademais, dende a súa morte, realízanse visitas 
aos lugares onde el estivo e xa forma parte da 
nosa cultura. 
  
 
1. Biografía 
 
James Byron Dean naceu o día 8 de febreiro de 
1931 en Marion, Indiana, en plena Depresión. O 
seu pai, Winton Dean, era dentista e a súa nai, 
Mildred, era artista. Mantivo sempre unha boa 
relación con ela. Era fillo único. Co tempo 
mudáronse a California e en 1940 a súa nai 
morreu de cancro, feito que o destrozou por 
completo. Volve a Indiana e vive co seu tío 
Marcus nunha granxa. Tiña interese en todas as 
actividades escolares, dende o deporte á 
interpretación. En 1949 remata os seus estudos 
no instituto e volve a California para estudar na 
UCLA. Outra das súas afeccións era pintar. Ao 
non ter cartos comeza a traballar e por un 
anuncio de Coca-Cola cobra 30 dólares. Coma 
non ten sorte en Hollywood decide mudarse a 
Nova Iork en 1951 e traballa en Broadway. 
Participa no programa “Beat The Clock”. En 
1952 aparece en “See The Jaguar” e participa 
en 12 series de televisión.  
En 1954 representa a obra “O Inmoralista”, a 
partir da cal coñece a Elia Kazan. Este proponlle 
aparecer na súa próxima película, “Ao Leste Do 
Edén” (East of Eaden, 1954),baseada na obra 
de John Steinbeck, papel polo que competiu con 
Paul Newman. Deixa Nova Iork e trasládase de 
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de John Steinbeck, papel polo que competiu con 
Paul Newman. Deixa Nova Iork e trasládase de 
novo a California para rodar a película. O filme 
é un reflexo da vida real de James e a súa 
interpretación é maxistral.  
Mantivo relacións coas actrices Terry Moore e 
Ursula Andrés. Non obstante, foi Pier Angeli, 
unha actriz italiana, a que lle roubou o corazón. 
Durante a súa relación houbo moitos problemas 
debido ao temperamento de James e romperon 
a súa relación. Cando o actor se enterou de que 
Pier ía casar co cantante Vic Damene quedou 
destrozado.  
Moita xente comparou a James con Marlon 
Brando, pero non había moitas semellanzas 
entre eles.  
A súa seguinte película foi “Rebelde sen Causa” 
(Rebel Without a Cause, N. Ray, 1955), coa 
que conseguiu prestixio mundial.Tivo moita 
liberdade creativa para interpretar o papel de 
Jim Stark. Durante a rodaxe da película mercou 
un porche, ao que chamou “pequeno bastardo”. 
En “Xigante” (Giant, Gearge Stevens, 1955-
56), baseada na novela de Edna Ferver, 
compartía cartel con Elisabeth Taylor e Rock 
Hudson.  
Cando remata de rodar unhas cantas escenas 
diríxese a competir  na Motors Competition e 
ao ir polo lado contrario da estrada, bate con 
outro coche e morre no acto, con 24 anos. Ese 
día foi o 30 de setembro de 1955, data 
recordada por todo o mundo. Ese día morreu o 
actor pero naceu o mito. Foi un shock mundial. 
Toda a xente se negaba a crer que morrera e 
comezaron a desaparecer efectos persoais do 
actor coma cintas de video, restos do seu 
coche, ...  
Foi nomeado 2 veces ao Oscar por “Ao Leste do 
Edén” e por “Xigante”. 
Ao igual que Marilyn Monroe, desapareceu nun 
intre pero estará sempre no noso corazón.  
 
 
2. Filmografía 
 
“Ao Leste do Edén” (East of Eaden, Elia 
Kazan, 1954) 
Cal Trask é un rapaz rebelde que vive no Val das 
Salinas. Tenlle envexa ao seu modélico irmán 
Aron (Richard Davalos) e quere que o seu pai 
(Raymond Massey) lle preste atención. Trátase 
dun dos mellores dramas dos anos 50 e foi 
nomeado a 4 Oscars dos cales Jo Van Fleet 
gañou un pola súa interpretación secundaria. 

“Rebelde sen Causa” (Rebel Without a Cause, 
N. Ray, 1955) 
Nunha das interpretacións 
máis influíntes do 
panorama cinematográfico 
James Dean interpreta a 
Jim Stark, un adolescente 
incomprendido polos seus 
pais e que ten que 
enfrontarse ás dificultades 
da súa vida. Co-protagonizada por Natalie Wood 
e por Sal Mineo é unha das 100 mellores 
películas segundo o American Film Institute. 
 
 “Xigante” (Giant, Gearge Stevens, 1955-56) 
 

Derradeira película de James 
Dean que conta a historia de 3 
xeracións de rivalidades 
texanas, intrigas e 
enfrontamentos entre 
magnates do petróleo. 
Interpreta a Jett Rink, un 
rapaz que atopa petróleo nas 
súas terras e se converte no 
home máis rico de Texas. É 

unha produción a gran escala e James nunca 
puido ver o  resultado. 
 
3. Frases para recordar 
“Todos fomos tocados por Jimmy e el foi 
tocado pola grandeza” (All of us were touched 
by Jimmy, and he was touched by greatness) 
(Natalie Wood) 
“Vive rápido, morre xoven e deixarás un 
fermoso cadáver” (Live fast, die young and 
you’ll leave a beautiful corpse) (James Dean) 
 

 
 
 
 
 
 
“Soña que vas vivir 
para sempre e vive 
coma se foses morrer 
hoxe” (Dream as if 
you’ll live forever, live 
as if you’ll die today) 
(James Dean) 

 
 

Sara Álvarez Carrera 
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 (1928-1999)  
 

INDIVIDUO E VISIÓN DO CINEMA 
 
 
 

 
 
 

Nunca a Historia do Cine deu un talento coma o 
de Stanley Kubrick, dono dunha das mentes 
máis prodixiosas e ,paradoxicamente, dunha das 
filmografías máis irregulares de todo o 
panorama cinematográfico. 
 
Stanley naceu en Nova Iork o  26 de xullo de 
1928. Desde moi pequeno xa sabía que quería 
traballar no mundo audiovisual. Aos 17 anos 
traballou de fotógrafo na revista Look, o que lle 
deu prestixio mundial. En 1950 rodou a súa 
primeira curtametraxe.A continuación rodou o 
documental “Days Of The Fight” (Días de 
Loita, 1950) e, grazas a este, rodou un 
documental de maior categoría, “Flying Padre” 
(1951). 
 
En 1953 filmou a súa primeira longametraxe, 
“Fear And Desire” (Medo e Desexo, 1953), 
que foi un éxito. “O bico do Asasino” (Killer's 
Kiss,1955) e “Atraco Perfecto” (The Killing, 
1956) non tiveron a mesma sorte, posto que 
foron un fracaso comercial. A continuación 
rodou dúas películas co que sería o actor que o 
lanzaría a fama, Kirk Douglas. Estas dúas 
películas foron “Sendeiros de Gloria” (Paths 
of Glory, 1957), unha gran cinta bélica e 
“Espartaco” (1960), que contou cun reparto 

estelar e cun presuposto de 12 millóns de 
dólares.  
 
En 1962 comezou a interesarse polas 
adaptacións cinematográficas. A polémica que 
causaría a súa “Lolita” (1962), de Vladimir 
Nabokov foi só o comezo. A historia dun home 
que se obsesiona pola súa fillastra de 13 anos 
levou á sona á actriz Sue Lyon e empoleirou a 
James Manson.  
 
“Teléfono Vermello? Voamos cara a Moscú” 
(Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop 
Worrying and Love the Bomb, 1963) era unha 
sátira bélica que foi vista por algúns como unha 
ofensa. A súa seguinte película foi “2001: Unha 
Odisea do Espazo” (2001: A Space Odissey, 
1968), considerada como a mellor película de 
ciencia ficción da historia, baseada na obra de 
Arthur C. Clarke. 
 
Foi a súa seguinte película a que marcaría un 
antes e un despois na súa vida. “A Laranxa 
Mecánica” (A Clockwork Orange, 1971), 
baseada na novela de Anthony Burgués,causou 
unha das polémicas máis escandalosas debido a 
varias escenas do filme. A crítica describiuna 
coma inmoral e de mal gusto, pero agora é 
considerada a súa obra mestra. En 1975 
transladouse ao Reino Unido para filmar “Barry 
Lyndon”, que o devolveu a honra 
cinematográfica pola crítica.  
 
Cinco anos máis tarde rodou “O Resplandor” 
(The Shining, 1980), unha das mellores 
películas de terror de todos os tempos, baseada 
na novela de Stephen King. O personaxe de 
Jack Nicholson, Jack Torrance, é coma o “eu” 
de Stanley, porque cada vez foise illando  máis 
na súa casa  deixando máis anos de por medio 
entre cada película. “A Chaqueta Metálica” 
(Full Metal Jacket, 1987) narra os terribles 
feitos da Guerra de Vietnam.  
 
En 1999 rodou a que sería a súa última película, 
“Eyes Wide Shut”, da que nunca vería o 
resultado. Protagonizada por Nicole Kidman e 
Tom Cruise foi a película máis erótica da súa 
carreira.  
 
Kubrick morreu o 7 de marzo de 1999 en 
Harpenden, Hertfordside (Reino Unido), unha 
data recordada por todos con pena, deixando á 
súa muller Christinne e aos seús fillos. Stanley 
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foi un director pouco valorado en vida, pero cos 
anos foise convertendo en mito e lenda do 
panorama cinematográfico.  
Agora, 10 anos despois da súa morte, edítase 
toda a súa filmografía nun pack especial que 
conta cun libro de información, digno de todo 
amante tanto da súa obra coma da Historia do 
cine.  
 
 
 

 
 
 

 
 “2001: Unha Odisea do Espazo” (2001: A 
Space Odissey, 1968)  
Cunha imaxe espectacular e un uso igualmente 
espectacular dos efectos especiais, narra a 
historia duns astronautas que están 
investigando novas formas de vida intelixente 
en Xúpiter. Toda a acción desencadéase cando 
un estraño monolito inflúe nas accións dos 
personaxes e cando a nave Hall 9000 comeza a 
controlar todo.  
 
“A Laranxa Mecánica” (A Clockwork Orange, 
1971) 

A visión dun mundo non 
tan futurista conta a 
historia de Alex, un 

rapaz ao que lle gusta 
practicar a 

ultraviolencia cos seus 3 
“drugos”. Cando asasina 

a unha muller sen 
querer, é enviado a 
prisión onde decide 
someterse ao novo 

tratamento de 
reconversión chamado Ludovico, que o cambia 
por completo e que desencadea un abraiante 
final. Contou coa música do gran Ludwig Van 
Beethoven, que marcou o ritmo da película. 
Trátase dunha das películas prohibidas de 

Hollywood, que permanceu enterrada durante 
18 anos e lanzou a carreira de Malcom 

McDowell, que interpretou maxistralmente ó 
protagonista. 

 
“Barry Lyndon”(1975)  
Conta o ascenso e decadencia do soldado 
Redmond Barry, que adquiriu o seu título 
casando con Lady Barry, unha das mulleres máis 

poderosas e fermosas do Reino Unido. Para esta 
película contou cuns exteriores incribles e con 
Ryan O’Neill para o papel be Barry. Neste filme 
Stanley insistiu na lentitude da acción, facendo 
que durase unhas 3 horas.  
 
“O Resplandor” (The Shining,1980)  

Jack Nicholson interpretou de maneira 
asombrosa a Jack 

Torrance, o 
protagonista desta 

desgarradora película. 
A historia conta os 

terribles sucesos que 
suceden cando unha 

familia é a encargada 
de coidar do Hotel 
Overlook durante o 

inverno. Este estado de 
illamento e un hotel 

maldito son as razóns 
polas que Jack tolea  desatando a acción, ata 

chegar a un chocante final. É unha das películas 
máis recordadas de Stanley.  

 
“Eyes Wide Shut”(1999) 
A vida dun matrimonio interpretado por Nicole 
Kidman e Tom Cruise era un vivo reflexo da 
realidade. A tensión sexual e erótica foron os 
temas principais da súa última película. Stanley 
afirmou que se trataba da súa mellor película, 
pero pasou inadvertida.  
 
 

 
 
 

 
-En todas as súas películas explorou o lado 
escuro da psique humana e causou moita 
polémica por cada unha delas.  
-Gañou un Oscar polos efectos especiais de 
“2001 ...” 
-A súa obra soe ser difícil para o público, pero 
brillante. 
- Criticaba con dureza a sociedade do momento: 
“As grandes nacións sempre actuaron coma 
gángsters, e as pequenas coma prostitutas” 
(Stanley Kubrick) 
 
 

 
Sara Álvarez  
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Curruncho do espectador 
 

 
O PAXARO EXPIÑO 
UN AMOR QUE VIVIRÁ PARA 
SEMPRE 
 
 
 

A fascinante e apaixonada historia de amor 
prohibido entre un sacerdote, enfrontado nunha 
batalla moral entre a súa vocación e as paixóns 
humanas, e unha rapaza que, aínda que pertenza 
a unha familia rica non pode ter o que desexa, 
foi descrita por Colleen McCullough. Coa súa 
perfecta narrativa conseguiría que a súa novela 
se convertese en best-seller. Cando en 1983 se 
realizou a adaptación á pequena pantalla, o éxito 
foi moito maior. As memorables interpretacións 
do reparto aportaron moito ao gran éxito da 
serie e a protagonista, Rachel Ward, casou co 
coprotagonista Bryan Brown. O libro foi 
dividido en catro episodios: 
 
EPISODIO 1: Comeza a historia. Australia.  
1920, tempo de esquecerse da guerra e de 
pensar no futuro. O pai, Ralph de Briccasart 
(Richard Chamberlain), chega a Drogheda, un 
dos ranchos máis importantes da rexión. Alí 
coñece á súa dona, Mary Carson (Barbara 
Stanwyck), unha muller fría e calculadora que 
está namorada do sacerdote. Cando esta decide 
que o seu irmán Paddy Cleary (Richard Kiley) e a 
súa familia veñan  vivir con ela é cando Ralph 
coñece a Meggie (Sydney Penny/ Rachel Ward), 
a única rapaza de cinco irmáns. Descobre nela a 
unha persoa a quen protexer. Os anos pasan e 
Mary morre deixando todo a Ralph.  Meggie 
namórase de Ralph, ambos saben que é unha 
cousa imposible, pero Meggie mantén a 
esperanza de que algún día estean xuntos.   
 
EPISODIO 2: Os anos pasan e Meggie segue 
namorada de Ralph que segue ascendendo na 
xerarquía eclesiástica. Cando un incendio 
imparable arrasa os territorios de Drogueda, as 
vidas dos protagonistas cambian para sempre. 
Ao ser rexeitada outra vez por Ralph, Meggie 
decide que ten que esquecelo e coñece a Luke 
O’Neill (Bryan Brown), co que ten unha relación 
e co que se promete. 
 
EPISODIO 3: Ralph é nomeado cardenal e 
Meggie casa con Luke. O novo matrimonio 
decide mudarse ao conseguir Luke un novo 

traballo nunha plantación, pero iso vai acabar 
distanciándoos. Meggie ten unha nena que Luke 
nunca coñecerá.  Debido a varias circunstancias 
Ralph volve á vida de Meggie e xuntos pasan as 
mellores semanas das súas vidas, non obstante, 
esa felicidade será efémera posto que Ralph 
volve  deixar o que máis quere na súa vida polo 
seu deber. 
 
EPISODIO 4: Moitos anos despois do affair 
entre Meggie e Ralph, Dane (Philip Anglim), o 
fillo desta unión, ordénase sacerdote. Os 
sentimentos de Meggie son amargos porque os 
dous homes que máis ama elixiron a Igrexa por 
encima dela. Pero a traxedia forza a Meggie a 
reconciliarse con Ralph, a súa familia e incluso 
con ela mesma.  
 
FICHA TÉCNICA: 
Título orixinal: THE THORN BIRDS 
Ano de produción: 1983       
Duración: 463 minutos aprox. 
Director: DARYL DUKE         
Produtor: STAN MARGULIES 
Compossitor:HENRY MANCINI 
Compañía: WARNER BROS. 
 
A banda sonora de Henry Mancini foi todo un 
éxito e o tema de amor principal que compuxo 
foi un dos máis escoitados en 1983. 
En 1994 rodouse unha continuación chamada “O 
Paxaro Espiño, Os Anos Perdidos”, 
protagonizada tamén por Richard Chamberlain, 
pero non gozou do éxito da súa antecesora.  
No 2004 editáronse ámbalas dúas en DVD por 
cortesía da  Warner.                
En 2007 comezou a rodaxe da serie “A Señora”, 
para TVE e moitos pensan que é un remake da 
exitosa serie (actualmente está na súa terceira 
temporada), protagonizada por Adriana Ugarte, 
Rodolfo Sancho e Roberto Enríquez. Sen 
embargo,  na miña opinión, hai moitos detalles 
diferentes, o tema do amor prohibido entre un 
sacerdote e unha rapaza da alta sociedade é o 
mesmo, pero a esencia da serie é totalmente 
distinta.  
 
Como di o anuncio: AMOR INALCANZABLE, 
PROHIBIDO. PARA SEMPRE estará presente 
na nosa memoria un amor máis forte có tempo e 
as adversidades, O PAXARO ESPIÑO. 
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Se estás pensando en participar, anímate, Rañolas ten cabida para tod@s.  

 

Envía o teu artigo ao seguinte enderezo: ranolas@orangemail.es, indicando o 
teu nome, apelidos, curso/grupo e, se queres que che vexan a cara  na sección de 

colaboradores, unha foto tamaño carné. 

 

  

Ata pronto, 

 

 

Rañolas 



                                                               

                                                                                 
                                                                                 
                                                                                                                                                         
 

 

 

-A mi gustas una barbaridá, sabes?, pero 

como eres can de palleiro... 

-Vaites, Vaites,... 

 

 

-Se os nosos deputados fosen cataláns, 

sacaban o ferrocarril. 

-Abondaba que se sentisen Galegos. 

 

 

 

-Ese muchacho dicen que sabe muchísimo. 

-Si; pero tiene un acento tan gallego... 

 

 

 

-Yo nunca sentí la necesidad de saber 

gallego. 

-Es que esa necesidad no se siente en 

la barriga. 

 

Cousas da vida ( A. R. Castelao) 
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