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A parte dereita da páxina representa un telón de teatro; un telón pechado, pero tras o que aínda hai moitas cousas, ideas, 
proxectos que queren saír.  
 
 
O que aparece do outro lado é unha adaptación miña dun cadro de Kandinsky que se chama Composición III; escollino porque nesta 
obra o pintor quería falar do que el consideraba un drama, que é ter ó teu alcance todas as posibilidades da vida, que el considera 
marabillosa, e do mundo, pero non poder aproveitalas todas por ser só un humano e non un ser divino que vivirá para sempre... Por 
iso o cadro representa unha especie de paraíso. 
 
 
As frases que aparecen á dereita son, a primeira de Kansinsky (Between beauty and conception and our response exists the 
drama of being human) e a segunda de Celso Emilio (Longa Noite de Pedra - Tempo de Chorar ( pois que o que chora vive, 
iremos indo, indo, chorando, andando. Salvaxe voz que ha de trocarse en ira). 
 
 
E por último vin que Begoña adaptara a obra de teatro de Leoncio e Helena... e aparecen os personaxes nunha das montañas do 
cadro. 
 
 
Os cadrados negros e brancos, neste caso, pola zona na que se sitúan, representarían a "terra", e os círculos (os puntiños da 
tipografía de RAÑOLAS) o "ceo". 
 
 
 

Interpretación da portada de Rañolas 7  feita pola autora. 
 

Laura Pato Gómez 

(Ex alumna do IES-Otero Pedrayo) 
Autora da portada de Rañolas 7 
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Rañolas 
 

 

Acabas de deixarme e xa noto a túa ausencia. Quixera ser unha faísca de cinza para mesturarme coas túas 

e aletear cal bolboreta pola espesura desas fragas polas que tanto che gustaba camiñar. Ir agarradiña a ti 

surcando valados e cancelas na procura dese eidiño de paz que tanto buscaches sen quizais atopalo xamais. 

Buscáchesnos pero non nos atopaches. Enganchados nas silvas da vida iamos de fronte sen decatármonos de 

que ti nos estabas a esperar sentada naquel marco de pedra. Só querías que nos detiveramos, que xuntos 

escoitaramos asubiar as melodías dos paporroibos e o borboriñar do manancial. Só iso. Pero demasiado 

atarefados no noso egoísta laborar, pasabamos de longo ou acenando para que souberas que estabamos alí. 

Mais ti precisabas que nos detiveramos. E non o fixemos. 

Perdóame doce paxariño por non agarimar as túas ás cando me mirabas. 

Perdóame por te querer converter nun gabián sendo lavandeira.  

Perdóame por non saber que as lavandeiras tamén son  costureiras, agora entendo  por que cosías os petos 

das nosas vidas á túa. 

Perdóame por ser eu unha vulgar cotovía, unha simple laverca con aires de reiseñor. 

Pero non me perdoes por quererte sendo como son porque o fixen dende a altura do miñato e a humildade 

do colibrí. 

Porque ti me ensinaches que se pode voar sen ás. Contigo aprendín  que a vida  ten a lixeireza da pluma 

que, arrastrada polo nordés, emprende voo máis alá das nubes na procura dun arco da vella onde asentar os 

seus soños. Para empezar a vivilos. 

Tócache. 

Miña querida anduriña. 

 

 

 

 

Percorrín os corredores na túa busca pero non te atopei. Baixei as escaleiras devecendo baterme co teu 

sorriso pero non apareceu. Fun á biblioteca pensando encontrarte na nosa mesa pero non estabas. 

Esperei.Vin pasar o tempo pero non te presentaches. Daquela petaron no meu ombreiro, erguín os brazos 

para apreixarte e topeime coa sombra da túa ilusión. Seguina. Entón vinte.  

Acenábasme co teu enorme sorriso. Dábasme a man para que non caera e eu non tiña medo porque estabas 

comigo. Sentamos no Paraninfo e falamos.  

Falamos de todos os anos vividos, de tantos momentos compartidos, e rimos. Gustábanos rir. O teu riso 

contaxiábame porque era o eco da vida que bordaba de ti. Era irresistible. Coma ti. Falaban os teus ollos, 

falaban as túas mans, todo o teu corpo falaba e o Paraninfo íase sumindo nunha diminuta folerpa ante o 

vendaval  da túa forza.  

Eu fitábate conmocionada ante o rebulir da vida que de ti agromaba. E quixen ser coma ti. Ser furacán 

para cambiar o mundo e pintalo de cores. Daquela aínda non sabía que no fondo do torbón aniñaba a 

desolación.  Aínda  non sabía que o orballo  sempre enchoupara a túa alma. 

 Por iso me perdín na cor dos teus ollos e debuxei con eles arcos da vella imposibles porque contigo todo 

era posible mesmo o imposible. Como será imposible esquencerte. Imposible olvidar o eco da túa voz, a túa 

mirada, as túas mans, o teu corazón. Ese corazón que rompeu de tanto que quixo. Como di a canción: se 

rompió de tanto querer. O teu esnaquizouse en anaquiños de amor que fuches regalando a todos os que te 

rodeaban. 

Así eras ti. Sempre agasallando, o teu verbo preferido, na primeira persoa do presente. Ti eras o agasallo. 

Sempre o souben pero quizais non cho souben dicir. Perdóame. Mais non quero entristecerme.  

Hoxe máis ca nunca sei que es e serás para sempre o meu ronsel. E aquí, nunha das butacas deste 

fermosísimo paraninfo, atoparémonos para charlar sobre tantas cousas que nos quedaron por dicir.   

Espérame. Sen présas. Miña querida compañeira. 

                                      

 

                                                                                         Conchita Fernández Vázquez 
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Rañolas 

Begoña era unha desas poucas persoas 

que deixa unha pegada en quen tivo o 

gusto de coñecela. Sempre admirei a súa 

capacidade de superación, esa forza que 

nos transmitía en cada clase. Aprendín 

moitas cousas dela. Son tantos os 

recordos que sería moi difícil escoller só 

un porque as súas clases eran 

fantásticas. Estaba sempre co seu 

sorriso e cando estabas mal, ela era a 

primeira en preguntarche: Estás ben? E 

darche un deses abrazos que tanta 

tenrura transmitían.Un día mandounos 

responder a unha pregunta sobre nós 

mesmos. Eu respondín con moita 

inseguridade e ao dicir que o que menos 

me gustaba de min era o meu nariz, ela 

achegouse a min e díxome que non tiña 

por que acomplexarme e a verdade é que 

as súa palabras axudáronme a aceptar 

os meus complexos.Nas horas previas á 

representación animábanos e coa súa 

frase de “que rompas unha perna e 

moita merda”. Pasarán os anos e 

chegarán novos profesores pero sei que 

ningún será como ela. 

                                                       

Anónimo 
              

 

Esta carta escríboa con moito cariño e 

adícolla á que sempre será a miña 

profesora; Begoña, pois anque non 

esteas entre nós, sempre estarás no 

meu corazón. Cústame moito escribir 

estas palabras adicadas a ti, pois a 

emoción e as bágoas  invaden os meus 

ollos e non vexo o que escribo. Como 

extraño as túas caricias, os teus 

abrazos, os teus bicos…e a vontade que 

tiñas para axudarnos a todos! Máis ca 

unha profesora fuches unha amiga e 

unha boa conselleira, sempre nos dicías 

que loitaramos para conseguir os nosos 

obxectivos na vida. Se tivera que 

definirte en poucas palabras serían as 

de Loitadora, Sinxela, Amable. Como te 

boto de menos! Sempre te preocupaches 

de min, dos meus problemas sen ter por 

que facelo. Profe, deixaches unha 

pegada moi grande no meu corazón e 

ninguén a dará borrado. Fixeches unha 

viaxe sen retorno e deixaches un baleiro 

moi grande no meu corazón. Quérote. 

                                                                       

Ainoa Pereira 
 

 

Milleiros de follas agardan a tinta das 

nosas penas, do noso baleiro, o baleiro 

que ti deixaches, ese baleiro que enche 

a túa ausencia nas nosas vidas. 

Quédanos os recordo, recordos bos, 

anécdotas que ao escoitar o teu nome, 

atrapállanse na nosa mente, anécdotas e 

imaxes impregnadas dos teus xestos, 

acenos, choros, risos, momentos… 

Moitos momentos ao teu lado, nas 

clases, nos corredores, na beirarrúa.. 

Gustaríame contar o derradeiro 

momento que pasei ao teu carón, aquel 

venres 16 de abril de 2010. Soou o 

timbre, cambio de clase, ti pasaches por 

diante da porta da aula 9 e eu saín 

correndo na túa procura, habia tempo 

que non te vía. Démonos un cálido abrazo 

e dous bicos que nunca se borrarán das 

miñas meixelas. Non estabas moi leda 

pero fixeches un esforzo por sacar 

aquel sorriso que nos 

adicabas…Pregunteiche como che ía todo 

e ti respondiches un, bueno, ben… e ti? -

Eu ben, leda porque en teatro déronme o 

papel da gata na obra de Lorca. –Que 

ben Mirian!, xa me contou Tito que o fas 

moi ben , que están moi contentos 

contigo.- Gracias profe, se cadra podes 

vir verme. Representámola no Maio 

Xoven, o 27 de maio na Casa da 

Xuventude. – Pois si, gustaríame moito, 

se podo, vou, vale? 

E nunca chegará… A súa butaca baleira, 

as luces apagadas, ela seguirá sen 

chegar…Pero a miña función non 

rematará…Non a esquecerei, non, porque 

os soños que persigo pódoos atopar, ela 

deume esta ilusión que quedará comigo 

no meu corazón, esa ilusión por cumprir 

o que podo aspirar porque: “Miriam, ti 

podes chegar a ser moi boa actriz…” 

                                                                                       

Miriam Cid 
 

Teño moitas cousas que contar sobre ela 

e todas son boas. Unha delas é que tiña 

unha forma moi sinxela de dar as clases, 

era pasar dalgunhas clases aburridas e 

sempre facendo exercicios a chegar ela 

e poñernos a rir. Tiñamos moita 

confianza con ela e ao revés, sempre que 

nos notaba raros sempre nos preguntaba 

o que nos pasaba e preocupábase moito 

por nós. Ela é a mellor profesora que 

tiven e sempre a levarei na miña 

memoria. 

                                 Andrea 
 

Nunha das clases fíxome moita graza a 

expresión: oíches, miroume ese mozo de 

aí, miroume!, penso que estou no ceo cos 

anxiños!Tamén cando dixo:- vouvos 

avisando, o que ven agora vaivos facer 

moita graza- e logo púxose a cantar a 

canción de el venao cos dedos enriba da 

cabeza coma se estivese imitando uns 

cornos. Doutra vez  dinlle unha carta 

que a emocionou moito e ao día seguinte 

cando me viu, deume unha aperta e un 

bico. 

                                            Antía Arias 
 

 

Ela era unha amante do galego, da nosa 

terra, do teatro, das letras, pero sobre 

todo era amante dos que a rodeaban… 

Loitadora, defensora  dos dereitos 

humanos, vivía polos demais. Lembro que 

me invitou a ir á súa casa da aldea, 

estaba moi ilusionada porque lle dixen 

que iría no verán gorronearlle unha 

merenda. Buf!,era única, era natural… 

expresaba o que sentía por nós. Se tiña 

ganas de bicarnos, bicábanos, se tiña 

ganas dunha aperta, non o dubidaba… Eu 

non sei como expresar os sentimentos 

que sentín e aínda sinto por Begoña. 

                                                                                   

Javier Lorenzo 
 

 

Sempre quedarei coas ansias de poder 

coñecela mellor porque é agora cando me 

decato de que tras aquelas gafas de 

pasta granate había moito máis ca unha 

muller de pelos revoltos. 

Liliana  Villar                                                                         
 

 

Begoña, pódeseche describir con moitas 

palabras pero con dúas xa te defines: 

eras unha boa persoa. Non só o eras 

senón que o segues a ser porque todas 

as túas alumnas levámoste no corazón e 

no pensamento. 

Cyntia Pacheco                                                                      
 

Recordo a primeira vez que entrei na 

clase, en canto te vin souben que eras 

diferente, especial. Estaba claro que 

este ano galego ía ser moi divertido, e 

non me equivoquei. Só nos quedará o teu 

recordo. Nunca te olvidaremos, Begoña. 

                                                                     

Jennifer Gallego 
 Dayrén González 

 

L e m b r a n d o  a  B e g o ñ a  
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Eu coñecín a Begoña na aula 8 deste 
instituto. Lémbrome que segundo saíu 
pola porta comezou a presentarse 
fisicamente. Con ela ese día aprendemos 
que os nosos defectos son tan 
importantes como as nosas virtudes e non 
temos que terlles medo. Coas clases de 
relaxación foi a primeira que nos deixou 
viaxar libres cara a praias imaxinadas 
onde durante unha hora lectiva 
nadabamos por augas invisibles e 
tomabamos es. 

Lúa Fernández                                                             
 
 
De Begoña recordo sobre todo o seu 
entusiasmo. Sempre estaba disposta a 
axudarnos a mellorar non só como 
alumnos senón como persoas. Asistir ás 
súas clases de teatro foi un privilexio 
para min. Co seu sorriso, cos seus 
ánimos, conseguín perder o medo 
escénico que sempre tivera. Participei 
na obra “Leoncio e Helena” 
interpretendo á ama, personaxe que ela 
escolleu para min e co que me abriu as 
portas dun mundo onde a vergoña non 
tiña lugar.Imposible esquecer as súas 
clases .Preparaba xogos divertidos para 
nós e, de cando en cando, axudábanos a 
sentirnos libres .A súa voz invitábanos a 
unha praia inundada de paz onde 
podiamos ser nós mesmos. 

Paula Rodríguez                                                                         
 
 
Por que a vida é tan ingrata? 
Pregúntome, por que? Había unha persoa 
na miña vida e no meu futuro. Era tan 
importante para todo o que coñecía!Tan 
importante! Pero parece que chegou un 
vento desde o norte con moita forza e 
levouna para o sur. Ata agora non volveu. 
Pero sigo con ela no meu corazón. 
Begoña, onde te metiches? Onde esteas 
, por favor, acórdate de min porque eu 
lévote sempre no meu corazón, 
circulando todo o meu corpo como o meu 
sangue. 

Wilson Alberto Sousa                                                                        
 
 
Sempre quedarei coas ansias de poder 
coñecela mellor porque é agora cando me 
decato de que tras aquelas gafas de 
pasta granate había moito máis ca unha 
muller de pelos revoltos. 

Liliana Villar 

Frase típica de Begoña: “Eu son unha 
laranxa enteira que busca a outra 
laranxa”. 

Irene Veloso                                                                        
 
 
 
Fuches a serás a mellor profesora. Eu 
non só te quería como unha profesora 
senón que eras moito máis ca 
iso,comportábaste como unha nai, 
preocupábaste e facías o que podías e 
máis por calquera. Non só facías o papel 
de profesora e nai senón que tamén  te 
comportabas como unha amiga na que 
podías confiar. Contabámosche os 
problemas e ti atopabas a solución. Non 
haberá nunca ninguén coma ti. 
Botarémoste de menos pero nunca te 
esqueceremos. 

Lucía Pan 
Marta Martínez                                                                               

 
 
 
Ela era unha muller que sobrepasaba a 
barreira de profesor-alumno. 
Tratábanos coma se fosemos os seus 
fillos.A súa forma de ver a vida 
eclipsábanos.Sempre a recordarei co 
seu lema de “eu non son unha media 
laranxa, eu son unha laranxa enteira”. O 
último día que a vin era o recreo e 
estabamos algúns rapaces na clase.Ela 
entrou co seu sorriso e dixo.”Veña, 
rapaces, saíde ao patio, disfrutade do 
día, do sol. Pensei en pararme con ela e 
falar pero parecía unha muller feliz;  
Begoña sempre estará nos nosos 
corazóns. 

                    Yaiza Castelo 
 
 
Begoña era unha persoa moi boa, pero 
moi boa, que sempre axudaba aos 
demais. Sempre se preocupaba polos 
alumnos e facía todo para que os 
alumnos estudaran e tamén para que non 
se aburrisen mentres o facían. En clase 
usaba moitos trucos para que sentiras 
ganas de estudar. Hai unha pregunta que 
ela sempre facía: “Ti estás aburrida? ou 
“non te olvides de preguntarme algo 
cando non entendas”. Querida 
profesora, desapareciches da miña vida 
pero sempre estarás no meu corazón. 
Quérote. 

Cleide Tavares                                                                         

É triste saber que se foi e que nunca vai 
volver, saber que nunca a volveremos ver 
e que nunca nos volverá a dar eses 
consellos, que nunca nos volverá dar 
eses bicos … é moi triste o feito de que 
ninguén nunca logrará reemprazala 
porque ela era unha profesora única …E 
por iso dámoslle as gracias todos e cada 
un de nós, cada un polas súas cousas 
pero todos temos motivos para 
agradecerlle algo aínda que só sexa por 
ese sorriso que sempre nos botaba a 
pesar de todos os problemas 
existentes.Foi a primeira que nos 
ensinou a comportarnos, a persoa que 
nos axudaba a afrontar os nosos 
problemas e a que nos axudaba a ver ata 
o peor de maneira positiva. 

Anónimo                                                                                       
 
 
 
Begoña era unha profesora boísima, xa 
que nos comprendía e facía clases 
amenas nas que nós intervíñamos moito, 
cousa que valoramos moito dun profesor. 
Encantábanlle moitas cousas: o teatro, 
os ordenadores, a natureza… Ela mesmo 
recoñecía que era moi charlatana porque 
cando estaba falando, desviábase a 
outros temas moi facilmente, sen saber 
de que comezara a falar, o que lle 
producía un riso moi peculiar. O primeiro 
día levounos ao patio interior a facer un 
xogo para coñecernos e onde cada un de 
nós tiñamos que escoller a parte 
preferida do noso corpo, incluída ela que 
escolleu a súa orella dereita… Para facer 
as súas clases amenas sempre se 
baseaba no teatro, é dicir, interpretaba 
de maneira que nós entendesemos o que 
nos quería explicar e ao mesmo tempo 
sempre sacaba un sorriso. 
Encantábanme as súa clases xa que 
asociaba a materia con anécdotas 
graciosas da súa vida para así entendela 
mellor. O primerio día que veu despois 
de coller baixa aledámonos moito, xa que 
a estrañabamos un montón. Todos lle 
fomos dar bicos e abrazos… 

                                                              
Beatriz González 

 Lara Álvarez 
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HorarioHorarioHorarioHorario    
    

    1.- 6´30 h. da mañá. Deus, pídoche por favor, polo que máis queiras, que me estoure o corazón, que se me pare, Deus, que me suba a 

febre ata tolear, ata me derreter os miolos. Que deixe de respirar, Deus... Direille que... que me doe o estómago, que me debeu sentar mal a 

cea de onte, que... Non, iso non, dirame que xa era visto, que nin unha tortilla sei facer, que ata é un milagre estarmos aínda vivos, despois de 

engulir durante anos os meus merdentos pratos. Dirá iso, merdentos, ou se cadra putos... Despois, lembrará aquel famoso día en que se me 

esqueceu botarlle o sal ás fabas e estaban tan noxentas que non "había dios que as comese", e nomeará a miña nai, "xa ela era igual, que só 

movía o cu se o teu pai lle daba un par de hostias"... Case son as sete, Deus, non queda case tempo. Paralisa estas mans, seca o sangue das 

pernas, fai algo rápido, Deus... Anúlame a consciencia... 

 

     2.- 10´30 h. da mañá. Malia todo, estas son, case sempre, as mellores horas do día. Apráceme o silenzo da casa. O silenzo e esa 

sensación de liberdade que sinto cando podo libremente estomballarme no sofá ou meterme na auga quente da bañeira ou decidir se recoller 

ou non recoller o pelo, poño por caso... De cando en vez, prendo a radio, aínda que procuro non sintonizar música porque calquera canción, sexa 

cal sexa, me fai chorar. Hoxe, con todo, asentóuseme a anguria na boca do estómago e levo toda a mañá vomitando. EL esqueceu traer da 

compra o café e non sei se teño que baixar á tenda ou non. Se baixo, EL dirá que aproveito calquera escusa para saír da casa e ver o tendeiro. 

Preguntarame se lle deixei apalparme as tetas e me ferirá toda a tarde con... co de sempre "tampouco eu tiven que che rogar moito para 

meterme na cama contigo", "levas nas veas o sangue das putas e como as cabras tiras ao monte","¿seica non che chega foder comigo, eh, 

seica non che chego eu?". Pero se non hai café na sobremesa... repetirá "inútil" tantas veces como pratos escache e seguirá berrando que se 

non fose por EL, que llo debo todo, que nada teño de meu... mentres recollo de xeonllos os anacos da louza e os restos da comida. Eu 

axeonllada, mentres as súa man viola as miñas nádegas. 

 

     3.- 12´30 h. da mañá. Normalmente chama ás doce. Comproba que estou na casa. Chama dende o traballo á hora do café. Ás doce, aínda 

que onte soou o teléfono ás once e dez e antronte ás once menos cuarto. Pero colgaron. E mesmo hai días que chama dúas veces ou tres. 

Comproba que sigo aquí, na casa. Son as doce e media e EL chama normalmente ás doce, dende o café. A anguria quere asentarse agora na 

tempa dereita, case enriba do ollo. Porque hoxe, sobre as doce, chamou Rita, a miña curmá, e estivo case dous minutos falando e seguiría se 

non lle tivese dito que xa a chamaría eu noutro momento, que tiña a tixola no lume, que estaba ben, coma sempre... que non choraba, non, que 

tiña o nariz taponado por mor do catarro... Xusto ás doce chamou Rita, e xa son as doce e media. É capaz de abandonar o traballo e vir ata 

aquí, é capaz de arrincar o teléfono como me prometeu... Arrincalo... non estaría mal arrincar o teléfono. Tería un cable de conexión menos 

con EL. 

 

     4.- 4´30 h. da tarde. Estaba nervioso, está nervioso porque sospeita que o han botar axiña do traballo. Os nervios amontóanselle no 

puño que non para de bater contra a mesa. Escachou un vaso, derramouse o viño. "Sempre caldo. Pois eu traio cartos de abondo, ¿onde é que 

van?, ¿que fas cos meus cartos?". Tirou ao chan todos os caixóns da casa na procura de pastillas. Di que tomo a píldora para poder follar con 

quen queira sen medo a quedar preñada. Ergueume a saia, rachou a braga e cheirou nela un olor a seme inexistente. Frotou a miña cara 

borrando unha maquillaxe paranoica. Lambeu coa súa lingua os meus beizos saboreando unha pintura só por EL imaxinada. Non puiden reprimir 

a arcada e corrín para vomitar o noxo. Tirei da cadea. "¿Non estarás preñada?". 

 

     5.- 7´30 h. da tarde. Collida do seu brazo, paséame por rúas e por prazas. Acostumo a contar as lousas, as raias, o número de chicles, 

as manchas... Non miro a ninguén. Respiro profundamente, concéntrome, non debo poñerme colorada. A miña timidez terá que amosarse 

doutro xeito. Saudarei friamente o veciño do segundo. Se EL ve rubias as miñas meixelas suporá que ese home é quen me deixou preñada, 

aínda que non queira comprobar na primeira farmacia que os vómitos proviñan esa tarde da alma, onde se asentou a anguria mentres EL 

adormecía no meu colo. 
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     6.- 9´30 h. da noite. EL fálame do puta que é a vida, do coche que fai un ruído así, dos mamóns que o desangran no traballo, dos soños 

que non é quen de soñar, por imposibles. EL fálame e pídeme perdón por ser tan brusco, "xa sabes como son, un animal. Se sabes que te 

quero, ruliña, que non aturaría volver do chollo e non verte. Pélame a laranxa, anda". E comenta a sorte que tiven, que outros andan ás putas e 

beben e están no bar xogando a tarde e EL non, sempre comigo. Que outros mallan nas mulleres e EL non, que me ten como a raíña que son, 

que son a súa raíña. Que vivo de puta madre, sen ter que traballar, que outras andan a fregar portais e a limpar a merda doutros. E lémbrame 

o que custou o abrigo que me mercou, "puta que o pariu, que valeu medio soldo, a suor de cento vinte horas de traballo". E comenta que o meu 

problema é que son inocente de máis, moi burriña e pouco cariñosa, que a un home así había que poñerlle un altar ou o nome dunha rúa... E eu 

concéntrome de novo. Respiro profundamente para esmagar a arcada que nace, desta volta, no propio corazón. Non podo vomitar agora. Agora 

non. 

 

    7.- 11 da noite. Deixei de ler pola noite á semana de estarmos casados. "Apaga a luz, que non dou durmido. Nesta casa hai alguén que 

traballa coma un cabrón e se ten que levantar cedo. Apaga a luz". Deixei de xemer mentres facía o amor ás dúas semanas de estarmos 

casados. "Mira que es ben puta", dicíame, e o pracer imaxinario esvaeuse da miña mente para sempre. Agora, nin sequera teño que morder a 

lingua para esmagar a protesta cando EL me esixe probas de amor. "Se me queres...", "es a miña muller...", "se non o fago contigo, con quen 

queres que o faga, me cago en diola, ou prefires que vaia ás putas...?". Con todo, non sei aínda a medida exacta que debería ter o meu sorriso, 

nin a intensidade do "si" , nin o ritmo do meu acatamento. Non sei evitar o "seica estás quente", "férveche a cona, eh?", pero tampouco o "son 

o teu home, hostia, o que che dá comer, hostia, e o único que che pido é que me contentes un pouco. Teño dereito, hostia". A primeira vez que 

me decatei, asusteime, pero agora dou gracias a dios porque non sinto a latexar do corazón nin lembro, a esas horas, nunca, o meu nome. 

 

     8.- 1 da madrugada. A modo, silenciosa como a sombra que é a miña propia existencia, retiro as sabas e érgome do leito. Vou cara á 

cociña sen prender as luces. Non facer ruído. E vou así espida, como quere EL que me deite, espida. O roce da bata podería interromper este 

tempo en que me volvo sentir libre e miro pola fiestra e fumo un cigarro do seu paquete de tabaco e penso... Esa teima miña dende hai uns 

anos de preguntarme como era eu antes. Esfórzome, xúroo, por achar nesta memoria adormecida a imaxe de min mesma, antes. Pero non 

podo. Non me acordo. EL ten razón, son burra de máis, quéixome de vicio, outros andan ás putas e volven borrachos e mallan nas súas 

mulleres e limpan a merda doutros. E mira o abrigo que me mercou... E teño un piso e un coche e lévame de vacacións á praia. E fala, que 

outros ni falan. E ata o domingo fai a comida, paella, que a fai coa receita da súa nai... E as veciñas din que é bo mozo e que qué home máis 

agradable e que qué sorte tiven, e é bastante limpo, que non cuspe no chan e mete os calzóns EL á lavadora e... e aínda menos mal que non 

teño fillos. 

 

     9.- 6´30 h. da mañá. Deus, pídoche por favor, polo que máis queiras, que me estoure o corazón, que se me pare, Deus, que me suba a 

febre ata tolear, ata me derreter os miolos. Que deixe de respirar, Deus... Direille que... que me doe o estómago, que me debeu sentar mal a 

cea de onte, que... Non, iso non, dirame que xa era visto, que nin unha tortilla sei facer, que ata é un milagre estarmos aínda vivos, despois de 

engulir durante anos os meus merdentos pratos. Dirá iso, merdentos, ou se cadra putos... Despois, lembrará aquel famoso día en que se me 

esqueceu botarlle o sal ás fabas e estaban tan noxentas que non "había dios que as comese", e nomeará a miña nai, "xa ela era igual, que só 

movía o cu se o teu pai lle daba un par de hostias"... Case son as sete, Deus, non queda case tempo. Paralisa estas mans, seca o sangue das 

pernas, fai algo rápido, Deus... Anúlame a consciencia...  

 

Ourense, 25 de Novembro de 2004 

  

 

Begoña Muñoz Saá  
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 2 de xuño de 2010 
 
VIDEO DE JESÚS, MARIDO DE BEGOÑA 
Estamos ante un traballo artístico que Jesús fixo para as mulleres da súa vida. 
 

LUIS RODRÍGUEZ, DIRECTOR E COMPAÑEIRO, AMOSA A DOR E O 
RECOÑECEMENTO DE TODA A COMUNIDADE EDUCATIVA 
“Quero deixar constancia nas actas do Claustro da dor e tristura que sentimos todos os 
presentes debido á ausencia que se tornou permanente nesta comunidade educativa 
polo falecemento da profesora de galego Dª Begoña Muñoz Saa, e asemade expresarlle 
á finada a gratitude de todos nós pola súa contribución a que cada día nos 
comprometamos con máis decisión na axuda aos alumnos con necesidades educativas, na 
defensa das minorías e dos inmigrantes, na loita pola erradicación da violencia de 
xénero ou familiar, e tamén salientar que o aprecio e valoración que teñamos da 
creación artística, e o teatro en particular, como un procedemento orientado cara á 
mellora da convivencia humana sen ti nunca será o mesmo”. 
 

CORAL VELLOS AMIGOS  
Un dos membros da coral é Juanín, amigo e excompañeiro noso e de Begoña. Interpretan dúas cancións, Danza de Roseta, con letra de 
Begoña e música de Manuel de Dios, excompañeiro e tristemente falecido hai pouco, e Ourense no solpor, con música e letra de Manuel de 
Dios, e que ía ser o himno de Ourense. 
 

CARTA DE ALBA ÁLVAREZ “CANDO PENSO QUE TE FUCHES” 
Esta carta está adicada a Begoña e a Xosé Gil, excompañeiro tamén falecido hai uns anos. 
“Erguede a vista tan só uns instantes, que hai de estraño? Si, aí quedan eses dous asentos baleiros para vós os dous, aí quedan gardando 
recordos, ledicias….Sabedes que? Non só deixastes sen nada  estas dúas butacas, deixástesnos baleiros a todos, marchastes sen dicir 
nada, silenciosamente, como cando o vento leva consigo unha sinxela folla de papel, marchastes deixando as pegadas do imposible 
olvido…Hoxe empeza a nosa representación máis difícil, esa na que participaremos todos, esa que se fará complexa porque faltas ti, esa 
obra que non terá as túas ideas pero si gozará da túa persoa entre o público, alí estarás ti, porque onde queira que te atopes, serás a 
primeira en aplaudir, a primeira en berrar palabras de ánimo… 

 

PEZA MUSICAL INTERPRETADA  POR OLALLA LÓPEZ E SABELA FERNÁNDEZ 
Estas dúas alumnas de primeiro de bacharelato interpretan coa frauta traveseira e o saxo alto a peza musical “Somewhere out there” de 
Sherman. 
 

VIDEO 
    Carmen Cid, compañeira e amiga de Begoña, é a autora deste video onde podemos ver  á Begoña máis entrañable e familiar.Como música de 

fondo, a  copla que a ela tanto lle gustaba “Ollos verdes”. Begoña será para sempre bágoas de choiva. 
 

PACO MAGIDE RECITA O POEMA “QUEDA PROHIBIDO”DE PABLO NERUDA E ADÍCALLE UNHAS PALABRAS 
Vai para tres anos que Begoña me fixo unha aportación dunhas ideas en torno á castaña que pretendían mellorar a vida dos meus 
conveciños tratanto de que o valor engadido do produto quedase na xente do pobo. Destas ideas eu saqueir a conclusión de que o máis 
importante que había nelas era o amor, algo consustancial con Begoña. Seguindo o que di o escritor Heirich Heine no libro “El viaje por el 
Harz”,dicir que situar o amor, entendido como a capacidade de comprender, é o que permitiu a Begoña entregarse con ilusión a todo o que 
facía, por iso vou dar lectura a este poema que reflicte moi ben os desexos que estou seguro que Begoña nos quere seguir tramsmitindo: 
“Queda prohibido chorar sen aprender/ levantarse un día sen saber que facer/ ter medo aos teus recordos.// Queda prohibido non sorrir 
aos problemas/ non loitar polo que queres/ abandonalo todo por medo/ non converter en realidade os teus soños…” 
 

EXALUMNOS DE TEATRO DE BEGOÑA REPRESENTAN TICS 
Tics é un texto de Begoña, C.Couceiro, F.Dacosta e Ánxeles Cuña. Lúa Fernández Carballo e Carlos Enríquez Fernández , alumnos de teatro 
do curso pasado, representan unha escena desta obra que ela tantas veces representou ao longo da súa vida. Miriam Cid fai a presentación. 
 

AGRADECEMENTO DA CONSELLEIRA DE EDUCACIÓN, ANA GARRIDO 
 

A conselleira de Educación , exprofesora de Begoña e promotora da escola de Artes Escénicas de Ourense, quere deixar constancia da súa 
continua colaboración en MOTECES. 
 
CANCIÓN INTERPRETADA POR LILIANA VILLAR E ANDREA TUMBEIRO 
Estas dúas alumnas de 4º ESO interpretaron en francés a canción “Ça fait mal” de Christophe Maé. Mesmo realizaron cambios na letra 
para adaptala ás tristes circunstancias.  

 

L e m b r a n d o  a  B e g o ñ a  
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EMILIO GRAÑA LEMBRA A BEGOÑA 
Para ti, alén das miñas palabras, alén da esperanza, vaia esta loucura de quererte dende este exilio da fala. Non quero lembrar a unha 
morta. O amor só sabe de inmortalidade. Quen é amado non debe morrer. No pó do tempo sempre queda un pouquiño amor que nunca 
morre. Pode haber quen te enterre. Eu non son enterrador. Aprendino fai moito tempo:deixade que os mortos enterren ós mortos. Non sei 
vivir con mortos nin con enterradores. Son neno sen límite. Sei que existo porque son querido. O meu país é o país dos namorados. Tanto te 
quixeches dar ós outros que te quedaches sen ti. Apareceu o GRAN VACIO SEN NOME que nun instante esnaquizouche o corazón. Non 
soubemos querer a túa soidade. Non soubemos achegar ós teus ollos a solución do enigma…en la pregunta misma sin respuesta que hace 
nacer la luz de mis pupilas ciegas. Dende este total queimar de ausencia sei que ha vir a presenza que ceibe a liberdade. Dende este pasar 
do que pasa sei que ha chegar o VIÑO NOVO DA NOVA PATRIA.  Bicos 
                                                                                                                 
SEVERO PÉREZ RECITA O POEMA” VOLVO A ATOPAR O MEU AZUL” DE RAFAEL ALBERTI 
Severo Pérez recita este poema a petición de Jesús por ser un dos máis queridos de Begoña. 
Volvo a atopar o meu azul/ o meu azul e o vento/ o meu resplandor/ a luz indestrutible/ que eu sempre soñei para a miña vida/ / Aquí están 
os meus rumores/ as miñas músicas deixadas/ as miñas palabras primeiras mecidas da escuma/ o meu corazón nacendo antes das súas 
historias/ tranquilo mar, mar puro sen abismos… 
 

ELBA NIEVES E BLANCA RODRÍGUEZ INTERPRETAN”NEGRA SOMBRA” DE ROSALÍA.  A  MÚSICA É  DE JUAN MONTES 
Elba, acompañada ao piano por Blanca, canta este poema especialmente querido por Begoña. 
 

SARAI  CARRERA RECITA “OS NOCHEROS” 
Sarai, exalumna de Begoña, le a adaptación e tradución deste poema que ela mesmo escolleu por ser un dos  preferidos de Begoña. 
“Unha carta , meu amor, só unha carta/ que me conte detalles da túa vida/ a xente que coñeces/ os soños que te habitan/ e que me lembre 
o tacto de todas as caricias// Unha carta que diga que me estrañas/ máis alá de todos os sentidos/ que , malia o tempo que para todos 
pasa/ non hai tempo entre nós/ e nada está esquecido…” 
 

CONCHITA GONZÁLEZ LE UN ANACO DO LIBRO “PROXECTO BOLBORETA” DE ANDREA MACEIRAS E ADÍCALLE UNHAS 
PALABRAS 
Vou ler un capítulo da novela “Proxecto Bolboreta” por dous motivos; o primeiro, porque Begoña quería que o traballaramos conxuntamente 
nas aulas de galego e matemáticas en 2º de ESO e o segundo,  porque é un libro entrañable como o era ela. Begoña cría no traballo en 
equipo e a súa capacidade de deseño de actividades educativas interdisciplinares era inmensa, a profesionalidade de Begoña facía que 
calquera traballo conxunto con ela fora doado de facer, pois ademais dunha grande traballadora era unha magnífica profesional do ensino. 
O protagonista Hadrián Barcés descríbese a si mesmo como un pouco matemático e un gran soñador e é un personaxe que ao longo da 
novela nos envolve de agarimo, como nos envolvía Begoña cada día neste instituto, é soñador como o era Begoña e cunha linguaxe 
matemática é capaz de describir as máis grandes emocións. Begoña gustaba das matemáticas, da papiroflexía, da lingua,.. pero sobre todo 
gustaba e respectaba as emocións. 
Velaquí un fragmento da novela: 
“Síntome coma unha raíz cadrada a piques de ser resolta, coma a expresión correcta e inmediata da máis exacta e fermosa das fórmulas 
matemáticas, coma o mellor dos teoremas formulados ata o momento, coma unha hipotenusa deliñada, coma un compás que traza coa maior 
das exactitudes unha circunferencia, síntoma perdido no engaiolante misterio das liñas infinitas e as figuras ovais. Síntome tan 
emocionado como cando tiven por primeira vez unha ecuación de segundo grao ante os meus ollos, e coa miña ledicia de neno souben 
resolvela.”. 
 

LÚA FERNÁNDEZ INTERPRETA ROMEIRO AO LONXE DE LUAR NA LUBRE 
 

O GRUPO DE TEATRO DE 4º ESO INTERPRETA “O CRIADO DE DOUS AMOS” DE CARLO GOLDONI 
Gabriela, unha das actrices desta obra, dedícalle as seguintes palabras que representan o sentir de todo o grupo: 
“Empezaremos por dicir que che agradecemos todo o que fixeches por cada un de nós. Ti non só eras profesora, tamén eras muller, nai, 
amiga e galega por riba de todo! Unha loitadora incansable , inesquecible, non creo que existan palabras exactas para definirte. 
Recordo que sempre estabamos agardando que soara o timbre para ir á túa clase, unha materia, aínda que non o pareza, dura coma as 
demais, pero que ti facías moi amena, divertida e interesante. Non nos tratabas como alumnos senón como persoas e amigos , con esa 
dozura que te caracterizaba. Grazas a ti convertémonos sen darnos conta nunha piña. 
Sempre dicías: o escenario non ten que dar medo porque no teatro a vergoña pérdese, ademais representas un personaxe, non es ti 
contando a túa vida…E que razón tiñas!” 
Grazas Begoña! 
 

VIDEO 
Carmen Cid preséntanos neste video á profesora entregada e á compañeira inesquecible porque todo iso é moitísimo máis era Begoña. 
 
“ESPÉRAME BEGOÑA” CARTA DE CONCHITA FERNÁNDEZ, AMIGA E COMPAÑEIRA. 
 
AGASALLO DE JESÚS AO INSTITUTO 
Sara, filla de Begoña, entrega ao instituto unha figura feita polo seu pai en agradecemento ao cariño amosado por todos os alumnos e 
compañeiros do centro.  
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Yaiza Castelo David Rúa Juan Ozaita Liliana Villar Cristina Santalla 

     
Andrea Tumbeiro Gloria Arias Diana Babarro Iago Blanco Lidia Blanco 

     
Daniel Fernández María Pena Andrea Gerpe Manuela Ordoñez Javier Pumares 

     
Martín Gil Erika López Alba Remacho Carlos Puga Uxía Rodríguez 

     
David Rúa Lorena Yáñez Miriam Álvarez Antía Arias M. Enrique Docampo 

     
Leila Fernández Tania González Olalla López Andrea Fernández Lúa Fernández 

     

COLABORADOR@S 
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Raquel Sáa Beatriz Fernández José Luis M. Isabel Limia Aitor López 

  
 

Jorge López Tatiana Nespereira Xián Oliveira Víctor Pérez Coral Real 

 
 

 
  

Eva Rodríguez Damián Rodríguez Lucía Rodríguez Adrián Rodríguez Yurema Seara 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Noelia Vila Marcos Vaamonde Débora Rodríguez Ariana Pascual Olga Vortolomei 

    
Silvia Rodríguez Alba Rey Lucía Iglesias Marta Aguiar Sandra Rodríguez 

   

Edelmiro V. Naval 

J. Luis Mtnez. Costas 

Conchita Fdez. 
 
 
 

Moncho Casas 

Raquel Rúa Rocío Sánchez Iria Muñiz 
 

Alba Guede 

Raquel Conde 

Martín Atanes 

Paula Trigás 

Yennifer Velo 

Cecilia Moretón 

Adrián Fernández 

Paula Diéguez 

 

 

 

COLABORADOR@S 
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Sabías que? Cousas que nos interesan 

 
 
Día 1: Eran as cinco da tarde e todos 
estabamos moi nerviosos. Despois dunha 
longa e interminable semana de tensión e 
de exames chegaba a nosa recompensa: 
Francia. O feito de pensar en dezaoito 
horas de viaxe traíanos a todos de 
cabeza, o que non sabiamos é que se ía 
facer tan curto e á vez tan longo esperar 
ese momento de pisar terras francesas. 
 
Día 2: Amencía o día sen un raio de sol. 
Era a sensación de non poder crer que xa 
estabamos alí. Sentiámonos estraños con 
toda esa xente ao redor que falaba en 
distintas linguas e pertencía a diferentes 
culturas. A variedade étnica daquel lugar 
era impresionante e a que nos esperaba 
nos vindeiros días aínda máis. Moita xente 
emigrou na época dos nosos avós, e agora, 
moitos estranxeiros visitan cada ano ese 
país. 
Algo que nos chamou a atención en 
Normandía foron as praias onde se 
producira o desembarco anos atrás 
durante a  II Guerra Mundial. Eran chás,a 
distancia entre a area e o mar era  
bastante  e non había rochas, en resumo; 
moi distintas ás que acostumamos ver nas 
costas de Galicia.  
 

Día 3: O próximo destino era Rouen, 
capital de Normandía. Alí visitamos 
distintos cemiterios onde estaban 
enterrados os soldados que morreran na 
guerra. Eran bastante curiosos xa que o 
cemiterio dos americanos era enorme, cun 
campo verde no que estaban sepultados 
os cristiáns, que estaban simbolizados con 
cruces, e os xudeus, que a diferenza 
destes tiñan unha estrela. A frase que 
máis repetimos foi: “ É como o dos filmes 
americanos”. Presentaba unha gran 
variedade de árbores e na entrada había 
como unha especie de lago. Malia ser un 
cemiterio, era bastante alegre e producía 
sensación de liberdade. Pola contra, o 
cemiterio dos nazis era escuro, con terra 
en vez de herba e as cruces de cor 
marrón, producindo sensación de tristeza 
e medo. É evidente que non tiñan nada que 
ver cos nosos. 
Tocounos unha noite chuviosa, o que nos 
fixo pensar que teriamos que andar co 
paraugas durante toda  a excursión, aínda 
que a moitos de nos estragáronsenos por 
culpa de aire e do vento. 
Afortunadamente non foi así. Esa noite 
partimos para París. 
Día 4: O día comezou cun raio de sol 
parisino. Tiñamos moitas ganas de visitar 

a capital de Francia. As casas eran 
marróns e todas de igual tamaño e 
estrutura. Non se superpuñan as unhas ás 
outras, o que nos fixo lembrar a 
excursión do ano anterior na que todas 
eran distintas e de moitas cores. 
As rúas estaban limpas, moi limpas en 
comparación coas nosas, e iso era algo que 
nos sorprendía. Por moi separadas que 
estivesen os contedores de lixo, a xente 
esperaba a atopar algún para tirar os 
desperdicios. Falando das papeleiras, a 
verdade é que non temos o concepto que 
teñen eles. Estas son simplemente sacos 
amarrados pola boca,  algo curioso, pero é 
que na durante a guerra cometíanse 
moitos atentados e se puñan bolsas, era 
moito máis difícil introducir bombas ou 
algo parecido. 
 
Día 5: As noites no hotel non eran moi 
agradables.Ía moita calor e as 
habitacións eran moi pequenas para tres 
persoas. 
Por problemas que xorden, tivemos que 
cambiar o itinerario das visitas. Esa mañá 
tocábanos o museo do Louvre. Tres horas 
e medio de pé fixeron que nos 
cansaramos, todo o mundo protestaba e 
faltábanos tempo para ver un banco e 
sentar. Algo que a todos nos decepcionou 
foi a Mona Lisa, pensabamos que ía ser 
máis grande e non tan simple. 
Pola noite fomos de paseo en barco polo 
Sena. Se París é bonito de día... de noite 
impresionounos. Merece a pena camiñar e 
camiñar para ver o máis posible. 
 

 

Día 6: Este día ía ser intenso, coma 
tódolos demais, pero iamos todos 
contentos polas ganas que tiñamos de ir 
visitar o Moulin Rouge. Tódalas nosas 
ganas convertéronse en cinza pois 
quedaramos na praza da Sorbonne a unha 
determinada hora pero o confundírmonos 
de praza, a falta de interese de moita 
xente, a desorganización e a festa das 
noites no hotel fixo que as profesoras nos 
castigaran véndoo dende o autobús. 
 
Día 7: A ópera é unha obra 
arquitectónica moi interesante, pero non 

tiña comparación coas nosas 
desesperadas ganas de ir á Torre Eiffel. 
Tivemos sorte co día de sol pois 
permitiunos gozar das vistas que había 
dende o cume da Torre. 
Como acostumabamos facer, fomos cear ó 
Barrio Latino, o que se di de que París é 
moi caro non é un dicir. Unha Coca-Cola 
pode valer ao redor de 6€ e unha auga uns 
4€. A nosa alimentación era a base de 
pasta, pero aínda así non pasamos fame 
como era a nosa idea antes de saír rumbo 
a Francia, por iso, a metade da nosa 
maleta ía repleta de comida. 
 

Día 8: Tantos días alí fíxonos darnos 
conta da amabilidade da xente.Son 
educados, amables, respetuosos e limpos, 
neste sentido chamounos a atención que a 
metade dos artículos dos xornais traten 
sobre a natureza. 
Era o último día e iamos a Eurodisney. 
Mickey, Minnie... pareciamos nenos de 
tres anos ilusionados con esa última visita 
e tristes ao mesmo tempo polo regreso a 
Ourense, aínda que todos tiñamos ganas 
de durmir na nosa cama e comer a comida 
de mamá. 

 
Día 9: A parada en San Sebastián era 
diferente. Todos falaban castelán, as 
rúas non estaban tan limpas, as casas 
eran todas desiguais, e sobre todo, non 
atopabamos  a ninguén cantando, tocando 
algún instrumento ou facendo burbullas 
xigantes. Notábase que xa pasaramos a 
fronteira. 
 
 
 
 

 Raquel Conde  
 Leila Fernández 
 Tania González  
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Sabías que? Cousas que nos interesan 

A publicidadeA publicidadeA publicidadeA publicidade    
 

A publicidade ten como función 

informarnos sobre un produto ou servizo 

a través dos medios de comunicación co 

obxectivo de motivarnos ao consumo. Pero 

isto non sempre se cumpre, na maior 

parte dos casos a publicidade dános unha 

visión errónea do que nos queren ofrecer.  

 

-A publicidade subliminal:  
 

Composta por imaxes e sons que nos 

incitan a mercar o produto chamando a 

nosa atención sen que nos decatemos.Un 

exemplo disto é que a botella de cocacola 

foi deseñada subliminalmente para 

lembrar o corpo dunha muller ó igual que 

os xeados  Mágnum ou a marca de zapatos 

Via Uno. 

 

 

 

 

 

 

 

-A publicidade sexista:  

 
Infravalora á muller e amósaa como un 

obxecto sexual que o home poderá 

conseguir se merca o produto. Este é o 

caso de moitas colonias ou automóbiles, 

entre outros produtos . 

 

No caso de anuncios de automóbiles: 

Podemos atopar frases tan insultantes 

como a de Mercedes-Benz: “os homes 

falan das mulleres, do deporte e dos 

coches; as mulleres falan dos homes 

montados nos seus deportivos” 

 

Outro anuncio obxecto de criticas foi o 

de BMW e Renault.No de BMW aparece 

unha modelo con cara de nena baixo o 

slogan de “Sabes que non es o primeiro”.E 

non menos desagradable o de Renault, que 

promociona os seus coches usados coa 

foto dunha muller  e co slogan “Paula 

Hernández, 40 anos, dúas veces 

divorciada”. 

 

En anuncios de colonias empregan a figura 

da muller para promocionalas.Neste 

comercial de Tom Ford as mulleres 

aparecen espidas co produto tapando a 

zona xenital mentres que os homes 

permanecen vestidos. 

Pero isto non só aparece nos anuncios de 

adultos, o sexismo tamén está ao alcance 

dos nenos.Nun simple catálogo podemos 

atopar imaxes como esta. 

 

A simple vista pódenos resultar inocente, 

pero, a nena (unha muller o día de mañá) 

está facendo a colada mentres o neno (un 

marido o día de mañá) está a falar por 

telefono sen mostrar ningún interese en 

axudala. 

 

 

-A Publicidade enganosa:  
 

ColaCao e Actimel, por exemplo, 

promocionan os seus produtos garantindo 

que son baixos en calorías ou teñen 

beneficios para a saúde pero en ningún 

caso se cumpre. Colacao só ten o 30% de 

calorías menos e Actimel non protexe dos 

arrefriados mellor que o faría un iogur 

común. 

      

    

    

    

    

    

    

    

Fontes de información: 

http://margafernandez.blogspot.com 

http://es.wikipedia.org 

 

 

 

                    Yaiza Castelo 
                    Silvia Rodríguez 
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Como  
somos  
os  

galegos? 
 

 

Imos comezar dicindo como somos os 

galegos.  O primeiro que imos expoñer é o 

que máis chama a atención do noso 

carácter,a continuación os nosos sinais 

máis característicos, seguiremos 

contando o que máis nos gusta facer e o 

que menos, logo falaremos dos pratos 

típicos de Galicia e por último faremos 

unha enquisa a dúas persoas estranxeiras 

para coñecer a súa opinión sobre os 

galegos. 

 

O que máis chama a atención do noso 

carácter é a nosa hospitalidade, somos 

reservados coa xente que non coñecemos 

pero moi abertos coa xente máis 

achegada, somos moi amigos de saber as 

cousas e sobre todo, somos amables. 

Outro trazo característico é o noso 

estado de ánimo que normalmente é 

positivo e ledo, tamén adoitamos ser 

desconfiados e cunha baixa autoestima. 

Un refrán que fai fincapé nisto di que 

“máis vale o malo coñecido que o bo por 

coñecer”.  

 

Un dos sinais máis característicos dos 

galegos é que non se sabe se subimos ou 

se baixamos, tanto dicimos unha cousa 

como outra, respondemos ás preguntas 

con outra. Cando chove, odiamos a chuvia 

e cando non, botámola de menos, sempre 

conseguimos as cousas que nos 

propoñemos; sempre estamos convencidos 

de que o que hai  fóra é mellor có noso. 

Non somos  feos, somos riquiños.  A 

retranca, é dicir, o noso humor 

intelixente xa que contamos unha cousa 

dicindo o contrario, é outro trazo de 

noso. A nosa fórmula secreta é “Malo 

será”. 

 

O que máis nos gusta facer é organizar 

xuntanzas para celebrar calquera cousa 

nas que o principal é comer pero non 

“delicatesen” senón comida en abundancia 

e isto afírmase co refrán: “Máis vale que 

sobre que que falte”. Gústanos moito 

falar, tanto que non calamos nin debaixo 

da auga. Sen embargo, non nos gustan as 

présas. 

 

As comidas típicas de Galicia son o lacón 

con grelos,  o polbo á feira, o cocido, o 

caldo galego, a cachucha, os percebes, as 

vieiras, a carne ao caldeiro, pementos de 

padrón, o queixo de tetilla, as filloas, a 

zorza…, e como bebida, a queimada. 

 

Por último fixemos unha enquisa a dúas 

rapazas estranxeiras e estas son as súas 

respostas. 

 

 

 

 

 

A primeira 
entrevistada é 

Belén, unha rapaza 
francesa de 17 

anos que ven 
moitas veces a 

Galicia. 
 

 

 

-Gústache Galicia? 
  Si, claro que me gusta Galicia  
-Que é o que máis e o que menos? 

O que máis me gusta é o clima, a boa 

carne, os bos pratos tradicionais e a 

costa galega, o ritmo de vida,.. 

-Que é o que máis che chama a 
atención do noso carácter? 

Nada me chama en especial pero 

falades moi alto.  

-Cres que se nota moito o noso 
acento? 

Non se nota moito, é bonito. A  vosa  

lingua é unha lingua española moi 

bonita, moi agradable de falar.  

-Cal é a comida galega que máis che 
gusta e a que menos? 

O que máis o cocido galego, o lacón 

con grelos, o polbo, os callos... e o 

que menos a carne ao caldeiro. 

-Poderíasnos dicir algunha notable 
diferenza entre franceses e galegos? 

Si, hai moitas, por exemplo, os 

galegos tendes moita tranquilidade, 

nós aquí adamos sempre ás présas, a 

nosa mentalidade non é a mesma. 

-Que é o que máis che gusta da nosa 
personalidade? 

O que máis me gusta é que recibides 

ben á xente e vos xuntadess toda a 

familia para festexar as cousas. 

-Se tiveras a oportunidade, 
quedarías a vivir en Galicia? Por que? 

Se tivera a oportunidade non 

quedaría porque xa temos a vida aquí 

resolta e teriamos que empezar de 

novo, facer novos amigos, unha nova 

vida... 

 
 
 
A segunda 
entrevistada é 
Miriam, unha 
rapaza de 
Cantabria que 
visita Galicia de 
vez en cando.             
 
 
-Gústache Galicia? 

Si, gústame moito. 

-Que é o que máis che gusta  e o 
que menos ? 

O que máis me gusta de Galicia é que 

ten unha paisaxe moi bonita, con 

moita historia, un lugar moi máxico 

con bo clima,… e o que menos, nada.   

-Que costume noso cres que nos 
podería definir? 

Pois non sabería dicir un costume 

exacto pero cando me din Galicia 

imaxínome a unha señora en bata nun 

pobo no monte  falando galego. 

-Cústache entender a retranca 
galega? 

Eu creo que o dobre sentido galego é 

como o de todos os sitios.  

-Gústache a comida galega? 
Si, por exemplo a empanada de carne 

e a mariñeira.   

-Ves  algunha diferenza entre 
cántabros e galegos? 

Supoño que si pero non sei dicir unha 

en concreto.  

-Que é o que menos che gusta da 
nosa personalidade? 

O que menos me gusta da vosa 

personalidade  é que sodes moi 

desconfiados.  

-Prefires seguir vivindo en Cantabria 
ou vir para Galicia? 

Gústame Galicia pero prefiro seguir 

vivindo en Cantabria.  

     

 

 

Lorena Yáñez  
Érika López  
Lidia Blanco  
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SER 
PLURILINGÜE, 

É 
BENEFICIOSO? 

 

 

Segundo a RAG, unha persoa plurilingüe é 
aquela que fala varias linguas. Nós vivimos 
nunha comunidade plurilingüe, convivimos 
co galego e co castelán. Dentro dos 
diversos países e comunidades 
plurilingües sempre hai unha lingua que 
está sobre a outra, neste caso o galego 
está subordinado ó castelán. Isto pode  
ser debido ás circunstancias históricas  
ou  ó prestixio que tivo unha das dúas 
linguas no pasado, tamén determinado por 
razóns históricas. Como pasou en Galicia 
co galego. 
 
Moita xente pensa que a maioría da xente  
só sabe unha lingua, pero o certo é que a 
metade da poboación mundial sabe dúas 
ou máis linguas. Tampouco podemos dicir 
que  haxa unha lingua máis difícil ca outra 
xa que tódolos nenos aprenden a súa 
lingua materna sexa cal sexa.  
 
Hoxe en día está de moda aprender 
idiomas. O inglés e o chinés son os máis 
demandados na aprendizaxe de novas 
linguas. O francés, o alemán e o italiano  
tamén teñen un posto importante na lista 
pero hai que dicir que saber idiomas é 
imprescindible á hora de buscar un 
traballo. Sen embargo aprender o mesmo 
que todo o mundo non é o único camiño 
posible. Á hora de atopar un traballo 
saber idiomas que pouca xente sabe como 
o ruso, o holandés, o árabe,o xaponés, o 
turco ,o holandés ou o portugués, pode 
ser unha gran vantaxe. O portugués, 
lingua irmá do galego, ofrece un enorme 
potencial para o futuro pois é unha das 
potencias emerxentes a nivel mundial con 
máis de 200 millóns de falantes. Así pois 

saber galego á hora de atopar un traballo 
en Brasil ou Portugal é unha vantaxe como 
así o demostra a preferencia polos 
galegos nos contratos en sanidade en 
Portugal ou nos do ensino ou na industria 
en Brasil. 
 
Ser plurilingüe é beneficioso en termos 
culturais, xa que te podes comunicar con 
xente de diversas étnias ou culturas e 
chegar a comprendelas mellor. Cantos 
máis idiomas saibas máis se desenrola 
unha parte do teu cerebro que se encarga 
da capacidade intelectual. Ademais hai un 
refrán que di que o saber non ocupa lugar 
pero alguén engadiu con moita razón: o 
saber non ocupa lugar, o saber crea lugar. 
 
Segundo un estudo dun profesor da 
Universidade de Valencia, saber moitas 
linguas diminúe o risco de contraer 
Alzhéimer, e no caso de contraelo retrasa 
a enfermidade unha media de entre catro 
e sete anos.  
 
Ser plurilingüe facilita a aprendizaxe 
doutras linguas. Por exemplo, en Galicia 
somos polo menos bilingües: sabemos 
galego e castelán. E se se chega a impor o 
inglés, pois seríamos trilingües. Mais iso 
si: aprender outras linguas non implica 
renunciar á propia, é maís, só dende a 
valoración da propia podemos chegar a 
apreciar a riqueza das demais. Nunca un 
alemán, un holandés, un autriaco ou un 
islandés  deixou de aprender a súa lingua 
para aprender inglés a pesar de que  só se 
fale no seu país e apenas teña proxección. 
É a súa e basta. E a partir de aquí suma. 
Ogallá nós fixeramos o mesmo. 

 
Rocío Sánchez  

Cristina Santalla 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

O Bierzo é unha 

comarca situada no Oeste da provincia de 
León, pegando con Ourense. A súa capital 
é Ponferrada.   

A curiosidade que nos ofrece esta 
comarca é a súa proximidade lingüística e 
cultural con Galicia. Debido a esta 
proximidade existen conflitos 
xeográficos: algúns bercianos queren 
separarse da provincia leonesa e formar 
outra á parte, o problema está en decidir 
a que comunidade autónoma pertencerá a 
provincia resultante. Algúns quérense unir 
a Galicia, outros a Asturias e outros 
seguir en Castela e León.  
 
LINGÜÍSTICAMENTE 
A lingua oficial do Bierzo é o 
castelán.Moita xente fala da existencia 
dun dialecto berciano que sería unha 
mestura do galego tradicional, o bable e o 
castelán. Os bercianos usan a palabra 
guaje para referirse a un neno pequeno, 
pero o que basicamente caracteriza a fala 
berciana é o uso continuo dos sufixos –
ín/a (guajín, cervecina, vinín, paseín...). 
Este dialecto é máis marcado nos pobos 
que nas cidades, aínda que a súa presenza 
nas cidades é bastante notorio. O galego 
que se utiliza non é o galego normalizado 
senón o galego que se utilizaba 
antigamente en Galicia, mesturado ou 
castrapo. Teño escoitado maripousiña en 
vez de bolboretiña, o que mostra o uso do 
galego tradicional. 
Hai que dicir que o galego impártese 
optativamente en 17 centros educativos 
bercianos. De feito, no artigo 5º do 
Estatuto de Autonomía de Castela e León 
indícase: “gozarán de respeto e 
protección a lingua galega e as 
modalidades lingüísticas nos lugares onde 
se utilicen habitualmente”. 
 
CULTURALMENTE 
Tradicións bercianas son a celebración do 
Entroido (Carnaval, Antroido, Entruido ou 
Antruejo) ou do magosto. O Entroido 
correspóndese co antruejo, que contaba 
co tradicional diaño do entroido. Nas 
aldeas alguén se vestía de maneira 
rechamante e subido nunha mula 
formando parte do desfile. Esta figura 
pode equivaler ás pantallas, peliqueiros, 
cigarróns e demais representacións.  
O magosto non se celebra propiamente o 
11 de novembro senón no período entre o 
1 de novembro e o 11. 
Hai ditos bercianos que aparecen no 
“Refranero Berciano”: <aguas de San 
Juan, quitan viño e non dan pan>. Tamén é 
certo que as historias tradicionais 
bercianas eran contadas non en galego, 
pero si nesa mestura especial que agora 
se denomina berciano. 
 

Cristina Santalla 

14 



                                                               

                                                                                 
                                                                                 

                                Rañolas  7                                                                                                                    
                           

Sabías que? Cousas que nos interesan 

Os verdadeiros Os verdadeiros Os verdadeiros Os verdadeiros 

heroes da  heroes da  heroes da  heroes da  

Segunda Guerra Segunda Guerra Segunda Guerra Segunda Guerra 

MundialMundialMundialMundial    
 
A segunda guerra mundial foi o maior 

enfrontamento armado de toda a historia 

con, aproximadamente, 50 millóns de 

mortos. Pero fóra de todas as cuestións 

bélicas, a guerra tamén tivo unha 

dimensión social: a raza aria alemá, 

exterminio de xudeus, comunistas, 

enfermos mentais… feitos tan atroces 

que non deixan a ninguén indiferente. 

Neste contexto, eu querería falar e 

recordar un pouco a todas aquelas 

persoas que salvaron ós seus amigos, 

veciños ou descoñecidos sabendo todo o 

que podía pasarlles. Pasado o conficto, os 

salvadores foron recoñecidos como 

Xustos entre as Nacións polo estado de 

Israel. 

 

Existen casos en toda Europa, e incluso 

en España, onde tamén os xudeus eran 

mal vistos por parte do goberno de 

Franco. 

 

Aínda que había estados que 

afirmaban non ter o” problema xudío”, 

na maioría dos países ocupados e nos 

países aliados de Alemania a 

persecución foi non moi rápida pero si 

progresiva. Primeiro, incitábaselles a 

levar unha estreliña amarela para 

separarse dos demais, posteriormente 

quitábanselles os seus bens e 

creábanse barrios para eles, os guetos 

ou barrios xudeus das cidades onde a 

calidade de vida era pésima ata o 

punto de   morrer de fame. Os que non 

tiñan esa “sorte” eran enviados a 

campos de traballo ou 

experimentación.  

 

Casos destacados de salvadores de 

xudeus son :  

 

- Miguel Anxo de Muguiro, o 

embaixador español en Hungría, que 

repartiu pasaportes españois a un 

gran número de xudeus. O seu 

exemplo foi seguido por un gran 

número de embaixadores e 

diplomáticos que falsificaron visados 

actuando ás costas do goberno de 

Franco ( aínda que posteriormente el 

se atribuiría parte dos méritos). 

Entre outros casos europeos son moi 

destacables:  

 

- Arístides de Sousa Mendes, 

portugués que emitiu visados para 

máis de 30.000 xudeus. Foi 

destituído en 1941 polo ditador 

Salazar e acabou os seus días sen 

cartos nin casa.  

 

- O estado de Albania, onde se 

salvaron xudeus de Serbia e Austria 

protexidos pola resistencia 

partisana. De feito, en Albania, 

calquera que denunciaba a un xudeu 

era executado.  

 

- O estado de China, onde moitos 

xudeus emigraron durante a guerra e 

colaboraron cos chineses na loita 

mundial. 

 

No resto de países ocupados algúns 

trataban de realizar a súa aportación 

diaria salvando a xente do seu 

entorno. En ocasións formaban redes 

para mover aos xudeus ata países 

seguros.Tamén en Galicia e máis 

concretamente en Ourense atopamos 

a xente así. 

 

 

Destaca o caso de Lola Touza, unha 

quiosqueira da estación de tren de 

Ribadavia que, coa colaboración das 

súas irmás, Amparo e Xulia, axudou a 

máis de 500 xudeus a escapar a 

Portugal. Tras máis de 50 anos, por 

fin os netos de Lola Touza poden 

reconstruír a historia da súa avoa .  

 

Hoxe en día sabemos que grazas á 

axuda dun taxista, un barqueiro e un 

tradutor, Lola e as súas dúas irmás 

entraban nos trens preguntando ós 

inmigrantes coa axuda dun tradutor 

(Ricardo Pérez Parada) que falaba 

alemán e polaco. En metade da noite 

conseguían levalos ao outro lado da 

fronteira.  

 

O seu campo de acción era 

verdadeiramente grande xa que 

supuña a etapa final dunha gran rede 

salvadora de xudeus que entraban 

por Girona, atravesaban Castela 

chegando ata Ribadavia ou Monforte 

de Lemos, para logo pasar ás 

agachadas a Portugal. Dende alí 

marchaban cara a América.  

 

A súa axuda descubriuse cando dous 

xudeus americanos  decidiron darlles 

as gracias ás dúas mulleres galegas 

que os axudaran. Este segredo 

permitiu ás irmás Touza vivir con 

normalidade  durante a Guerra civil e 

despois.  

 

Foi unha persoa moi desprendida, 

que, sen entender de política,  

decidiu colaborar como podía 

tratando de gañar diñeiro en clubes 

de baile cos que proporcionaba 

gasolina ó taxista e comida e roupa 

aos seus protexidos.   

 

Chegou a ser tan importante para 

os nazis que a Xestapo, que tiña 

unha importante actividade en Vigo 

onde  se cargaba o wolframio 

,contaba  xa con informes sobre ela 

e plans para detela. Lola salvouse 

grazas á axuda e amizade dun 

diplomático británico e  á que a 

Xestapo marchou de Galiza en 

1945.  

 

Creou a ruta de fuga de xudeus e 

perseguidos máis importante de 

España, moitos deles chegaron ás 

costas de EEUU e Suramérica.  

 

A día de hoxe, unha árbore nun 

outeiro de Xerusalén leva o seu nome 

xunto co doutras moitas persoas que 

deron a vida pola salvación dos 

perseguidos.  

 

Juan Ozaita 
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En España o Servizo Militar comezou no 

ano 1912 cando morreu Fernando VII e 

houbo un período no que non había 

monarquía, mentres que noutros países 

comezou máis tarde polas diferenzas 

políticas e as distintas leis. 

Era un servizo obrigatorio e só para 

varóns, aínda que para as clases máis 

altas existía un sistema de ” redución “ 

que consistía en abonar mil pesetas para 

reducilo a dez meses ou pagando dúas mil 

pesetas reducíase a cinco. Pola contra os 

que non se encontraban  en disposición de 

pagar  estas cantidades, tiñan que 

prestar servizo á patria durante tres 

anos. 

 

Foto de grupo dun Batallón  

 

 

Comunmente denominábase “mili” . 

Durante os últimos anos do franquismo 

producíronse os primeiros casos de 

obxección de conciencia de carácter 

antimilitarista.  Os testigos de Xehová 

negábanse xa a cumprir o seu deber coa 

patria e centos dos seus seguidores foron 

encarcelados por sucesivos gobernos xa 

que se negaban a prestar o Servizo 

Militar. En 1984 regulouse a obxección de 

conciencia que se podía substituír por 

traballos sociais que se prolongaban o 

dobre que o tempo da “mili”.  

 

En 1997 presentáronse 130000 

solicitudes de obxección de conciencia e ó 

ano seguinte por primeira vez os 

obxectores superaron en número ós 

reclutas: 144 823 . O Servizo Militar 

Obrigatorio foi abolido en España o 31 de 

decembro de 2001 e finalmente suprimido 

polo goberno de Xosé María Aznar. 

 

Comentar que durante moitos anos a mili 

foi a única maneira de viaxar e coñecer 

mundo. Moitos dos nosos avós saíron por 

primeira vez de Galicia para facer a mili 

en Ceuta, Melilla ou calquera outro punto 

de España. Alí decatáronse do grande que 

é o mundo e ademais de coñeceren a 

xente doutros lugares aprenderon 

leccións para a vida pois ao lado dos bos 

momentos tamén sufriron bromas 

pesadas e humillacións. Preguntádelle aos 

que agora teñen máis de 40 anos e 

veredes canto vos teñen que contar.  

 

Agora a cousa cambiou moitísimo ao ser 

un servicio voluntario ademais  a 

incorporación da muller é un dos fitos 

máis importantes e un sinal  dos novos 

tempos. A presenza dunha muller como 

ministra de defensa xa  o di todo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoxe en día en España a  instrución 

militar é libre e voluntaria  correndo a 

cargo das Forzas Armadas de España 

(FFAA o FAS), que é unha organización de 

carácter oficial encargada da defensa 

nacional de España.  

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTILLA MILITAR DO ANO 1978 

DECÁLOGO DE OBRIGADO PRIMENTO 

ESCUDO DO EXÉRCITO DE TERRA 
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Como se pode apreciar na gráfica 

anterior o número de alistados decreceu 

considerablemente dende que o servizo 

militar non é obrigatorio, (pasamos dun 

93,5%-obrigatorio-, a un 15%-non 

obrigatorio-). 

 

Concluíndo, a participación da cidadanía 

na instrución militar baixou 

considerablemente dende que non é 

obrigatoria, aínda que hoxe en día 

contamos cun número de militares 

suficiente para cubrir as necesidades 

españolas. Nos últimos anos e por causa 

do paro é unha das profesións máis 

solicitadas por mozos e mozas que buscan 

unha saída profesional. 

 

Existen multitude de anécdotas sobre 

este período, tamén chistes inspirados 

nela: 

 

  Na mili: 

- Compañía, armas ao ombreiro! 

- O do canón non, home! 

 

 Un “sarxento de ferro” estálles 

botando o sermón aos recén 

chegados e pregúntalle a un: 

- E a vostede, que rango lle 

gustaría alcanzar no exército? 

- Xeneral 

- Xeneral? Está vostede tolo? 

- Non, fai falta? 

 

 Na mili, como en cen mil chistes, 

están pasando lista: 

- Xosé Pérez 

- Presente 

- Xoán García 

- Presente 

- Luís Iglesias 

- Presente 

- ... 

- Arturo Fernández 

- Está de festa 

O sarxento queda abraiado. Ao 

longo do mes segue a repetirse a 

mesma historia  ata que: 

- Xosé Pérez 

- Presente 

- Xoán García 

- Presente 

- Luís Iglesias 

- Presente 

- Arturo Fernández 

- Presente 

O sarxento dá dúas palmas e di: 

-  Home, viñeches! 

Arturo Fernández contesta ao 

tempo que fai uns movementos así 

como de sevillanas: 

- Non me toques as palmas que me 

coñezo, non me toques as palmas 

que me coñezo, ... 

 

 

 Na mili: 

- Presenten armas! 

- Meu capitán, aquí o meu fusil, 

aquí o meu capitán! 

 

 
 
 

 Lucía Iglesias  
Marta Aguiar  

 

 

 

 

 

 

 

 

Que carreira Que carreira Que carreira Que carreira 

escoller?escoller?escoller?escoller?    
    

Elixir unha carreira pode ser a decisión 

máis importante da nosa vida. 

 

Miles de estudantes españois, estando ás 

portas da universidade, aínda teñen 

dúbidas sobre o seu futuro; este 

recuncho está adicado a eles. 

 

Normalmente o primeiro no que se pensa 

é se debemos antepoñer as nosas 

preferencias e aptitudes ou guiármonos 

polas saídas laborais dunha carreira. Ante 

esta cuestión deberiamos pensar que a 

situación actual do mercado laboral pode 

variar en 5 anos (no caso dunha 

licenciatura) ou en 3 anos (no caso dunha 

diplomatura), que pasemos estudando. 

 

Existen diversas fontes nas que 

informarnos sobre o mercado laboral, por 

exemplo a “Guía de empresas que ofrecen 

empleo”, elaborada pola Fundación 

Universidade Empresa, a Cámara de 

Comercio e a Consellería de Emprego e 

Muller da Comunidade de Madrid.  

 

 

As dez carreiras con máis futuro 

profesional. 

 

Segundo os últimos datos recollidos na 

anterior guía, as dez titulacións máis 

demandadas polas empresas do sector 

privado son “Administración e Dirección 

de Empresas”(Vigo, *N.C. 5,07); 

“Economía”(Vigo, N.C. 5,03); “Enxeñería 

Superior Electrónica”(Vigo, N.C. 5,01); 

“Dereito”(Vigo e Santiago, N.C. 5,00), 

“Empresariais”(A Coruña, N.C. 5,87), 

“Enxeñería Superior Industrial” (Bilbao, 

N.C. 5,00); “Enxeñería Técnica 

Industrial”(Vigo, N.C. 5,06); “Enxeñería 

Técnica Informática”(A Coruña, N.C. 

5,08); e “Enxeñería Técnica de 

Telecomunicacións”(Vigo, N.C. 5,13). 

 

Segundo os informes de Infoempleo, as 

carreiras con máis saídas profesionais 

son as relacionadas coa xestión 

empresarial e o dereito, que se atopan 

entre a dez máis solicitadas polos 

empresarios españois. Dereito concentra 

o 3% das ofertas para universitarios. 
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As carreiras relacionadas coas 
enxeñerías, arquitecturas e en xeral a 
contrución, perderon peso, aínda que 
seguen formando parte das carreiras 
máis demandadas en España. 
 
No que respecta ás titulacións médico-
sanitarias, reciben o 16% das ofertas de 
emprego, sendo os médicos os 
profesionais máis solicitados do 
grupo,(Licenciatura en Medicina, 
Santiago, N.C. 2010, 8,45). Destacan 
tamén “Farmacia”, (carreira que pode ser 
cursada en Santiago, A Coruña, Ferrol, 
Vigo, Pontevedra, Ourense e Lugo, cunha 
N.C. que vai do 6,11 ó 6,91) e 
“Veterinaria”(Lugo, N.C. 6,35). 
 
Á cola dos titulados que demandan as 
empresas atópanse as Humanidades, ás 
que só se dirixe o 1,6% das ofertas para 
graduados universitarios. 
 
As carreiras relacionadas coa xestión 
empresarial e a economía son as que 
teñen mellor saída no mercado. 
Administración e Dirección de Empresas 
atópase no primeiro lugar, despois 
Economía e Ciencias Empresariais. 
 
Hai uns anos creouse un programa 
informático que axuda a elixir carreira, 
aportando información como as Notas de 
Corte de cada carreira,e permite saber a 
que universidades podes acceder e en que 
Comunidades Autónomas.  
 
A noticia completa atópase en: 
http://www.aprendemas.com/Noticias/De
talleNoticia.asp?Noticia=1307, e o 
programa pode ser descargado do 
Ministerio de Educación. 
 
Na miña opinión a vosa elección debe 
depender máis do que vos gusta que das 
súas saídas laborais, xa que estas poden 
variar co paso do tempo. Hai que pensar 
no que che gusta facer, onde te ves 
dentro de varios anos, en que che 
gustaría traballar, etc. Se non che gusta 
o que fas, arrepentiraste de estudar esa 
carreira.  
 
Moita sorte. 
 
*N.C, Nota de Corte.  
 
 

Raquel Sáa 
 
 

Kaltum 
A pesar da súa madurez, transmitía un 
mar de medos e inseguridades a través 
dos seus profundos ollos negros. Tímida, 
distante; fría e incluso triste… 
observadora, silandeira. Kaltum aínda era 
unha nena, pero por todo o vivido xa 
desempeñaba o papel de muller. 
 
Certo día miña nai decidiu acoller a un 
neno saharaui na nosa casa durante os 
meses de verán; ó principio a idea 
chocoume moito, pero aceptei, xa que a 
min tamén me gustaría ter unha 
oportunidade así se fose o caso. E así foi 
como alá polo mes de xuño do ano 2006 
chegou ela. Era moi moreniña, de cabelo 
longo e rizado, miudiña. Os primeiros días 
lémbroos á perfección: non falaba nada, 
negábase a comer a pesar da fame que 
tiña que ter, éramos completamente 
estraños e era unha situación moi 
incómoda, pero conseguímolo. Co paso dos 
días démonos conta de que si  entendía o 
que falabamos entre nós, aínda que fose 
galego e ás veces castelán tamén, e 
botouse a falar. Contounos que xa 
estivera no país o ano pasado, en Cataluña 
concretamente, e dous anos atrás, na 
encantadora Italia. Lémbrome de que 
traía henna, e ela soíña animouse a 
facerme unha especie de tatuaxe nas 
mans, non o esquecerei, ó día seguinte 
tódolos meus amigos pasmaban con elas.  

Foi así como pouco a pouco se foron 
estreitando lazos. O mes de xullo foi moi 
bo: viaxábamos, deitabámonos tarde, 
contábanos tantas e tantas cousas… era 
moi divertido oíla aínda que custara 
entendela, merecía a pena. Falábanos da 
súa mamá e do seu papá, do moito que os 
quería, e do moito que botaba de menos 
ós seus irmáns pequenos. De vez en cando 
choraba, sen máis, era difícil pasar tanto 
tempo tan lonxe da súa familia …Falaba 
dos costumes no Sahara, do que facía 
diariamente, a vida en Smara, como eran 
as jaimas onde vivían… mentres nós 
escoitábamos cos ollos cravados nela, era 
realmente xenial saber como é a vida fóra 
de aquí. Se algo gardo dentro de min 
como un gran recordo é o seu sorriso 
triste cada vez que lembraba; pode ser 
que non teñan nada alí, que sufran polas 
inxustizas e polas condicións extremas 
que reinan no país saharaui, pero se algo 
merece a pena destacar era a felicidade 
que transmitían sempre e canto 
permanecían unidos, e iso era algo que 
Kaltum reflexaba á perfección e que a nós 
nos enchía de melancolía. 
 
Chegou o mes de agosto e as cousas 
cambiaron: meus pais voltaron ó traballo e 
Kaltum non quería aceptar iso. Non quería 
deitarse cedo e tampouco quería quedar 
soa na casa comigo polas mañás sen que 
estivesen tamén eles. Metíase en cama e 
non quería facer nada, incluso choraba, e 
nós sen saber que facer… Foron días 
difíciles pero pouco a pouco conseguimos 
volver ver o seu sorriso. Moitas veces 
polas tardes miña nai e máis eu 
levábamola ó Xardín do Posío, onde se 
reunía con moitos outros nenos saharauis 
que xogaban alí, pero iso tivo que rematar 
porque escapaba con eles e non quería 
voltar con nós, supoño que para ela era 
como se volvera a sentirse alí, na súa 
terra e cos seus… por iso resultaba tan 
difícil. Encantáballe o mar, en canto 
podíamos escapábamos á costa de 
Pontevedra, como sempre. Lémbrome 
tamén dos días de chuvia pechadas na 
casa, como asomaba pola ventá e 
sorprendida exclamaba: “¡Llueve!, ¡llueve!”, 
unha e outra vez. Tamén como cada día se 
axeonllaba na alfombra do noso 
dormitorio e rezaba, e os casets musicais 
árabes que me ensinaba e bailaba. 
 
Quedoúseme cravada na alma a súa cariña 
cando se despediu de nós, o cariño que 
nos colleu a todos , en especial á miña nai, 
e o que lle collemos nós a ela. Kaltum 
chegara a finais de xuño practicamente 
nos ósos e marchara a finais de agosto 
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con quince quilos de máis. Tamén lembrar 
que as primeiras palabras que nos dirixiu 
foron nun castelán con dificultades e, co 
progreso, marchou falando un castelán 
moi mellorado, tamén aprendeu  a 
manexarse na casa bastante ben en 
galego. Kaltum sempre dixo que tiña doce 
anos, porque era o tope de idade para 
poder ter familia de acollida, pero 
sabíamos que en realidade tiña uns 15 
anos polo seu desenvolvemento e porque 
eu, con verdadeiramente doce anos, ó seu 
carón quedábame miudiña. 
 
Quédome cunha experiencia única, foi un 
verán diferente e inesquecible, ela nunca 
volveu porque xa era maior para facer 
estas viaxes, pero non perdemos o 
contacto. Cada mes chamaba dende unha 
cabina e logo chamábamos nós, aínda que 
fose caro, igual botábamos case unha 
hora ó teléfono. A súa familia ofreceunos 
incluso viaxar alí os seguintes veráns, algo 
que nunca se levou a cabo, máis eu morría 
de ganas por ir e coñecer aquilo! Unha 
viaxe pendente para o futuro, sen 
ningunha dúbida, todo será por axudar e 
aprender, algo sen límite nin fronteiras. 
Anímovos a facer algo así calquera verán, 
nunca é demasiado tarde para sacar o 
mellor que temos dentro e axudar a estes 
nenos que tanto necesitan. Non custa 
tanto esforzo, tan só pacencia, carisma, e 
sempre moito, moito cariño. 
 

 

Lucía Rodríguez 

 
 
 
 

Ibiza.  

Unha illa con dúas 

caras. 

Todo o mundo coñece esta illa das 
Baleares situada no mar Mediterráneo. 
Ibiza ou Eivissa como a chaman os seus 
habitantes, é famosa pola súa vida 
nocturna nas rúas e nas grandes 
discotecas como “Pachá”, “Privilege 
Ibiza”, “Amnesia” ou “Space” (poden 

cobrar tranquilamente cincuenta euros só 
pola entrada).  

 

Moitos famosos tales como “Valentino 
Rossi” ou “Paris Hilton”, entre outros, 
pasan alí as súas vacacións. E por suposto, 
onde hai un famoso ten que haber un 
periodista aínda que non todos están por 
razóns de traballo, algúns tamén están de 
descanso. E non non esquenzamos da 
mocidade que vai alí buscando marcha e 
do turismo familiar de “Santa Eularia” e 
das “Covas de Can Marça”. 

Sen embargo, todo o anteriormente 
escrito é coñecido por todos mais, que 
sucede con Ibiza en inverno?   

É unha resposta bastante sinxela. A 
poboación habitante descende moitísimo, 
hai menos traballo, menos avións ( parece 
mentira que non haxa voos directos dende 
Galicia e si dende as grandes cidades de 
Europa). Ademais as rúas quedan moi 
baleiras e por exemplo  Praia  Embossa, 
que durante o verán está chea de luz e 
con todas as tendas abertas (co que a 
iluminación é maior), nas noites de inverno 
pode chegar a dar algo de medo polo 
escuro que está todo. E o mesmo sucede 
en moitas rúas, que en verán están 
ateigadas de xente e en inverno non hai 
case ninguén. 

Outra cousa que destaca moito desta illa 
é que o comercio liberalizouse hai un ano 
e aínda non contan nin con Carrefour nin 
con Mercadona, por poñer un exemplo. 

Ó falar de Ibiza, non podemos omitir a 
súa beleza paisaxística e o seu patrimonio 
histórico. De feito, por todo iso está 
considerada Patrimonio da Humanidade. 
Destaca a muralla, a Necrópole, os restos 
púnicos de “Sa Caleta” e os illotes de “Es 

Vedrá” e de “Es Vedranell”. E iso sen 
contar con “Ses Salines” (as salinas) que é 
un Parque Natural compartido con 
Formentera, a posta de sol no mar en 
“Sant Antoni”, (famosa no leste de 
España onde o sol nunca se pon na auga) e 
o camiño nocturno dende “Sant Antoni” 
ata “Santa Agnes” no mes de febreiro coa 
primeira lúa chea para ver as árbores da 
amendoeira en flor. 

 

En definitiva, Ibiza é unha illa paradisíaca 
con espazos moi verdes, augas 
transparentes coma as do Caribe, lugares 
históricos e marcha nocturna. O lugar 
perfecto para calquera persoa. 

 

                        Coral Real  
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Saíron e rapidamente pecharon a porta 
tras de si, quizais para evitar que o frío 
cru do inverno penetrase na acolledora 
calor da casa, Aínda levaban nos seus 
padais o sabor dos ovos fritidos e do pan 
con queixo de cabra caseiro, Elaborárao 
todo con produtos propios a feliz parella 
que os acollera ese Nadal. 
 
Apuraron o paso para evitar que os pés se 
lles afundisen na neve e se lles 
arrefriasen. Só os dous invitados se 
atreveran a saír a dar un paseo a esas 
horas e, malia estaren situados en Suecia, 
esa mañá invernal o sol quecía a face e a 
alma. Eses dous estraños que se 
internaron no bosque baixo as curiosas 
miradas que botaban os seus veciños 
dende as fiestras das súas casas eran tía 
e sobriño. 
 
-Este Hähnchen… meu Deus, pero que 
home! –aínda que ela tratou que estas 
palabras soasen alporizadas, non puido 
evitar imprimirlle un ton nostálxico. 
 
-Seica non sabe separar o bario do resto 
de mostras de uranio, tía? 
 
-Non vai saber! –respondeu arquexando 
polo ritmo veloz-. El é o químico! E se non 
sabe usar un simple ácido inda vou ter que 
volver a Berlín para ensinarlle a usalo! 
 
-Tía… 
 
-Si, xa sei que non podo volver –cortou 
ela, cun deixe de melancolía na voz. 
 
Minoraron a marcha, quizais porque por 
un intre deixaron as cuestións científicas 
a un lado para centrarse noutros 
problemas. O feito de que os pais dela 
fosen xudeus obrigouna a marchar da 
Alemaña nazi. Sen embargo, en Suecia non 
a trataban moito mellor, pois malia ser 

unha física brillante era igualmente 
discriminada por ser muller. 
 
-As cartas de Hahn é o único que mantén 
a miña mente aínda esperta e curiosa- 
pensou ela para si-. Pero como demo faría 
este home para que lle saia bario no 
uranio? 
 
Seguiron camiñando ata que atoparon 
unha árbore tirada no chan que bloqueaba 
o seu branco camiño. Ela limpou a neve do 
madeiro cunha man e sentou nel. O seu 
sobriño fixo o propio. 
 
Estiveron un rato sentados sen comentar 
nada. O silencio era case absoluto. O sol 
estaba máis alto xa. Entón o sobriño ía 
comentar algo pero ao ver a cara de 
concentración da súa tía calou. Tiña os 
ollos entornados de xeito case 
imperceptible, e a vista fixa nunha rama 
cuberta de neve que tiña a uns poucos 
centímetros da súa cara. Da punta da 
rama esvaraba unha pinga de auga que 
quedaba uns intres pendurando e logo 
caía. Entón viña outra pinga que repetía o 
proceso, e logo outra, e outra máis 
despois. 
 
-Otto, sobriño, os átomos son coma unha 
pinga de auga, non si? 
 
-Lise, onde queres ir a parar? Sabes que 
coñezo as túas técnicas de profesora. 
 
-Se unha pinga… Se unha pinga é 
demasiado grande, pódese dividir en dúas 
pingas? 
 
Entón el centrou a súa mirada na punta da 
rama. Sorriu. 
 
-Iso parece, si. 
 
-E se o bario que aparece entre o uranio 
xorde do uranio? 
 
-Non entendo, tía. 
 
-Si, Otto, non te decatas de que o núcleo 
de bario é case a metade ca o de uranio? 
E se con iso que estivo facendo Hahn de 
bombardear o uranio con neutróns, en vez 
de conseguir un novo átomo máis pesado 
fragmentou o núcleo de uranio noutros 
dous elementos? 
 
-Nunca tal oíra, fragmentar un átomo? 
 
-Trouxeches lapis e papel, a que si? 
Déixamos un momento. 
 

E allea ao frío, posuída novamente polo 
afán científico, Lise Meitner comezou a 
calcular, mentres explicaba o proceso ao 
seu sobriño: 
 
-Para contrarrestar a forza nuclear forte 
que mantén unidas as partículas do núcleo 
de uranio serían necesarios uns 
douscentos millóns de electrón-voltios, 
non si? E claro, na división do átomo 
perderíase aproximadamente un quinto da 
masa dun protón. E se te lembras da 
ecuación de Einstein,  podemos pasar 
unidades de masa a enerxía, así que un 
quinto da masa do protón son… 
 
-Douscentos millóns de electrón-voltios- 
rematou o sobriño ao ver os cálculos da 
súa tía. 
 
-Iso é, iso é! O neutrón que choca co 
núcleo do uranio debe de volvelo 
inestable, permitindo que libere a enerxía 
e se divida! 
 
-Como unha célula ao reproducirse? 
 
-Exacto, como a fisión celular, pero con 
núcleos atómicos. 
 
-Fisión nuclear, entón? 
 
Lise non respondeu, absorta como estaba 
nos seus propios pensamentos. Ergueuse 
da árbore sobre a que estaba sentada e 
sen agardar polo sobriño que xa seguía os 
seus pasos, volveu á casa dos seus 
anfitrións sobre as pegadas que xa 
deixara na neve. Só pensaba en escribirlle 
de novo a Hahn para contarlle o que se lle 
acababa de ocorrer, o que acabara de 
descubrir… 

 
 
 
 
Daniel Carvajales Alonso (3ª 

Premio na categoría Público en xeral do 3º 
Concurso de relato “Ciencia que conta”) 

 
 
 
Daniel é un exalumno noso e un dos 
nosos máis  asiduos colaboradores 
por iso nos aledamos enormemente  
de que gañase este  premio con este 
delicioso relato sobre Lise Meitner, 
unha das tantas científicas 
esquencidas polo feito de ser muller. 
Para que disfrutedes del publicámolo 
en Rañolas desexándolle a Daniel o 
mellor do mundo na súa nova andaina 
universitaria e iso si, que nunca nos 
esquenza. 
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O  4 de novembro veu ao Instituto Otero 
Pedrayo o físico galego Xabier Cid  Vidal. 
Este mozo de tan só 27 anos estudou na 
Universidade de Santiago onde segue a 
colaborar cunha beca que lle permite 
continuar co traballo de investigación. 
Ten máis de 12 publicacións en revistas 
científicas e na actualidade está facendo 
a súa tese doctoral no CERN, siglas do 
Conseil Européen pour la Recherche 
Nucléaire (Organización Europea para a 
Investigación Nuclear). Este centro 
atópase en Xenebra, preto da fronteira 
francesa e alí fan estancias fixas ou 
temporais 6500 científicos de máis de 80 
países. O CERN está sostido polos países 
europeos, sendo a súa meta a ciencia pola 
ciencia, é dicir, nas investigacións 
realizadas trátase de coñecer mellor a 
estrutura da materia, así, por exemplo, un 
dos obxectivos é o de atopar o Bosón de 
Higgs, ás veces chamado "partícula de 
Deus". A observación desta partícula 
confirmaría as predicións do Modelo 
Estándar da Física, podéndose explicar 
entón como as outras partículas 
elementais adquiren propiedades como a 
masa. Ao colisionar protóns preténdese 
reproducir os primeiros momentos 
despois do Big Bang e responder a 
preguntas como, por que a materia gañou 
á antimateria?  
Os estudos sobre ciencia pura levarán 
asociados avances tecnolóxicos 
importantes, como é o caso do sistema de 
computación chamado GRID. Trátase 
dunha infraestrutura que permite a 
integración e o uso colectivo de 
ordenadores de alto rendemento, redes e 
bases de datos que son propiedade e 
están administrados por diferentes 
institucións co propósito de facilitar a 
integración de recursos computacionais. 
 

Xabier falou no Paraninfo para todo o 
alumnado de 1º e 2º  de bacharelato. Na 
conferencia realizou un percorrido polo 
gran accelerador e colisor de partículas, o 
LHC, chamado tamén gran colisor de 
hadróns. Este é o accelerador de 
partículas máis grande e enerxético do 
mundo. Para que nos fagamos unha idea da 
enerxía que consome diremos que é 
similar á que gastan 350 millóns de 
televisores. O LHC é unha construción de 
27 km de lonxitude, soterrado a 100 
metros baixo terra. Neste enorme túnel 
son inxectados feixes de protóns 
facéndoos circular a unha velocidade 
próxima á luz para chocar nos catro 
colisores ALICE, ATLAS, CMS e LHcb. 
Os datos recollidos son analizados por 
investigadores de todo o mundo. Ao logo 
de toda a súa exposición fixo fincapé en 
que o galego non é ningún impedimento 
para o desenvolvemento da ciencia. 
 

Despois de rematar a conferencia 
puidémoslle facer as seguintes preguntas: 
 

- Cantos galegos hai no CERN? 

En total uns 5 ou 6; hai días que ata 10. 
 

- Que requisitos se piden para 

traballar no CERN? 

Finanzamento, xa que a vida alí é moi 
cara; facer unha tese e, sobre todo, 
moita sorte. 
 

 - Quen pon o diñeiro para soster o 

CERN? 

Os gobernos europeos  
 

- Onde vivides? 

En moteis, habitacións e algúns alugan 
pisos. 
 

- Sodes funcionarios? 

Non, aínda que hai algúns que teñen 
contrato fixo.  
 

- Cal é a tarefa que fas no LHC? 

Análise de datos das colisións 
 

- Coincidiches con algún premio Nobel? 
Si, en lugares tan comúns coma no 
servicio e na cafetaría. Para un estudante 
coma min é unha experiencia inesquecible. 
 

- Poderíanse formar  buratos negros no 

LHC? 

 Poderíanse formar buratos moi pequenos 
pero é moi difícil  detectalos 
 

- Non vos dá medo pensar que se non 
atopades o bosón de Higgs todo a 

Física se virá abaixo? 

Sería un problema bastante grave. 
 

- Como baixades ata o túnel a 100 m 

de profundidade? 

 Mediante ascensores, tamén hai 
escaleiras e ocos con guindastres. 
 

- Contaminan as actividades do LHC? 
Consómese moita enerxía polo que as 
emisións de gases invernadoiro son altas. 
 

- Se existe algún problema no LHC, que 
pasará? Acabará coa Terra? 

Non, perderíamos moitos cartos, pero 
non; e máis, xa houbo unha pequena 
explosión e non pasou nada grave. 
 

- Que van facer con todas as máquinas 

cando rematen as investigacións? 

Todo o que se poida reutilizarase. 
 

- Pódese visitar o CERN? 

Si;  este verán veu un grupo de rapaces 
que están estudando. 
 

Noelia Vila 
Débora Rodríguez 

Ariana Pascual     

 
 
 
 
O día 4 de novembro de 2010 celebrouse 
o  "Día da Ciencia en Galego", co que se 
pretende  amosar a perfecta viabilidade 
do ensino das ciencias en lingua galega. 
 

Con motivo deste día veu un xoven 
científico prometedor, Xabier Cid Vidal, 
un investigador compostelán que 
desenvolve parte do seu traballo no 
prestixioso CERN, a Organización 
europea para a investigación nuclear, con 
sede en Xinebra. 
 

Cid Vidal alterna estancias en Suíza e na 
universidade compostelá dende hai tres 
anos. Amosounos  que o galego é tan 
válido como calquera outro idioma para a 
ciencia. 
 

Aparte comentounos que o galego é unha 
vantaxe, por suposto, porque en Xenebra 
traballa con xente de Brasil e grazas ao 
galego élle moito máis doado comunicarse 
com eles, desvantaxe non ten ningunha 
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porque, canto máis idiomas sabe un, máis 
fácil é aprender outros.  
 

Tamén nos introduciu  nalgúns conceptos 
da física de partículas, para así entender 
mellor os descubrimentos que se 
pretenden levar a cabo no Gran 
Colisonador de Hadrós, LHC, o último 
acelerador de partículas do CERN. 
 

O Gran Colisionador de Hadrós é un 
acelerador de partículas situado preto de 
Xenebra, na fronteira franco-suíza. Ten 
27 km de lonxitude e encóntrase situado 
a uns 100 metros por debaixo do chan. 
O LHC é o acelerador de partículas máis 
grande e enerxético do mundo. Máis de 
2000 físicos de 34 países e centos de 
universidades e laboratorios participaron 
na súa construción. 
 

O LHC deseñouse para colisionar fas de 
Hadrós, sendo o seu propósito principal 
examinar a validez e límites do Modelo 
Estándar da física de partículas. 
 

Teoricamente espérase que, unha vez en 
funcionamento, se detecte a partícula 
coñecida como o bosón de Higgs, tamén 
chamada  "partícula de Deus". 
 

Os protóns son acelerados a velocidades 
do 99% da velocidade da luz e chocan 
producindo altas enerxías que permitirían 
simular algúns eventos acontecidos 
durante ou inmediatamente despois do 
Big Bang.  
 

O proceso de aceleración de partículas 
realízase a través dunha serie de 
sistemas que progresivamente van 
incrementando a enerxía destas ata 
chegar ao acelerador principal. No seu 
interior hai miles de  imáns a -271ºC a 
menor temperatura que a do espazo. 
 

Todos os procesos levados a cabo no LHC 
teñen unha seguridade moi alta. 
Durante miles de millóns de anos a 
natureza xerou sobre a Terra tantas 
colisións como un millón de experimentos 
equivalentes ao LHC, e o planeta Terra 
aínda existe. 
 
De acordo coas ben coñecidas 
propiedades da gravidade é imposible que 
buratos negros microscópicos se poidan 
producir no LHC. 
 
Todos estes experimentos son 
enormemente beneficiosos a varios niveis. 
 
Primeiro, o LHC contribuirá a satisfacer a 
curiosidade humana, queremos saber por 
que estamos aquí, por que existimos. 

Nun nivel máis específico , o LHC axudará 
a responder ás preguntas que os físicos 
se fixeron dende hai moito tempo, como : 
Cal é a natureza da enerxía escura no 
universo? Cal é a orixe da materia e os 
seus fundamentos básicos? Por que existe 
a materia e a antimateria? 
 
Finalmente nun ámbito socio-económico 
podemos destacar a utilización dos 
hadrós para combater o cancro. Unhas 
80.000 persoas no mundo recibiron xa 
este tipo de terapia, sobre todo 
enfermos que padecían cancro de ollo.  
 

En enerxía solar o CERN obtivo un avance 
que interesa directamente a España. xa  
que podería volverse moito máis rendible. 
 

María Isabel Limia 
Antía Arias 

 

 
E N T É R A T E 

 

A CIENCIA 
TAMÉN É 
CULTURA 

 
http://acienciatamenecultura.blogspost.com 

 
 

 
Así empeza este interesantísimo blog: 
 
Ese blog está escrito en galego para 
reivindicar a normalización da nosa lingua 
e combater os prexuízos e a marxinación 
á que a queren someter. 
 

O galego non é ningún impedimento para o 
desenvolvemento da ciencia. E se non o 
credes ollade as entradas publicadas o 4 
de novembro sobre grandes científicos 
galegos. 
 

Efectivamente, deixemos  as palabras e 
remitámonos os feitos, así pois pinchade 
na dirección arriba sinalada e …   
 

Que? 
 

Que non sabedes por onde empezar? 
 

Que vos custa crer  que sexan  rapaces 
de 16, 17 anos os que escriben estes 
interesantes artigos? 
 

Que se poida facer ciencia en galego? 
 

Que a ciencia é cultura e a cultura non 
entende de prexuízos nin fronteiras? 
 

Que hai  moitos científicos galegos de 
alto nivel  investigando fóra nos mellores 
laboratorios e universidades? 
 

Que unha profesora, Carmen Cid, sexa 
capaz de mobilizar e coordenar a tantos 
rapaces e rapazas?  
 

Os miragres existen… 
 

Malia a miña fe, os únicos miragres 
existentes son para min os baseados no 
esforzo, na constancia e no traballo ben 
feito. Ese é o miragre. 
 

Daquela sigamos con estoutro miragre e 
para iso ide á Voz de Galicia do día 28 do 
12 do 2010 e lede o titular: 
 

Premio de innovación para o Otero 
Pedrayo por sexto ano consecutivo. 
Unha serie de vídeos sobre mulleres 
científicas recibe tamén o recoñecemento 
de Ciencia en acción 2010 (iso si, en 
castelán, deberían entrar no noso blog e 
empezar a enteirarse…) 
 

(http://www.lavozdegalicia.es/ourense/2
010/12/28/0003_8932559.htm) 
 
Traballo interesantísimo onde os haxa 
sobre 14 mulleres científicas que aínda en 
moitos casos  permanecen no anonimato a 
pesar das súas aportacións e logros no 
campo da ciencia. Só por ser mulleres. 
Queredes saber máis? 
 
Invítovos a entrar no blog e garántovos 
un rato de ocio cultural, que ven a ser, 
aprender ciencia en galego disfrutando. 
Non, non son termos incompatibles. 
 
Comprobádeo por vós mesmos. 
 

 
Conchita Fernández 
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AS SETE MORTES 
 
O venres, 28 de maio de 2010, os alumnos 
de primeiro de bacharelato tivemos unha 
conferencia con Carlos Vila Sexto, autor 
da novela “ As sete mortes”, que é un dos 
libros que tivemos que ler ao longo do 
curso. 
Vouvos falar un pouco da súa vida porque 
nos fai entender un pouco mellor o seu 
universo literario. 
Naceu en Coruña pero aos oito meses os 
seus pais viñeron traballar a Ourense 
onde el desenvolveu a súa vida. Estudou 
nos Salesianos e acabou os estudos con 
moi boas notas a pesar de que non tiña 
moito tempo para estudar pois estaba 
cheo de actividades extraescolares (xa 
daquela!). Nunca foi un rapaz ao que lle 
gustase moito ler e mesmo cría que aínda 
que os libros son unha fonte de 
inspiración importante, non son ni moito 
menos a única. El inspirábase vendo 
moitas películas, imaxes, cómics, ou tamén 
cos videoxogos, aos que gabou. Escribiu 
“Gárgola”, a súa primeira novela, con 14 
anos e “Cara á fin da luz” con 17 ( iso si 
que é ser precoz!). 
Foi á universidade e pasou moito tempo 
ata que volveu a escribir sendo unha 
editorial a que o chamou . Daquela 
empezou a escribir  “As sete mortes”, 
unha novela que xa tiña a medio escribir e 
esquencida nun caixón. Parecíaselle 
bastante a “O código de Vinci” de Dan 
Brown e por iso adaptouna ás lendas 
galegas substituíndo a relixión e as obras 
de arte pola lenda celta de Breogán, 
decatárase de que Galicia tiña un enorme 
caudal mitolóxico de seu e non precisaba 
collelo de fóra. É, polo tanto,unha historia 
documentada, ademais pasou por tódolos 
lugares que aparecen no libro aínda que se 
tomou, como bo novelista, algunhas 
licencias. O tema fundamental sobre o 
que xira a novela é: sete mortes , en sete 
cidades que son as sete capitais do antigo 
Reino de Galicia. 
El mesmo recoñecía que quizais a súa 
novela fose un pouco cinematográfica 
debido á influencia do seu traballo como 
guionista. Non quería tempos mortos para 
que os lectores non perdesen a atención. 
Tamén afirmaba que hai que ter 
constancia ao escribir e que é 
conveniente levar sempre un caderno 
porque a inspiración pódeche vir no 
momento máis inoportuno, de feito 

puidemos ver co proxector as distintas 
anotacións que foi tomando.A ciencia 
ficción e mailo terror son os xéneros que 
máis lle gustan e nos que pensa que é máis 
doado escribir. 
Na actualidade traballa como guionista en 
series de televisión moi coñecidas como  
“Motivos persoais”, “Os misterios de 
Laura”, ou “Círculo roxo” e aínda que lle 
gustaría seguir escribindo, non ten moito 
tempo (ademais acaba de ser papá). 
Rematado o encontro entregou os premios 
do Certame literario deste ano e 
animounos a escribir porque, segundo el, 
calquera persoa ten imaxinación e por iso 
pode escribir. 

 
                                                                                                                       

Alba Guede 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carlos Vila Sexto 
 
 
A carreira de Carlos Vila Sexto como 
escritor  comeza xa dende moi rapaz . 
Aos 14 anos gaña o seu primeiro premio 
literario e escribe varias novelas dentro 
do xénero de terror e de misterio. Tamén 
é guionista  e creador dalgunhas series 
coñecidas por nós como Motivos 
personales, Círculo rojo ou Los misterios 
de Laura mais agora non vou falar da súa 
carreira literaria, que non carece de 
interese, senón da novela que el escribiu 
no 2009, que  nós tivemos que ler este 
curso e que a min tanto me gustou. 
Estamos a falar de As sete mortes. 

É unha novela que me atrevo a encadrar 
dentro do xénero de ficción e 
suspense,con elementos esotéricos e 
míticos propios da nosa cultura que fan 
que viaxemos dende Ourense pasando 
pola fin do mundo ata chegar á man de 
Hércules. 
A búsqueda de respostas a unha morte 
que nunca chega, o morbo dun libro 
prohibido pola igrexa e a existencia dun 
ser escuro e aterrador que persegue a 
sete irmáns de distinto sangue fan que 
non levantemos os ollos dende o prólogo 
ata o epílogo, deixándonos ata o final coa 
curiosidade de saber que é o que vai 
pasar. 
Xa desde o principio chamoume a atención 
a liorta nocturna  que  Xacobe ten e como 
despois dunha puñalada sae ileso. O feito 
de camiñar días despois por esas mesmas 
rúas fíxome lembrar tal e como o fai o 
libro que a nosa catedral non goza dunha 
praza específica para poder observala e 
que se mantén oculta entre o resto dos 
edificios do casco antigo como o 
protagonista desta historia coa sociedade 
que lle vai tocando vivir ao longo de 
douscentos anos. 
No caso de Natalia gustoume a valentía 
coa que unha muller movida pola 
curiosidade se enfronta aos seus medos 
coa fin de axudar a Xacobe e descubrir o 
segredo que nos mantén en vilo ata o 
mesmísimo final. O que botei de menos foi 
un bico que xustificase a atracción 
destes dous personaxes pero quizais iso 
só sexa produto dunha mente adolescente 
en busca dunha historia de amor que non 
sempre aparece pero que a pesar de non 
aparecer escrita, atraeu igualmente  a 
miña atención. 
Áparte disto sinto curiosidade por saber 
por que ese personaxe tétrico que é o 
cazador só aparece en lugares onde os 
seis irmáns restantes se  poden ver 
reflexados. O feito de que sexa o irmán 
de sangue do protagonista fíxome abrir 
os ollos porque realmente pensaba que o 
cazador de ánimas sería o excéntrico 
Corvo, tamén caracterizado cun sorriso 
frío. Podería pór sen dúbida máis 
exemplos de sorpresa ao ler esta novela  
pero déixovolo a vós, futuros lectores, 
para que vivades esta novela coa mesma 
intensidade que o fixen eu. 
                                        
 

Lúa Fernández 
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Esa era a  pregunta clave que daba inicio 

á charla-coloquio de X.P. Docampo mais ás 

veces antes de respostar a unha pregunta 

precisan formularse outras  porque a 

afirmación e a negación levan implícitas 

outras afirmacións e negacións que 

serven para reafirmar e evidenciar, sobre 

todo ante o interlocutor, a resposta á 

pregunta inicialmente formulada. 

 

Xabier  P. Docampo é ante todo un home 

tranquilo e un gran comunicador. Todo nel 

é sentido común e sensatez, algo que o fai 

cercano e fácil de entender para o 

público. Séntese galego e orgulloso da súa 

lingua coa mesma naturalidade coa que a 

noite segue ao día, e iso nos tempos que 

corren  mesmo é un xesto de valentía. A 

lingua é sentimento e así a sente el, 

tamén son raíces que nos fan ser quen 

somos e non outros.  

 

Encantoume escoitalo analizar a situación 

da nosa lingua e o porqué da súa deriva, 

alimentada por razóns e intereses  

políticos que nacen en Madrid e que 

grazas ao poder de certos medios de 

comunicación e ao nacionalismo español 

máis radical creou un problema onde non o 

había. Porque todos os nacionalismos  

radicais son malos, e tamén o español, que 

trata de homoxeinizar as diversidades 

culturais  porque supoñen para eles o 

temor a perder o control sobre o país, un 

control que sempre tiveron e que se ve 

nestes tempos ameazado. A diversidade 

enriquece pero é perigosa para os que 

queren o control único sobre todo pois o 

diferente non interesa ao non ser 

aprehensible. Todo isto expúxoo dunha 

forma clara e amena axudándose de 

datos,noticias e anécdotas persoais.  

Falou tamén dos enormes prexuízos 

existentes sobre a nosa lingua e a 

vergoña de moitos galegos por falarmos o 

que falamos, galego, e por ende ser o que 

somos, galegos. Unha vergoña adherida á 

alma dos nosos dirixentes e que explica o 

decreto e as medidas que están a tomar 

contra o galego. Describiu as dificultades 

de vivir en galego, coma se fosemos 

estranxeiros na nosa propia terra e 

tivesemos que pedir perdón por 

empregarmos a nosa lingua. Moitos foron 

os exemplos dados (pedir unha 

certificación bancaria en galego 

convértese nunha auténtica odisea) aos 

que  cada un dos que estabamos alí 

poderiamos engadir moitos. 

Di que nos recoñecemos nas palabras: 

”…das palabras como bidueiro, ceo, 

canciño, arrecendo… que tanto parecen 

molestar que tantas ameazas teñen que 

escoitar, que se lle arrebatan aos nenos e 

nenas, coma quen os protexe dunha mala 

compañía que os pode levar polo mal 

camiño. Son os que pensan que restarlles 

coñecemento é mellor que sumárllelo. 

Eses mesmos fillos aos que se quere eivar 

porque, aínda que no futuro poderán ler, 

coma min, o Quixote, non terán a fortuna 

que eu tiven e teño de ler Terra Chá, A 

esmorga ou Merlín e familia. E non será 

culpa deles porque ningún ser humano 

abandona a súa lingua voluntariamente, 

dun xeito ou doutro sempre o fan 

obrigados por alguén. As linguas perdidas 

son linguas arrebatadas e sempre con 

violencia, quer física quer moral…” 

Tantas e tantas verdades verteu que 

unha vez máis pensei que se só 

aplicasemos o sentido común e o respeto 

a nós mesmos e aos demais, o mundo, 

neste caso Galicia, sería un país moi 

distinto, e sen lugar a dúbidas , máis 

auténtico. 

  

 
 

Conchita Fernández Vázquez 
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Carlos Callón Carlos Callón Carlos Callón Carlos Callón     

visita o  institutovisita o  institutovisita o  institutovisita o  instituto    

    
O luns día 10 de maio do 2010 contamos 
no noso instituto coa presenza  de Carlos 
Manuel Callón, quen preside dende hai 
anos a Mesa pola Normalización 
Lingüística, entidade que como todos 
sabedes defende a nosa lingua na procura 
da súa normalización e dignidade. 
Algúns datos sobre Carlos Callón  
Carlos Manuel Callón Torres, nado en 
Santa Uxía de Ribeira en 1978, é 
licenciado en Filoloxía Galego-portuguesa 
e exerce como profesor de lingua e 
literatura galega no ensino secundario.Foi 
concelleiro por parte do BNG na súa vila 
natal e membro do Consello Asesor de 
RTVE en Galicia entre 1997 e 2002. A 
partir de 1995 ocupou diversas 
responsabilidades na Mesa pola 
Normalización Lingüística, organización 
que preside desde 2002. É presidente 
tamén do padroado da Fundación Vía 
Galego, desde a súa constitución en 
2006.É autor de diversos traballos 
centrados na sociolingüística e máis nos 
estudos literarios dados a coñecer en 
diferentes congresos e revistas 
especializadas. Así mesmo, é autor dos 
libros:” Unha historia que nos pertence” 
(a obra poética en galego de Lorenzo 
Varela) e “En castellano no hay 

problema”, no cal aborda a situación do 
idioma galego nos últimos tres lustros, 
facendo especial fincapé na política 
lingüística do bipartito e do comezo da 
lexislatura de Alberto Núñez Feijóo. 
 
O que nos contou 

Despois de presentarse, comezou 
agradecendo a invitación do instituto e 
sen perder  máis tempo empezou falando 
da situación da lingua galega. 
Informounos da vindeira manifestación en 
Santiago de Compostela, o día 17 de maio, 
contra o DECRETAZO que propuxo o noso 
novo goberno. Describiu o cartaz que 
patrocinaba esta manifestación e que tiña 
como protagonista un pan. Si, un pan -dixo 
el- e por que un pan? 
preguntounos...(deixóunoulo como unha 
incógnita a desvelar). Por que un pan 
representando a nosa lingua galega? … 
busca a resposta. 
Aportou datos recentes, concretamente 
de hai unha semana, segundo os cales 
segue a diminuír o número de 
galegofalantes e os que quedan son de 
zonas rurais e de poboación avellentada. 

Preocúpanlle moito estes datos xa que se 
seguimos a este paso, podemos prever 
que dentro duns anos o galego estea no 
camiño da extinción. 
 
Presentounos estes datos como algo non 
tan alonxado de nós, é máis, formando 
parte do noso día a día, só hai que pensar 
en situacións tan comúns coma ir ao cine 
pois, temos no cine filmes en galego? ou 
páxinas socias?...Responde 
Contounos tamén unha pequena anécdota 
da súa infancia e do concepto que xa 
daquelas tiñan  a súa irmá e el da 
“inferioridade” do galego e como xogaban 
a dicir:“ Hoxe xogaremos a <<hablar 
bien>>” e pasaban as horas así pero 
sempre remataban falando na súa 
verdadeira lingua. 
 
Co paso dos anos Carlos empezou a 
reflexionar sobre esta idea que tiñan xa 
dende raparigos de que falar catelán era 
“falar ben” e falar en  galego era”falar 
mal”. 
Acaso non somos iguais que os que falan 
castelán? Preguntàbase, con moita lóxica, 
continuamente. 
Como dicía Castelao:"Algúns homes -
galegos tamén- andan a falaren dun 
idioma universal, único para toda a nosa 
especie. Son os mesmos que buscan a 
perfeción baixando pola escala zoolóxica, 
deica sentiren envexa das formigas e das 
abellas. Son os mesmos que perderon o 
anceio de chegaren a ser deuses, e 
renegan das inquedanzas que produce a 
sabiduría. Son os mesmos que consideran 
o mito da Torre de Babel como un castigo, 
e renegan da vida ascendente. Mais eu 
dígolles que a variedade de idiomas, ca 
súa variedade de culturas é o siño 
distintivo da nosa especie, o que nos fai 
superiores aos animaes. Velahí vai a 
demostración: Un can de Turquía oubea 
igoal que un can de Dinamarca; un cabalo 
das Pampas arxentinas rincha igoal que un 
cabalo de Bretaña. ¿E sabedes por que? 
Porque os probes animais aínda están no 
idioma universal ..." Acaso non opinas 
igual? 
 
Relatounos tamén situacións denigrantes 
coma a de ir  solicitar un posto de 
traballo e que  che pregunten: “Y tu 
hablas gallego siempre?” e que iso decida 
se te “escollan” ou non. Estannos 
realmente presentando unha escolla real? 
Compárase algo boísimo con algo “malo”? 
Un claro exemplo está nas enquisas que 
nos deu o goberno a finais de ano 2009  
onde collían fragmentos  de libros de 
texto e comparábanos en castelán e en 

galego, dando a entender que o 
vocabulario en galego non se entendía. E 
isto en pleno S. XXI ? 
Que cadaquén despois de obter datos dun 
bando e doutro forme  a a súa propia 
opinión, dixo el e segundamos nós, PERO 
AO GALEGO NON LLE QUEDA TEMPO. 
FALA GALEGO. 
 
Mais o terrible de todo isto é que está a 
ocorrer hoxe en día e non son  aínda os 
peores datos nin os máis absurdos, 
simplemente os máis  coñecidos.Cada un 
de nós, mozos e mozas, podemos engadir 
moitas situacións surrealistas vividas en 
primeira persoa ou como testemuñas 
sobre  a nosa lingua. E mesmo sabendo 
que case todas as asociacións de país 
estan en contra do decretazo (excepto 
unha ou dúas). 
 
Así pois é  inevitable dubidar sobre 
termos  como ”Plurilingüísmo” (mellor 
dito, como entenden eles este termo). Se 
segmentamos esta palabra, obtemos 
“diversas linguas”. E a pregunta do millón 
é:  é isto  posible cando negan a nosa 
lingua propia e prohiben que algunhas 
materias se impartan en galego? 
-En que lingua falaremos cando o goberno 
poña en mans dos pais/nais a lingua na que 
se impartan as clases? En verdade hai 
liberdade de escolla? 
O caso é que por culpa dalgúns outros 
amolámonos porque: onde queda o galego 
e os que o apoiamos? Este é un exemplo 
semellante a cubrir unha quiniela. 
 Moitas son as preguntas que nos facemos 
mais para acabar un último apuntamento 
feito por el sobre o DECRETAZO. Gracias 
a el imos ter dende a Xunta axudas para 
os libros de texto en inglés e en castelán. 
Onde queda o galego? Acaso as 
matemáticas son máis fáciles impartidas 
en inglés ca en galego?Onde reside a 
dificultade, na propia materia ou na lingua 
na que se imparte?  
 
 
OS GALEGOS TAMÉN QUEREMOS OS 
MESMOS DEREITOS CA O RESTO DA 
XENTE. 
NAS NOSAS MANS ESTÁ O DESTINO 
DA NOSA LINGUA E DA NOSA 
IDENTIDADE. 
 
 

Uxía Rodríguez 
Andrea Tumbeiro  
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ENTREVISTANDO  

A 

  

    

NATALIA NATALIA NATALIA NATALIA 

CORBILLÓNCORBILLÓNCORBILLÓNCORBILLÓN    
 

 
 
Natalia Corbillón, autora de “En algún 
lugar de Orión”, primeira parte da triloxía 
“Los hijos de Gea”, naceu hai vinteseis 
anos en A Merca (Ourense). É definida 
segundo conta Arthur de Jeuffosse, na 
contraportada do libro, non como unha 
futura promesa senón como unha 
escritora consagrada que leva a  
verdadeira literatura ata os máis novos. 
 
- Natalia, que se sente ao publicar a 
túa primeira novela? 
  
Supoño que depende moito do lugar que 
ocupe a escritura na túa vida. Hai persoas 
que publican libros sen ser esta a súa 
maior ambición. No meu caso, sempre 
quixen ser escritora polo que, o día que 
recibín un “sí”, botei a chorar de ledicia. 
A sensación de recibir o teu primeiro 
libro impreso é algo que non esqueces. 
 
- Teño entendido que a primeira 
edición foi en setembro do 2006 coa 
editorial ”Nuevos Escritores”. Que é o 
que fixo que o publicaras de novo coa 
editorial Educando, no 2010? 
 
¡Un tremendo erro! Ah, ah. Non che 
minto. Foi a ignorancia pura e dura. Eu só 
tiña 19 anos cando rematei o libro. 
Véndome demasiado inexperta, descartei 
envialo a concursos e buscando “autores 
noveis” en internet foi o primeiro que me 
saíu. Envieino e ás dúas semanas 
chegoume a resposta positiva. Despois da 
miña experiencia con distintas editoriais 
todos estes anos, hoxe sei que aquel si 
non significaba nada especial, e o máis 
probable é que nin tan sequera leran o 
libro. Non me avergonza dicilo, se así 
podo evitar que tanta xente siga 
destruíndo as súas ilusións en editoriais 
de auto e coedición. Coma me pasou a min, 
moitos escritores publican a súa primeira 
vez neste tipo de editoriais que sempre 
están as primeiras nos buscadores, 
poñéndoo fácil e de cor de rosa. É posible 
que non todas funcionen mal pero o 99% 
só buscan os cartos da edición. Non 

pagues por un traballo que fixeches e 
terás que facer ti soa.  
 
- É moi difícil sacar un libro á venda e 
moito máis que teña éxito, como 
fixeches para logralo? Cantos 
exemplares sacaches nun primeiro 
momento? E cantos deles se venderon? 
 
 Ben, o éxito aínda é un camiño que 
empezamos a percorrer. Hoxe en día o 
éxito chámaselle cando o teu libro é 
coñecido mesmo  fóra do país. Eu 
conténtome con tal de que o libro poida 
chegar á xente e a xente o disfrute de 
verdade. 
O segredo para chegar á edición que hoxe 
está nas librerías foi, sen dúbida, a 
perseveranza. Ser testana coma unha 
mula e non deixar de loitar pola obra 
aínda nos momentos malos. Aquela 
primeira edición foi de 700 exemplares, 
dos que se venderon nunca cheguei a 
saber nada, pero o libro chegou a un par 
de colexios cos que volvín traballar 
recentemente. A reacción dos seus 
lectores foi un dos motores para eu 
animarme a seguir intentándoo.  
 
- Todo libro ten o seu comezo. 
Poderías dicirnos cal foi o do teu? 
 
O seu comezo? Imaxino que te refires a 
como xurdiu. Pois a idea básica de dúas 
organizacións, unha feminina e outra 
masculina, veume dun soño, e a mestura 
coa mitoloxía a raíz dun libro de 
astronomía que teño, no que, por suposto, 
veñen moitas referencias ás historias 
gregas que dan nome á maioría das 
constelacións.  
 
- A historia de “En algún lugar de 
Orión” contén moitísima mitoloxía 
grega. Como se che ocorreu introducir 
nela a lenda de Orión e Escorpión. 
 
Como che acabo de contar, atopei un 
pequeno resumo do mito de Orión e  
Escorpión nun libro de astronomía e, ó 
lelo, prendéuseme a luz.  
A constelación de Orión é unha das máis 
sinxelas de recoñecer, e nas distintas 
civilizacións foi sempre unha referencia 
chea de lenda e misterio. Era un pretexto 
perfecto. 
 
- Na edición do 2010 engadiches 
algunhas partes novas, algo non moi 
común. A que se debeu? 
 
Debeuse a que tiven moitos anos para 
revisar a obra. Isto non é moi san ás 

veces, pero creo que neste caso foi 
positivo. Cando naceu En algún lugar de 
Orión, non naceu como triloxía. Cando 
decidín continualo e, sobre todo tras 
escribir o segundo libro, vin que había 
certos detalles que debían ser pulidos 
para adaptar o primeiro ao conxunto da 
triloxía.  
 
- O título de “ En algún lugar de 
Orión” garda unha relación específica 
cun suceso que lle afecta a un dos 
personaxes, concretamente,  pensaches 
algunha vez noutro nome durante o 
proceso de escritura do libro. 
 
Non. Non pensei no título ata o final. 
Recordo que cando estaba terminando, 
unha amiga que acabaría converténdose 
tamén na editora da segunda edición, 
suxeriu o título, ou algo moi semellante. 
Cando rematei a última frase e, case sen 
querelo, escribín esas palabras, souben 
cal ía ser o título.  
 
- O nome da saga tamén é algo que 
chama moito a atención. Habería algún 
problema en que nos dixeras a que se 
debe? 
 
En realidade se afondades un pouco na 
historia e no mito, vós mesmos o podedes 
supoñer. Orión era fillo de Gea, a deusa 
da terra e nai de tódalas criaturas que 
habitan nela, inclusive o Escorpión. Tanto 
Orión, como o Escorpión, e por tanto 
Guardianas e Enviados son fillos de Gea.  
 
- Nun principio ía ser un só libro. Que 
é o que che fixo cambiar de opinión e 
convertelo nunha triloxía? 
 
Principalmente a xente. A primeira 
edición non puido chegar a moita xente, 
pero algúns dos que a leron insistíronme 
en que era unha historia que aínda tiña 
miga para tirar dela, e que lles gustaría 
ler máis. Eu botaba de menos ós 
personaxes e percateime de que aínda 
había moitos ocos por cubrir, moitas 
dúbidas sen explicar. Tiven unha idea 
para unha continuación, pero ó darlle 
voltas, creceu tanto que souben que sería 
demasiado extensa para un só libro, polo 
que de alí saíron os tres.  
 
- Poderías adiantarnos algo do segundo 
libro? Aínda que só sexa o título... 
 
Ah Pois adiántovos o título que é o que 
podo polo de agora. O título do segundo 
libro é Anagennese. Como xa dixen, o 
segundo libro é moito máis extenso que o 
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primeiro, tanto en volume como en feitos, 
e penso que deixará ó lector bastante 
sorprendido. 
 
- Respecto ao deseño gráfico de Urban 
Breznik. Como foi traballar con el? 
 
Xenial. Penso que os escritores deberían 
traballar máis a miúdo cos ilustradores. Ó 
principio foi laborioso, xa que daquela 
Urban  apenas coñecía o español e tívenlle 
que traducir case capítulo por capítulo ó 
inglés para que puidese facerse unha idea 
para as ilustracións. Cando fixo o 
primeiro bocexo e mo enviou, souben que 
xa encontrara ó ilustrador perfecto. Era 
tal e como eu o imaxinara. 
Ademais Urban púxolle practicamente a 
cara que eu lle dixen aos personaxes. É un 
perfeccionista e intenta debuxar a 
ilustración o máis aproximada posible á 
realidade, así que para min foi sinxelo. 
Imaxino que sería moi distinto se as 
ilustracións as fixera  un ilustrador 
totalmente alleo a min. 
 
- Agora mesmo estás vivindo en 
Eslovenia por motivos da carreira. É 
difícil estar noutro país estudando e 
escribindo?  
 
Realmente non estou por motivos de 
carreira. Rematei a miña carreira hai uns 
meses e agora estou á espera dunhas 
prácticas. É difícil compaxinar as dúas 
cousas porque tanto unha novela como un 
deseño requiren concentración absoluta 
durante un período máis ou menos longo 
de tempo. Ser estranxeira noutro país 
sempre ten as súas dificultades: 
aprender un idioma novo, integrarse coa 
xente, coa cultura... pero a verdade é que 
Eslovenia sorprende positivamente. É un 
país do que en España non sabemos nada e 
que na maioría das cousas nos leva 
vantaxe.  
 
- A maiores de traballar en “Los hijos 
de Gea” tamén relatas outras historias 
no teu blog. Dirías que son moi 
diferente? Poderías dicirnos a páxina 
na que as publicas? 
 
Dende logo é diferente. O blog volveuse 
máis un sitio para desafogarme, para 
criticar as barrabasadas que vexo  ó 
redor, para compartir unha película ou 
unha cousa que me chamou a atención... 
Ultimamente comecei tamén a escribir un 
blog para dar a coñecer Eslovenia ós 
españois, e axudo tamén nunha páxina 
oficial do mesmo que leva un arxentino 
residente no país.  

www.nataliacorbillon.blogspot.com 
www.descubriendoeslovenia.blogspot.com 
www.esloveniacorazon.si 
 
- A que idade comezaches a escribir? 
 
Non recordo exactamente. De moi nena. 
Historias curtas, xa non só porque de 
nena todo parece máis largo do que é en 
realidade, senón porque o facía nunha 
máquina de escribir antiga na que había 
que facer forza para calcarlle ás teclas. 
Era desesperante. ¡E doía! 
 
- Falando de  lecturas, cales son os 
teus gustos? Poderías recomendarnos 
algún libro para ler? 
 
Calquera libro que consiga atarme á 
cadeira e que non me quede durmida. 
Gústame moito a fantasía, e por iso tamén 
empecei por aí. Sempre menciono O Señor 
dos Aneis e un libro que me encantaba de 
nena, Jim Botón e Lucas o Maquinista, de 
Michael Ende; e recentemente puiden por 
fin ler Os pilares da terra, obra que me 
abraiou sobremaneira. Para variar sen 
embargo, recomendareiche un libro que 
lin hai pouco e que é  raro que coñezades:  
Delicioso suicidio en grupo, do escritor 
finlandés Aarto Pasilina.  
 
-Moitas grazas polo teu tempo e 
dedicación. 
 

Coral Real  
 

 

 

 

Entrevistando  

a  

Manuel Rivas 
 

 
Con motivo da celebración da Semana Da 
Literatura Histórica, tiven a 

oportunidade de coincidir con Manolo 
Rivas e puiden facerlle una entrevista, 
logo de que este participase nun coloquio, 
xunto con Antón Reixa e Miguel Anxo 
Fernández,  sobre as relacións entre cine 
e literatura, tan presentes na súa 
carreira, en obras como O lapis do 
carpinteiro ou A lingua das bolboretas. 
 
 
Esta é a Semana Da Literatura 
Histórica, e moitas das súas obras 
céntranse na época da  Segunda 
República, na guerra civil ou na época 
franquista. Cre que aínda hai feridas 
abertas na sociedade con respecto a 
este tema? 
 
O que hai é como unha sombra, unha 
doenza da sombra. Como cando na Escola 
de menciñeiros Cunqueiro fala de 
doenzas, dicía que había algunhas malas 
de curar porque a dor non a tiña o corpo 
senón a sombra. Aquí parece que o 
problema é de sombras, porque neste 
caso estamos a falar dun tempo histórico 
que en moitos aspectos permaneceu 
oculto e sen reparacións, como o caso de 
moitas persoas desaparecidas e falecidos 
que non puideron ser recuperadas polas 
súas familias. Fronte a esas evidencias 
hai algunhas persoas que pensan que é 
mellor non remexer na historia, pero que 
logo cando nos referimos á historia dos 
Reis Católicos, por exemplo, non lles 
importa remexer o pasado. Polo que 
semella que hai temas que é bo remexer e 
outros que non. Eu penso que este espazo 
do crime, esta ditadura fascista, este 
réxime abominable, debe ser coñecido 
polas novas xeracións para que poidan ter 
consciencia desa mala etapa e así poder 
pechar feridas. 
 
 
Novela, poesía, xornalismo, con cal 
destas actividades se atopa máis 
cómodo? 
 
Para min son como círculos diferentes 
dentro de círculos concéntricos onde a 
poesía é como o núcleo ou a célula nai que 
dá lugar ao resto de xéneros. Eu admiro a 
aqueles escritores que algunha vez poden 
escribir un bo poema. Os poemas teñen a 
calidade, como vemos en Rosalía, de que 
contan información, ademais de 
transmitir sensacións e sentimentos, 
falan do entorno do poeta, da súa 
historia, do seu pobo, da humanidade… da 
información esencial básica da 
humanidade. 
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Agora estrea novela cun cambio de 

temática, agora de contrabandistas. 

 

As novelas non tratan sobre un único 
tema, son sobre a condición humana. O 
que cambia é o lenzo, as coordenadas 
históricas. Aquí hai un período moi 
interesante que é o que vai do final dos 
anos 60 aos anos 80 no que se produce 
esa metamorfose dos contrabandistas 
que pasan ao narcotráfico. Pero a min o 
que me interesa non é tanto a historia do 
contrabando en Galiza, eu o que quero 
contar é unha boa historia sobre a 
condición humana cando se dá esta 
situación límite do paso do contrabando 
ao narcotráfico e que sucede cando nas 
persoas conviven o ben e o mal. O que 
intento é plasmar a tentación de moitas 
persoas de facerse por medios ilegais co 
poder, poder que sempre pide máis poder. 
Pretendo contar como ao final esta mafia 
acaba afectando a toda a sociedade. 
 
 

Vostede é un home comprometido con 

temas como Nunca Máis, Non á 
Guerra... Cal é a súa posición fronte 
ao Decretazo do Galego? Como ve 

vostede as perspectivas que lle quedan 

ao noso idioma? 

 

Pois que non é bo. A min gústame ser 
optimista, pero penso que para un idioma, 
que é unha materia moi delicada, e para 
unha cultura é unha perda de tempo. O 
galego o que precisa é apoio e non 
atrancos. Pero ao final o galego de quen 
vai depender é da xente, do amor da 
xente, que debe concienciarse e que será 
quen ao final o defenda. Estes deben 
facer todo o posible para que o poder e o 
goberno autonómico cambie de posición. E 
deste xeito acadar un poder que defenda 
o maior patrimonio cultural que temos que 
é a lingua, o galego, que é un patrimonio 
de toda a humanidade que debemos 
conservar. 
 
 

A nós gústanos ler Manolo Rivas, Suso 

de Toro, Fina Casalderrey.. Que é o 

que lle gusta ler a Manolo Rivas?  

 

Eses que dixeches xunto con moitos 
outros. Por sorte non hai pouco que ler. 
Eu citaría a dous autores galegos de 
diferente xeración, que tiveron historias 
diferentes, un escribiu a súa obra 
principal en galego e outro en castelán. 
Son Eduardo Blanco Amor e Ramón María 
del Valle Inclán, que para min son un 

referente que envexo, no bo sentido da 
palabra. 
 
 

Xa para rematar, unha película, unha 

cidade, un defecto e unha virtude. 

 
Eu son malo para dar respostas únicas 
polo moito que se deixa fóra. Pero se me 
teño que quedar cunha película, escollería 
Tempos Modernos, de Chaplin. No tocante 
a unha cidade, quedaríame cunha mestura 
de tódalas cidades galegas xunto con Bos 
Aires. E se teño que dicir un defecto: ser 
arroutado. E como virtude: ser arroutado. 
 
 

Iria Muñiz 
 

 
 
 
 

CLUB DE LECTURA 

 

“Ai, Ptolomeo, tolo 

meu!” 
 
 
No curso 2009-2010 o departamento de 
Filosofía puxo a andar un proxecto que 
levaba argallando dende había un certo 
tempo. As ideas e os soños tomaron por 
fin forma dando lugar ao Club de lectura 
con tan expresivo nome. Debo recoñecer  
a miña ignorancia sobre o tal Ptolomeo, 
soábame, iso si, de habelo estudado cando 
estaba en 3º de BUP ou en COU, mais  
pasou tanto tempo que non lembro moito 
máis aínda que a Filosofía era unha das 
miñas materias favoritas. Así que busquei 
información . Mesmo me molestei en 
recuperar os meus vellos apuntamentos. E 
alí estaba: astrónomo, matemático, 
xeógrafo, químico…de orixe grega-exipcia 
do século II. Parecer ser que traballou na 
biblioteca de Alexandría e que entre 
outras moitas cousas creou os 
horóscopos, explorou as propriedades da 
luz, utilizou un sistema de latitude e 
lonxitude que serviu de referente aos 
cartógrafos durante moitos anos e… Sen 
dúbida un tipo especialmente enxeñoso e 
dotado de grandes coñecementos 
científicos. 
 
 Agora si que empezo a entender o porqué 
da elección do nome. Porque un dos 
obxectivos do Club de lectura é aprender 

a pensar a partir da lectura isto é, animar 
aos alumnos e alumnas á lectura da máis 
recente literatura de divulgación 
científica, tamén á de ensaio ético-
filosófico , á de distintas análises de 
reflexión sociolóxica acerca do pasado, 
presente e futuro da evolución  científica 
e tecnolóxica e mesmo á lectura de obras 
de ciencia-ficción onde podemos atopar 
as claves para a reflexión crítica acerca 
dos límites, posibilidades e valores de 
distintas sociedades posibles. 
 
Xosé Luis Costas dende a materia de 2º 
de Bacharelato “Filosofía da Ciencia e da 
tecnoloxía” fixo que estes obxectivos a 
día de hoxe se estean a cumprir. Non é 
fácil pois un dos primeiros obstáculos cos 
que se enfronta é atopar textos 
axeitados ao demandado en galego. Sinala 
que frente á presencia de textos 
altamente especializados sobre cuestións 
de distintas ramas científicas, bótase en 
falta aqueloutros máis globais e de 
divulgación ou mesmo de ciencia ficción 
que non hai en galego. 
 
Esta iniciativa ademais de aprender a 
pensar  permite o desenvolvemento das 
habilidades e destrezas lingüísticas polo 
que é un fito importantísimo no proceso 
de normalización do galego no ámbito 
científico. 
 
O seu labor vai mesmo máis alá coa 
presencia de varios blogues postos en 
marcha como os seguintes: 
http://arquimedesenourense.blogspot.co
m ou  
http://arquimedesenourense0910.blogspo
t.com ou  http://filopolis.blogspot.com. 
 
Dámos pois a benvida ao novo Club 
esperando a colaboración de todos e 
todas vós pois ler é abrir horizontes ao 
pensamento e á imaxinación que é o que a 
fin de contas nos fai ser quen somos e 
quen non debemos ser. 

                                                                              
Conchita Fernández 
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RESEÑA CRÍTICA 
 

EN ALGÚN LUGAR DE ORIÓN. 
Autora: Natalia Corbillón. 
 
Natalia Corbillón, escritora ourensá, 
publica o seu primeiro libro no xénero da 
fantasía. A novela, o primeiro tomo da 
triloxía “Los hijos de Gea”, cóntanos a 
historia de Nicole, unha adolescente orfa 
que de súpeto se ve arrastrada a un 
mundo que nunca imaxinara. Cunha morea 
de personaxes secundarios moi 
interesantes tales como Gabriela, Arion, 
Raquel e Joán, descubrimos a historia que 
se atopa oculta no subsolo dunha 
Barcelona actual, onde as “Guardianas” 
loitan contra os “Enviados” para defender 
a Terra do seu mal. 
 
Lonxe da típica guerra entre o ben e o 
mal, dos dragóns e dos elfos, e 
baseándose só na mitoloxía grega Natalia 
achéganos a unha novela na que o amor, o 
odio, o medo e a loita mestúranse dando 
lugar a un final inesperado que te deixará 
coa boca aberta. 
 
Na miña opinión é un libro que hai que ler, 
tanto se che gusta a ficción coma se non, 
xa que che mostra un mundo co que case 
todos soñamos de pequenos e é unha 
lectura lixeira e amena, ideal para esas 
tardes chuviosas e frías de inverno. 
 
Persoalmente os únicos dous 
inconvenientes que lle encontro á novela 
son: primeiro, que ás veces agardas máis 
polo que lle pode ocorrer aos personaxes 
secundarios antes que á protagonista, e 
segundo, que agora hai que esperar pola 
segunda parte. 
 
En definitiva, un libro interesante e un 
marabilloso comezo para unha escritora 
que apenas acaba de comezar a súa 
carreira literaria. 

                                                                              
Coral Real 

 
 
 
 
 

MILLENIUM. 
Autora: Stieg Larsson 
 
En termos xerais, a saga literaria de 
Stieg Larsson representa unha nova 
forma de entender a novela negra ou 
policíaca ao dar  un xiro de 360º ao 

patrón. Segue a conservar a arte de 
escribir característica de todo best-
seller pois fai unhas descricións reais e 
precisas que dan a impresión de estarmos 
a vivilas ao mesmo tempo que aborda os 
problemas que se van presentando dun 
xeito sinxelo.É unha boa recomendación 
para ler, sobre todo no verán, 
recoméndoo a todos os que queiran pasar 
un bo rato.     
 
Millenium I “Os  Homes que non 
amaban ás mulleres”  
 
Un  libro  cun listón difícil de superar 
tanto polo argumento, que mestura unha 
ambientación e uns personaxes que serían 
en calquera caso os máis indicados, como 
polos  perfís psicolóxicos dos mesmo así 
como polos cambios de roles e sorpresas 
que deparan os personaxes que encaixan á 
perfección con este tipo de novela. 
Destaca a intriga creada que mantén 
enganchado ao lector converténdoo nunha 
especie de detective que debe 
desenterrar o pasado dos Vanger  mesmo 
chegando a odiar a Salender polo seu 
pasotismo  a pesar de ser unha 
marabillosa investigadora. 
 
Millenium II  “ A moza  que soñaba cun 
misto  e cun Bidón de gasolina”   
 
É para min o mellor libro desta saga e con 
diferencia. Esto débese sobre todo a 
como o autor xoga cos personaxes e como 
introduce un desengano amoroso entre os 
protagonistas (Mikael e Salander), 
ademais de nos sorprender cuns feitos 
inimaxinables para a maioría dos lectores 
e engarzar unhas historias con 
outras.Comezando co argumento de 
Mikael traballando para a revista 
Millenium tratando o tema proposto de 
trafficking (tráfico de mulleres para fins 
sexuais ),tema que dá pé aos asasinatos 
de investigadores imputados neste 
traballo,véndose os protagonistas 
afectados directamente por eles e sendo 
Salander a peor parada, xa que  lle 
ocorren  uns sucesos que case acaban coa 
súa vida. Libro que recomendo 
persoalmente. 
 
Millenium III  “A raíña no pazo das 
correntes de aire  
 
Sen dúbida o peor desta saga literaria; se 
fose por min, deixaría a historia  tal e 
como estaba  e non publicaría este libro, 
xa que aínda que conta as memorias de 
Salander e recorda todo o acontecido na 
súa vida chegando a coñecer todo o que 

se refire a ela, parece coma se o autor 
non tivese moitas ideas novas que aportar 
e coma se escribise “ para encher”, é 
dicir, para acabar a saga. O 
desenvolvemento segue a liña do anterior 
pero non chega a trasmitir ao 
lector,esencia da súa arte e dos outros 
libros. Resumindo, a saga literaria non se 
merecía un final desta índole, é unha 
inxustiza. 
 
Películas: 
 
Unha cousa que verdadeiramente amola é 
a adaptación cinematográfica da saga. O 
reparto de actores e a ambientación das 
historias non se corresponden co libro nin 
co que un agarda pois a adaptación 
cinematográfica deixa moito que desexar 
e rebaixa notablemente o nivel e a 
calidade literaria acadada nos libros.   
 

Victor Pérez 
 
 
 
 

QUEN MATOU A 
INMACULADA DE SILVA? 
Autor:Marina Mayoral 
 
 
É unha novela de misterio, amor e 
histórica na que se conta a historia de 
amor vivida entre Inmaculada e Antón do 
Cañote, narrada e vivida desde diferentes 
puntos de vista na que  Etel, unha familiar 
de Inmaculada que quere ser escritora, 
intenta averiguar a causa da súa morte 
mentres vive a súa propia historia de 
amor con Juancho.  
 
Desta novela resaltaría as dúas historias 
de amor vividas en diferentes épocas 
históricas e a imposibilidade de vivilas 
libremente. Persoalmente gustoume 
moito, ao igual que Tristes armas, tamén 
de Marina Mayoral, unha escritora á que 
admiro moito porque me encanta como 
conta as súas novelas. Nas dúas fálase de 
feitos históricos e actuais. Recoméndoa 
porque a súa forma de narrar é moi 
precisa e engancha desde o principio. 
  

                                                                                                      
Paula Trigás  
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O RETORNO DOS DRAGÓNS 
Autor: Margaret Weis 
 
Uns amigos separados vólvense reunir e 
encontran unha vara sanadora. Tras iso 
comezan a perseguilos. Atópanse cunhas 
criaturas chamadas draconianos que 
pretenden invadir o seu imperio. Parten 
cara a unha cidade perdida na que hai un 
dragón que supostamente xa se 
extinguira. Reclaman o poder da vara aos 
deuses. 
  
Chamoume a atención a obxectividade das 
descricións e as diferentes relacións 
entre as personaxes. O libro  pertence ao 
xénero da novela fantástica con 
elementos de ciencia ficción. Encantoume 
polo ambiente fantástico que se crea e 
tamén polas relacións que hai entre todos 
os do grupo. Recoméndoo porque non é 
aburrido, sobre todo para os que lles 
guste a novela fantástica. 

                                                                                 
Martín Atanes 

 
 
 
 
ORGULLO E PREXUÍZO 
Autor: Jane Austem 
 
É unha novela do século XVIII na que se 
narra a historia de amor de Elisabet e o 
señor Darcy. Pertencen a dúas clases 
sociais moi diferentes e iso suponlles 
problemas e consecuencias. Ao pricipio el 
fai crer a todo o mundo que non a 
quere(orgullo) e despois ela pensa o peor 
fiándose do que a xente fala (prexuízo). 
Despois de declararse e aclarar todo, 
conseguen estar xuntos. 
 
A comparación entre esta novela e  
“Cumbres borrascosas” é que as dúas 
teñen unha historia amorosa e un 
contexto histórico. Tamén se amosan os 
costumes e ideais da época. Pódese 
comparar igualmente con outros clásicos 
coma Jane Eyre que trata tamén dunha 
historia tormentosa e de igual modo con 
Guerra e paz de Tolstoi. Xa que eu lin 
todas estas obras, recomendo a súa 
lectura porque ademais de ser fermosas, 
amosan a visión de diferentes persoas 
(irmáns, pais…) e pódeste identificar con 
algúns. Mesmo o tema principal ( orgullo e 
prexuízo) pode relacionarse con algúns 
puntos de vista cotián. 

 
Jenifer Velo 

 

A CABEZA DE MEDUSA 
Autora: Marilar Aleixandre 
 
 
A novela  fala de dúas mozas que 
cursando segundo de Bacharelato 
aprenden a relación que hai entre a 
historia das Metamorfoses de Ovideo e a 
súa vida, que cambia de forma 
absolutamente inesperada. 
 
 Nunha festa de disfraces que ten lugar 
no Antroido e despois de bailaren cos 
amigos e agardaren chegar a casa, dous 
mozos universitarios ofrécense a levalas 
a casa  no seu coche. Á metade do camiño 
e no medio do monte viólanas. As mozas 
terán que sufrir unha chea de 
consecuencias que, gracias ao apoio da 
familia, parellas sentimentais e amigos, 
conseguirán sortear. 
 
A novela gustoume moito, pareceume 
interesante porque é realista e intrigante 
xa que ás protagonistas se lles presentan 
situacións causadas por unha decisión 
tomada e que terá consecuencias 
gravísimas. Mistura  a temática social  
tendo o instituto como fondo e invitando 
á reflexión  e á presentación de 
numerosas teorías feministas. 
 

                               Cecilia  Moretón 
 
 
 

 

 

REBELIÓN NA GRANXA 
Autor: George Orwell 
 
 
A granxa Manor era unha explotación  
normal como calquera das explotacións en  
Inglaterra ata que un día o porco máis 
ancián ( o porco Maior) reuniu aos animais 
de toda a granxa: porcos, cans, ovellas, 
cabalos, vacas, pitas , patos… e incitounos 
a unha revolución liderada polos porcos. 
 
Despois de pasar un tempo sen comer 
debido ó alcoholismo do Sr. Jones e á 
nugalla dos seus traballadores, os animais 
expúlsanos e crean  a súa propia 
sociedade  baseando o seu modo de vida 
en sete mandamentos. A partir de entón 
todos mandan na granxa aínda que os 
porcos teñen un papel máis vistoso. Pero 
pouco a pouco as decisións van sendo  
monopolizadas polos porcos, en concreto 
por dous , que arrastran a toda a granxa. 

Son Snowball e Napoleón, que nunca están 
de acordo.  
 
Un día nunha reunión onde se discute 
sobre a construción dun muíño, Napoleón 
deu un forte berro e fixo aparecer uns 
cans que perseguiron a Snowball para 
matalo, pero el escapou. Daquela empezou  
unha represión cada vez máis forte e co 
paso do tempo os porcos comezaron a 
vivir como humanos e a facer negocios con 
eles a pesar de que ao principio da 
revolución, repudiábanos. Ó final non  se 
pode distinguir quen son os porcos e quen 
os homes. 
 
 
Orwell non só crítica como se desvirtuou 
a revolución social durante o estalinismo 
senón que  fala tamén  da destrución dos 
ideais cando no poder xorden envexas e 
rivalidades. 
O que fai deste libro unha obra mestra 
non  é só o contido senón á brevidade e a 
simplicidade coa que se expón. Podes 
darlle o libro a un neno e ó lelo faralle 
gracia, dez anos despois cando o volva a 
ler apreciarao noutra dimensión. Está 
claro, aínda que esta obra foi utilizada 
durante a guerra fría como libro para 
adoutrinar ós nenos, tamén lles revela aos 
futuros revolucionarios, cansos do 
sistema establecido, que dos erros tamén 
se aprende.  
                

  Adrián Fernández 
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A A A A     

historia historia historia historia 

dos dos dos dos     

númerosnúmerosnúmerosnúmeros 
 

 
 
 
 
 
 
Os números coñecémolos hoxe en día 
principalmente pola súa utilidade á hora 
de sumar ou facer operacións pero, 
preguntástesvos algunha vez como 
xurdiron? 
 
Todo comezou pola necesidade de contar, 
motivo que leva acompañando á 
humanidade dende a Prehistoria. Esta 
obsesión pola utilización dos números 
débese fundamentalmente á necesidade 
de adaptarse ao medio ambiente, 
protexer os seus bens e distinguir os 
ciclos da natureza. Os primeiros en 
utilizalos foron os nosos antergos 
prehistóricos e comezaron porque 
necesitaban saber o número de pezas 
cazadas, e para iso empregaban paos. 
 
Os seguintes en empregalos dun xeito 
máis consciente foron os gregos, que 
empregaban os mesmos símbolos tanto no 
sistema de numeración coma no sistema 
alfabético. Seguíronlle os romanos, 
utilizando o método que todos coñecemos 
e xa estudamos. Cada número era 
representado por un algoritmo e a suma 
de cada algoritmo era un número, (por 
exemplo: XXI significa 21, porque X=10 e 
I=1, 10+10+1=21) 
 
 

Numeración Grega 
 
 

 
 

Numeración Romana 
 
 
 
Aínda que o sistema máis empregado en 
todo o mundo é o sistema árabe. Os seus 
algoritmos ( 1,2,3,4, etc...) utilizábanse 
para levar a contabilidade dos produtos e 
do comercio en xeral. Preguntácheste 
algunha vez o motivo polo cal 1 significa 
“un”, 2 significa “dous”, etc..? 
 
Pois é pola seguinte razón... OS SEUS 
ÁNGULOS. Observa as seguinte 
ilustracións e comproba o que afirmo. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
A que quedaches abraiado? Seguro que 
non tiñas nin idea, xa ves, como di o 
refrán:... “estamos morrendo e estamos 
aprendendo”. 
 

 
Marcos Vaamonde  
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Protagonistas: certames, premios e entrevistas. 
 

 
 

CERTAME LITERARIO OTERO PEDRAYO 2010 
 
Un ano máis estamos a celebrar o certame literario e unha vez máis enxergo a mesmo ilusión tanto nos alumnos coma nos distintos membros 
do xurado. Nunca un ano é igual a outro e sempre a sorpresa nos temas ou na elección dos xéneros xorde. Xa dende nena me gustou escribir 
mais daquela poucos eran os certames nos que poder participar ou canto menos non coñecidos por min. Por iso todos os anos, por estas datas, 
lembro  aquela ilusión e desexo de dar a coñecer aos demais os meus poemas, as miñas fantasías, quizais porque nas súas miradas  busca  o 
adolescente  o acougo e o recoñecemento que tanto precisa. Miña nai era a destinataria das miñas elucubracións, que ela, posiblemente, non 
entendera, pero si comprendía. Gracias mamá, Mais ese desexo frustrado desapareceu o día que se puxo a andar o certame e con el volvín a 
ser aquela adolescente  chea de sentimentos encontrados que buscaban o papel para darlles saída. 
 
Este ano un dos aspectos máis rechamantes foi a extensión dos relatos, sobre todo dun, a do ensaio,  unha auténtica tese. Sería digno de 
publicarse individualmente non só pola súa extensión senón tamén pola súa extraordinaria calidade, e dígoo sen desmerecer os outros 
traballos pero sen poder evitar facer este comentario.Velaquí a razón de por que non aparece na súa totalidade senón reducido a algúns 
apartados  pois de publicala enteiro  Rañolas sería demasiado voluminosa para ser imprimida optando pois, excepcionalmente, por estoutra 
alternativa. 
 
Moitos foron os traballos presentados nesta edición, sobre todo do 1ºciclo, aos que animo a seguir presentándose pois intuímos futuros 
gañadores tras moitos dos relatos presentados, só tendes que seguir intentándoo e crer que os vosos soños  tamén poden ser os nosos e que 
só aquel que soña pode vivir a ilusión dunha vida elixida.  
 
Algo que nos sorprendeu foi a coincidencia dos temas elixidos pois moitos relatos ambiéntanse na época da Alemania nazi e máis 
concretamente nos campos de concentración onde transcorren moitas das historias nas que o amor segue a ser o indiscutible protagonista. 
Comentar tamén que moitos relatos superaban as 15 páxinas, ralentizando e dificultando o labor do xurado, polo que decidimos cambiar as 
bases e restrinxir a extensión nos distintos xéneros. 
 
Quero agradecer unha vez máis a todos os membros do xurado que, ano tras ano, deixan de lado as súas tarefas, que son moitas, para ler e 
valorar os traballos. É esta unha proba de fidelidade digna de louvanza  nunha época na que a fidelidade  non é precisamente un valor en alza. 
Conchita(ciencias), Severo(lengua), Delmiro(matemáticas), Xosé Luis(filosofía); gracias por estar sempre aí, gracias por seguir crendo na 
maxia da palabra escrita. 
 
Quero agradecer especialmente a Xosé Luis porque del naceu a idea dunha nova modalidade, a de ensaio. Como comprobaredes despois, a 
brillantez do ensaio gañador é tal que sería xa imposible concebir un certame sen este xénero. A disertación de Pablo Romero impactounos 
tanto que non podo deixar de dicir que estamos ante un brillante pensador cun futuro prometedor. Extraordinario e demoledor, eses son os 
adxectivos, certamente escasos pero precisos, para calificar este traballo. Engadir que o Club de lectura, creado e promovido por Xosé Luis, 
está detrás do éxito acadado neste xénero polo que creo pertinente que todos saibamos en que consiste e cales son os seus obxectivos, para 
iso, nada mellor que otorgarlle a palabra para que sexa el mesmo quen nolo explique despois desta introdución. 
 
Noraboa aos gañadores por seren capaces de ilusionarnos transformando os seus soños nos nosos e alimentando co néctar das súas  palabras  
paisaxes que viven máis alá da imaxinación . 
 
 
 
 
RELATOS GAÑADORES 
 
 

Xénero Nivel Título Autor 
I Querido diario:están baixo terra Brais Casas 
II Cafetiño Andrea Tumbeiro Relato 

III Atrapado nun pesadelo Lucía Rodríguez 
Poesía III Poemas Alba Remacho 
Ensaio III O conto máis grande endexamais contado Pablo Romero Vilarchao 
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Relato Nivel I. 

 
 

 
 
 

Querido diario: 
-Hoxe atopei a entrada. Levaba semanas na procura dela, era o que menos imaxinaba e o máis obvio. 
Querido diario: 
-Hoxe vou entrar … que me deparará? 
Querido diario: 
-Esquecín pechar a entrada… Eles poderán saír… eu… 
 
                    ………………………………………………… 
 
Chámome Arturo e teño 15 anos.Vivo en Pontevedra, na periferia. Vouvos contar a historia na que agora mesmo ando metido e que 
me ten … pero xulgade vós, non me quero adiantar aos acontecementos. 
 
Todo comezou o pasado venres cando volvía da academia de Inglés. Viña con Antía e Zoe, unhas compañeiras. Como de costume 
paramos no parque da praza a falar. Recordo dende neno ese banco no que sempre me sentaba. Pero esta vez non estaba igual, 
mentres elas falaban eu reparei en que había varias fendas no chan que nunca vira mais non lle dei importancia. 
Marchei para a casa á hora de cear, había ensalada coma todos os xoves … Ó rematar,saín ao xardín como adoitaba facer sempre e 
volvín reparar nunhas fendas estrañas a carón da piscina. Agacheime e seguinas, chegaban ata o muro da casa  pero non me 
molestei en pescudar máis e regresei a casa.  
A mañá seguinte parecía unha mañá normal ata a clase da señora González Prieto. Atopabámonos na súa clase dando as perífrases 
verbais cando  de súpeto as mesas e estanterías empezaron a tremer. Todo o que pasou a continuación non o podía crer e cústame 
describilo. As baldosas escacharon deixando caer pupitres, mesas e estanterías, e os radiadores touparon deixando saír toda a 
auga quente. A clase converteuse nun caos. Quizais isto foi unha das primeiras cousas que me levou a  empezar a sospeitar que algo 
fóra do normal estaba a ocorrer. Logo viñeron os ruídos.  
De camiño a casa pareceume escoitar xemidos e lamentos, mirei ao meu redor e só atopei as árbores de sempre. Pero as voces 
estrañas seguían a oírse e eu marchei correndo cara a casa cheo dunha gran inquietude. Aquilo era moi estraño pero esta vez non o 
deixei pasar así como así. Estaba disposto a averiguar a orixe de tantos sucesos estraños. 
Á mañá seguinte, sábado, fun ao parque e coloqueime no mesmo lugar onde escoitara os lamentos da noite anterior. Todo estaba en 
calma. Entón foi cando dende unha das fendas pareceume ver unha luz. Agacheime e mirei a través dela. En efecto, unha pálida luz 
amarela iluminaba a escuridade. Sorprendinme xa que non hai unha porta ou pasaxe que atravese o parque (que eu saiba) por iso fun 
preguntar ao meu profesor de sociais. El confirmoume que ese parque levaba aí séculos, era o máis antigo da cidade. A miña 
sorpresa foi enorme. De onde pois, saíran esa luz e eses ruídos? 
Todo era cada vez  máis sospeitoso. 
Debía contarllo a alguén, non debía nin podía  esperar a que sucedesen máis cousas, ademais non aturaba máis o meu desacougo. 
Durante días non pasou nada estraño ata que chegou o mércores. A fonte vella do xardín aparecía fendida  e parte do parque 
inundado. Vándalos? Non. Aquilo non era cousa deles. Entón? As miñas sospeitas medraban de xeito alarmante…. 
 
O mércores  atopábame na casa vendo unha película mentres comía  millos. Algúen chamou ao timbre. Era Zoe. Estaba chorando. 
Convideina a pasar. Durante dez minutos coutoume o que lle pasaba. Quedara coa súa nai para ir de compras, estivera esperando 
por ela pero non aparecera, chamáraa pero non collía o móbil, ela temía o peor.  
Non sabía ben por que pero sospeitaba que esta desaparición estaba relacionada cos sucesos dos días pasados. Ás doce da noite 
estaba a agardar cos meus pais algunha información da nai de Zoe. De alí a un chisco chamou dicindo que a viran  por última vez no 
parque da praza, cerca da fonte.Como non, no parque! Todo estaba relacionado co parque, as fendas, a desaparición e mesmo o que 
sucedera no instituto que está a uns quince metros do parque. Todo xiraba ao redor del e parecía ser o epicentro de todo o 
ocorrido ao longo dos últimos días. Eran coma as pezas dun quebracabezas que estaban diante miña e que debía encaixar aínda que 
descoñecía que figura era a que agochaba.  
Ao día seguinte decidín facerme o enfermo e non ir ao instituto. Tan pronto como marcharon meus pais, vestinme e encamiñeirme 
cara á biblioteca do barrio para tomar información sobre o parque e a súa historia. Atendeume unha señora pequena e gordecha 
que me indicou onde estaban os arquivos da cidade e que se quería, podía botarlles unha ollada. Todo estaba cheo de pó. Busquei 
entre centos de libros vellos de tapas grosas que parecía saídos da noite dos tempos. Despois de moito tempo ou así mo pareceu, 
atopei o que buscaba: Historia dos parques botánicos de Pontevedra. Pasei varias páxinas ata dar co que andaba a buscar.  
O parque tiña máis de trescentos anos e unha orixe incerta. Deran en chamalo o parque da luz pois ao atardecer, del saía unha luz 
misteriosa que bañaba a cidade  envolvéndoa nunha maxia especial. Fora xardín real, logo botánico e agora parque de lecer. 
Segundo algúns historiadores a cidade nacera alí e circulaban moitas lendas sobre a súa orixe. Deuses, antigo cemiterio, druídas…  
Pero o que máis me chamou a atención foi unha información recollida pola prensa de había uns trinta anos. Segundo varios xornais 
alí producíranse varias desaparicións. Como a información non ía maís alá, fun á sección de periódicos antigos. Busquei  e en efecto, 
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ao longo do ano 1920 desapareceran cinco persoas que foran vistas por última vez na zona do parque. Seguín a consultar e os 
resultados foron sorprendentes. Ao longo dos anos seguintes nun intervalo non menor de cinco anos, persoas de distintas idades e 
sexo desapareceran. É máis, nun dos artigos engadíase unha información que me estremeceu: a aparición dunhas fendas no chan 
acompañadas duns tremores propios dun terremoto mais que ninguén lograba explicar . 
Daquela pensei que a historia estaba a se repetir de novo. Sen darme conta achegueime á fiestra que daba ao parque, asomeime e o 
que vin deixoume xeado. 
As fendas que había no parque formaban un debuxo. Había tres fendas que  tiñan a forma dun cabaceiro con dous semicírculos 
dentro e un vértice no medio. Estaba atónito. Que significaba aquilo? Por que ninguén vía o que eu estaba a ver? Acaso a miña 
imaxinación estaba a xogarme unha mala pasada? Baixei as escaleiras a todo correr e dirixinme cara ao parque, non había tempo 
que perder. Tiña que visualizar o punto exacto de vértice e daquela comprobei que estaba na mesma fonte que rompera o día antes. 
Acaso había algo na fonte ou baixo ela? 
Esa noite non peguei ollo pensando no posible significado de todo aquilo. E a nai de Zoe? Seguiamos sen ter noticias dela pero eu xa 
sabía que todo estaba relacionado e todo tiña un punto en común: o Parque da Luz. 
Ó día seguinte estiven moi ocupado así que decidín ir investigar ao parque pola noitiña. A iso das nove saín da casa co pretexto de 
que ía con Antía dar unha volta. Non había ninguén así que fun directamente á fonte. Examineina pero non atopei nada raro e como 
seguía fendida iso dificultoume o labor. Entón lembrei que antes na fonte dicían que houbera un gran castiñeiro, pensei que quizais 
as árbores do redor eran castiñeiros descendentes do da fonte. Fixeime e decateime de que das cinco árbores que a rodeaban só 
unha era un castiñeiro, un castiñeiro mediano e case sen follas. Fun onda el e comecei a apalpalo, nada. Así que comecei a escavar 
ao seu redor e estiven preto de media hora, doíanme as mans a rabiar pero de pronto palpei algo, non era nin terra nin pedras, que 
era? Turei e saqueino. Era… Era unha chave? Si, era unha chave das que abren as cancelas, de cor verde e do tamaño dun libro. 
Que abriría? Entón recordei o epicentro do círculo, a fonte.  
Fun correndo cara a ela e en efecto, baixo a pouca auga que quedaba apreciábase unha pechadura que apenas se deixaba ver. Sen 
pensalo e moi nervioso introducín a chave e por uns momentos non pasou nada ata que o interior da fonte comezou a xirar 
despregando unhas estrañas escaleiras de caracol que se adentraban na escuridade. Puxen o pé e non pasou nada así que decidín 
baixar. Estaba tan excitado que case olvidei que traía a lanterna. Cheiraba fatal. Debín de estar quince minutos baixando ata que 
cheguei a un corredor alumeado con candeas. Seguín por el ata que vin máis luz, achegueime tanto que esvarei e caín ao baleiro. 
Cando espertei atopábame nunha vivenda pequena e de estrañas cores. Asustado levanteime e saín polo que parecía unha porta. O 
que vin deixoume paralizado: ante min había casas , moitas casas que misturaban as formas das vellas casas de pedra de antes cos 
modernos edicios nos que viviamos agora. Pero o que máis me impactou foi a xente. Non coñecía a ninguén e sen embargo todos me 
lembraban a algo ou alguén. Eran persoas que eu coñecía pero doutra maneira ou… Nisto sentín que alguén me agarraba e perdín a 
conciencia. Cando espertei de novo, estaba no que semellaba ser unha praza con miles deses seres ollando para min. Un deles 
achegouse a min e examinoume. Logo berrou: Este foi o intruso que descubriu o noso mundo baixoterra. E continuou dicindo: En 
efecto, querido humano, nós vivimos baixo a terra, non desaparecemos como sempre pensastes. Hai moitos anos fomos condenados 
polas nosas maldades ao mundo  subterráneo sen ningún contacto cos humanos pero diso non hai constancia pois foi un segredo 
longamente gardado. Pero co noso coñecemento e a nosa tecnoloxía conquistaremos  o mundo que algo día foi noso. Si, sairemos de 
aquí e recuperaremos  o que nos pertence.  
Daquela comprendín o porqué das fendas e dos tremores, estaban intentando ascender despois de tantos anos. Debía escapar. Pero 
como? Nun momento de despiste botei a correr sen saber a onde ir, só corría e corría. Entón vin a costa pola que caera e rubín por 
ela, cheo dunha forza descomunal, subín as escaleiras e… 
Non sei como nin de que maneira atopeime na fonte. Estaba tan esgotado polo cansancio e as emocións vividas que quedei durmido 
no xardín da miña casa e ao espertar , lembreino: queremos saír para recuperar o que é noso… 
A entrada, deixara a entrada do mundo baixoterra aberta… 
Levanteime de contado e mirei cara ao meu redor. Nada. Todo seguía igual, coma sempre! Na cociña non había ninguén, nin no salón, 
nin nos cuartos…E os meus pais? 
Cheo de pánico saín da casa. As rúas estaban desertas. Aterrorizado fun ao parque e o que vin deixoume abraiado. Todos estaban 
alí, ata os meus pais. Non cabía un alfinete e no medio de tanta xente estaba aquel ser odioso montado nun estraño artiluxio. A 
xente miraba para el como hipnotizada. Daquela empezou a levitar mentres pronunciaba un terrible discurso: humanos, estúpidos 
humanos, nada podedes facer para evitar o inevitable. Coa forza do noso coñecemento retrocederedes ao tempo en que fomos 
condenados. Agora vós viviredes coma nós o fixemos durante tantos anos.  
Alto! - escoitouse dendo o fondo do parque. Todos se viraron , era … a nai de Zoe. 
-Ti - dixo el- debin supoñelo. A gardiá. 
En efecto, a nai de Zoe era a gardiá da porta e do seu segredo, igual que fixeran os seus antergos. 
  -Non -dixo aquela horrenda criatura que cada vez me resultaba máis familiar- non me vas impedir facer o que teño pensado facer, 
o meu poder é moitísimo maior ca o teu e o de todos os humanos aquí presentes. 
Daquela a nai de Zoe arremeteu contra el e… atónito asistín a unha especie de batalla campal na que moita da xente corría 
despavorida buscando onde refuxiarse. Non sabía que facer.  Todo aquilo que estaba a pasar parecía un pesadelo do que quería 
espertar canto antes.  
Foi entón cando todo cobrou sentido. De repente vino. Ese bigote, ese pelo lambido e noxento, esa mirada malvada, eses ollos 
hipnotizadores… esa cara era a mesma que aparecía nos libros de historia cando estabamos a estudar o holocausto xudío… pero, 
como podía ser posible? Sen pensalo e cheo de rabia  botei a correr e batín contra el con tanta forza que o tirei mentres unha 
chave moi parecida a que atopara ou quizais a mesma, caía do seu peto. Apodereime dela e apreteina con toda a miña forza contra o 
meu corazón suplicando que aquilo rematara dunha vez e… 
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……………………………………… 
Aquí estou, sentado nun banco con Zoe e Antía, pero que vexo? Unha fendas no chan, unhas sinistras fendas que se están a 
estender. Non sei, pero teño a sensación de que isto xa o vivín antes. 
 

 

 
Brais Casas 

 

 

 

 

 

 
Entrevista ao autor 

 
-Esta é unha historia fantástica cargada de imaxinación, como se che ocorreu? 
Apetecíame cambiar de temática buscando máis a ciencia –ficción que é un xénero que me está gustando especialmente. 
-Inspirácheste nalgún libro que xa leras para escribilo? 
Non. 
-En que te inspiras para escribir? 
Gústame bastante o cine e quizais sen decartarme me deixase influenciar. Ou quizais algún tipo de lectura, non o sei. O de Hitler quizais sexa 
froito dunha película quen vin e que quedou aí, no meu subconsciente. 
-Canto tempo che levou? 
Uns tres días escribindo a anacos e retocando algunhas cousas que non me acababan de convencer como o dos extraterrestres que foron a 
idea inicial. 
-Gustaríache vivir unha aventura coma a do relato? 
Si, a quen non. 
-Está a histora ambientada en Ourense? 
É bastante curioso pero a xente que o leu pensa que é Ourense pero o certo é que eu no relato deixo claro que é Pontevedra. Mais como os 
escenarios principais son o instituto e un xardín cercano a miña casa, pois pódese pensar que efectivamente estamos en Ourense. 
-Teño oído que non é o primeiro concurso literario que gañas, dende cando escribes? 
Dende os oito anos cando gañei cun breve relato que publicaron na revista do colexio.  
-Cal é o teu tipo de libro favorito? 
Terror, e ultimamente a ciencia-ficción estáme tirando moito. 
-Volverás a participar no concurso o ano que ven? 
Non creo pero poida que cambie de opinión. 
Algo máis? 
Si, gustaríame adicarlle este relato a miña exprofesora de matemáticas, Conchita González Otero, polo moito que nos axudou a  min e a nosa 
clase de 2ºC. Gracias. 
 

Gloria de las Heras 
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Relato. Nivel II 

 

CAFETIÑOCAFETIÑOCAFETIÑOCAFETIÑO    
 

Era unha mañá de xuño moi calorosa cando Anxo saíu a xogar co seu compañeiro Xoán. Parecía un día normal coma outro calquera. 
Foron xogar ao parque acompañados polas súas nais. Empezaron a “xogar” dunha forma brusca: abalando árbores ( pois eran uns nenos 
que non apreciaban a natureza). Pero todo iso cambiaría cando a nai de Anxo pronunciou unhas palabras: 
-Anxo, vai comprar que xa é moi tarde!O neno facéndolle caso a súa nai foi á tenda preto do seu instituto (Otero Pedrayo). Trouxo 
moitas cousas, unha delas unha bolsiña de grans de café. 
Ó chegar a casa puxo o paquete de café enriba da mesa do seu cuarto mentres  ía facendo as tarefas do colexio. De súpeto quedou 
abraiado mirando o paquete pois algo se movía no seu interior. O neno abriuno apresuradamente e viu coma un gran de café lle falaba: 
-Ola, amiguiño! Chámome cafetiño. Queres que che conte algo da miña vida e como cheguei ata aquí? 
O neno sorprendido díxolle que si escoitando coas orellas ben abertas o que ese pequeno descoñecido lle contaba. 
-Nacín nunha zona cafeteira de Colombia. Medrei entre follas do cafetal. Era apenas do tamaño dun chícharo pero pouquiño a pouco 
cos coidados do dono das terras de Bucaramanga convertinme nun gran vermello e marrón. 
Mentres pasaban os días fun madurando cos raios do sol. Tiven moita sorte xa que algúns dos meus compañeiros colleron “A Rolla”.É 
algo parecido ao sarampelo dos nenos, só que as manchas son pequeniñas e brancas. Desgraciadamente moitos dos meus amiguiños 
foron queimados. Eu libreime grazas ás continuas fumigacións dun home loiro e corpulento que era o dono da facenda. Cando o cafeto 
non é rentable, renóvase por outro no cafetal ou córtannos o tronco a rentes do chan para que medren novas sementes. 
Pasaron os meses e chegou maio, mes no que ían chegando recolectores de todas as partes do país. 
As mañás transcorrían entre as cantigas das mulleres que ían collendo dos cafetais os grans. 
Chegou o meu día. Aquela muller de aspecto fráxil arrincoume con coidado da miña folliña e meteunos nunha cestiña pequena que 
levaba suxeita á cintura, De alí leváronnos a unhas máquinas chamadas secadoras e trilladoras. Uf! Que mareado saín de alí. A algúns 
amigos puxéronnos nuns sacos de cor terra, na parte exterior poñía: Café de Colombia. 
Outros grans coma min iamos en paquetes con destino ás tendas de café, probablemente acabariamos moídos e convertidos nesa 
deliciosa bebida chamada café. Había paquetes nos que puña: café puro, descafeínado, mezcla, puro Colombia… pero entre todos eles 
destacaba o café gourmet. Eran excelentes grans. Parecían cabaleiros con frac e sombreiro de copa. 
Colocáronnos dentro dos camións e alí iamos dando pequenos botes por aquelas estradas estreitas e tortuosas Chegamos ó porto. 
Dende alí comenzaba a nosa viaxe rumbo a diferentes lugares do mundo, colocáronnos nas bodegas dun barco grandísimo. Que calor ía 
alí! Pasado un tempo, cheguei a terra e volta ó camión; non sei canto tempo durou a viaxe, pero de súpeto o camión detívose. 
Chegaramos a unha cidade chamada Ourense (cidade de ouro). Non sabía se a miña vida sería dourada mais tiña pinta de ser unha 
cidade tranquila. 
Metéronnos na tenda e clasificáronnos segundo a nosa orixe. Eu debía ser un gran fermoso pois non durei máis ca un día. 
Ó día seguinte entraches na tenda. Parecíasme un neno forte e sen sentimentos e cando me colliches pechei os ollos e o primeiro que 
pensei foi: “Que vai ser de min agora?” De alí leváchesme acompañado dunha muller de aspecto doce a esta casa fermosa situada nas 
Burgas e aquí estou contándoche a miña historia, curta pero á vez tan lonxana, desexando que me coides e que non fagas de min esa 
bebida chamada café.” 
O neno que seguía cos ollos coma pratos non daba creto á historia tan preciosa que acababa de escoitar e preguntábase:- Como pode 
ser posible que un gran de café fale comigo? 
Deixouno coidadosamente no paquete preto da súa mesa de noite e foi cear pois as horas pasáranselle voando… 
Cando volveu ó seu cuarto colleu de novo ó seu pequecho amigo e comezou a teimar onde pedería deixalo de tal forma qque sempre 
estivera ó seu carón. Ían pasado as horas ata que de socato o pequeño gran falou: 
-Pódesme pór na túa habitación. 
-É unha boa idea ¡-berrou o rapaz- Farei contigo un lapiseiro, pegareite e ninguén poderá arrincarte do meu carón. 
O neno pasou toda a noite facendo o seu lapiseiro. Colleu unha caixa pequena, coloreouna e ó redor foi pegando pequenos grans de café 
igualiños a Cafetito. Por último colocou  o que era e sería o seu mellor amigo. O resultado foi un fermoso lapiseiro feito de grans de 
café que quedou colocado ó carón da xanela, formando parte do cuarto do neno.  
Desta forma o corazonciño de Cafetiño endexamais deixará de latexar e Anxo dende aquela sabe apreciar mellor a natureza. Xoga a 
outros xogos menos bruscos e está ledo por colocar o seu lapis nese lapiceiro feito por el. 
Con este conto desexo que coidemos a natureza con agarimo, xa que é un tesouro moi preciado que todos debemos respetar, tal e 
como me ensinou o meu profesor de lingua castelá. 

                               

 
Andrea Tumbeiro 
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Entrevista á autora: 

 
Por que te presentaches ao concurso literario? 

Apetecíame facer cousas novas, inspireime e decidín escribir o meu relato desexando que lle gustara a todo o mundo e que 
puidesen disfrutar léndoo, tal e como disfruto eu escribindo. 
En que te inspiraches para escribir a túa historia? 

(Risos), parecerá unha parvada pero todo sucedeu un sábado comendo coa miña familia. Estiveron falando das plantacións de café e 
eu aínda “moía” a cachola pensando no que podería facer co meu pequerrecho relato e atopei a solución! nun gran de café que falase 
co meu protagonista, Anxo, un rapaz ao que non lle gustaba nada a natureza e dende que descubriu  ao seu amiguiño soubo valorala. 
 

Por que situaches o teu relato entre Colombia e Ourense? 

Parecíame algo divertido ter dous espazos distintos. Un deles onde nace por así dicilo o café e outro na nosa cidade, para pórlle un 
pouco máis de emoción. 
A través dun gran de café Anxo aprende a apreciar a natureza, cres que se valora o suficientemente este tema? 

Efectivamente, Anxo dáse conta de que a natureza é algo moi valioso e de que aínda non a vemos desa maneira.Na miña historia 
puxen a Anxo de protagonista pero puiden pór a calquera xa que o ser humano non valora as cousas ata que as perde. 
Canto tempo che levou escribir o relato? 

Unhas tres horas máis ou menos pois xa tiña na miña imaxinación como sería. 
Participaches algunha vez noutro certame literario? 

Si, tiven a oportunidade de participar noutro certame literario no colexio Irmáns Villar e gañei o 4º accésit que comparado con 
este premio non é nada. 
Sorprendeuche gañar o premio? 

Pois a verdade é que si. Sorprendeume gañalo xa que na miña clase presentáronse outros compañeiros moi bos escribindo relatos. 
 
  

                                                                                                                                                     Lucía Iglesias 
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Relato nivel III 
 
 
 
 

 
Mauthausen-Gusen (Austria), 19 de agosto do 1943. 
 -    Formen filas! Ó frente, firmes! 
 O comandante ía revisando un por un  ós soldados formados. Ninguén se movía, ninguén respiraba, pero un  deles baixou a vista. 
-Vostede, covarde! Míreme ós ollos! Como se chama soldado? 
-Cha...  chámome Eric, señor, Eric  Rosenbauer. 
-Pois faga o favor de mirar ó frente! Ou deslúmbralle o sol, Rosenbauer? 
A fila  rompía a rir e o pobre soldado sentiuse avergoñado. 
-Silencio! Nin se movan! Os soldados alemáns son tenaces, serios e firmes, non queremos ter escorias! 
O comandante remataba a revisión e despediuse co saúdo nazi. O rapaz avergoñado apartouse un pouco do grupo e sentou nunha 
pedra. Definitivamente  non tiña nin idea do que facía alí. El non era nin tenaz, nin serio, nin firme como ben dixera o comandante 
Weimeister. El non era deses, non quería mandar, nin ser mandado, nin matar, nin morrer! Só quería regresar a súa casa, volver cos 
seus, ós que tanto botaba en falla, e continuar a súa vida normal, esquecéndose daquel pesadelo. A guerra arrincáralle  a infancia para 
convertelo nunha máquina de matar. Recordaba perfectamente  a mañá na que varios soldados entraran na escola e os levaran ó 
cuartel. Só tiña 14 anos e nunca máis volvera  saber nada da súa familia. Recordaba que  no cuartel os soldados facían preguntas ós 
nenos e segundo o que contestaban íanse por unha porta ou pola outra. Daquela non o entendera moi ben, pero non foi difícil 
descubrilo cando viu a algúns dos seus mellores amigos  sendo maltratados polos soldados e máis aínda,  anos máis tarde, cando os 
levaran a un campo de concetración a modo de proba e mirara ós ollos do seu amigo, ollos que endexamais lle devolveran a mirada 
mentras se   consumían entre as chamas. Non puidera conter as bágoas e inventara unha escusa para poder saír dos fornos. Aquel día 
dérase  conta de que  o destino lle sorrira por nacer alemán, ou tal vez non tanto. Tiña visto moitas atrocidades, pero o que non sabía 
era as que lle quedaban por ver. Nunca máis volvera a pisar un campo de concentración, pero agora cumprida a mairoría de  idade, non 
tiña máis remedio. Non podía escapar, non podía rebelarse se quería permanecer con vida, ademais quen o escoitaría?. Non podía 
facer nada, só esperar  sufrindo naquel pesadelo ata  que alguén volvese despertalo. Sabía que aquela atrocidade non podería ser 
eterna, tiña noticia de que o resto do mundo , afortunadamente, non se quedara quieto mentras os alemáns construían matadeiros, e 
que sería cuestión de tempo ata que o mundo rematara con eles, xa que ó final o ben sempre triunfa sobre o mal. 
De súpeto, unha voz espertouno dos seus pensamentos e volveu á realidade: 
-Ei, Rosenbaur, estiveches xenial no alineamento- dixo un soldado cun sonriso. Non pasa nada rapaz, iso pasounos a todos. Quería 
dicirche que tes que ir axudar á B-9, sección de experimentación, a limpar as salas. Vai falar coa enfermeira Sarah Burkharde que xa 
che dirá como facelo. É o que lle toca ós novatos! Xa verás  cando chegues a meter a 200 xudeos nunha cámara de gas! Terceira 
porta á esquerda, non o esquezas. 
O soldado Schulze era uns anos máis vello ca el e mostrárase simpático dende o primeiro momento. Estaba  a punto de ascender e 
notábaselle orgulloso de máis ultimamente. A idea de ir limpar as salas de experimentos non soaba moi ben, pero peor sería meter ós 
xudeos nas cámaras de gas como dixera Schulze. Non quería ascender xamais. Levantouse de mala gana e dispúxose a buscar a B-9. A 
verdade é que o dos experimentos humanos  soaba moi mal, Nunca estivera presente en ningunha experimentación pero desde logo 
esos médicos non debían estar moi ben da cabeza, era unha aberración, case peor que queimar cadáveres humanos en fornos. Non, se 
desde logo Hitler quedaría calvo coas súas brillantes ideas. Imaxinouse por un momento que estaba nunha sala de experimentación 
mentras a tal Sarah Burkhard extirpáballe o cerebro. Detívose por un momento na porta da B-9 esquecendo tan horrible pensamento, 
e abriu a porta decidido a falar coa sádica enfermeira, pero non se imaxinaba que ía ser todo moi diferente. 
*  *  * 
O corredor da B-9  era estreito coas paredes brancas e moi escuro, o que lle daba un aspecto do máis sinistro. Eric tragou saliva e 
púxose andar ata chegar a terceira porta á  esquerda. Petou, mais ninguén lle contestou, así que entrou sixilosamente. De súpeto 
escoitou un berro feminino estremecedor que proviña dalgunha das salas. Puxéronselle os pelos de punta. A muller que gritaba estaba 
pasándoo verdadeiramente mal, estaba sufrindo e el podía notalo. Contemplou entón a sala onde se atopaba. Miles de cachivaches 
estaban enriba dunha mesa preto dunha padiola. Os gritos non cesaban e imaxinou a un médico tolo utilizando aquelas ferramentas 
sobre a muller. Estremeceuse  aínda máis  cando colleu o manual que estaba sobre a mesa: Experimentación con nenos. Aquelo era 
aínda peor. Botoulle unha ollada: extirpación de falanxes, reaccións ante determinadas substancias, mutacións... 
- Ah! Vostede  debe ser o novo soldado que vén limpar. Vin a porta aberta e preocupeime- dixo unha voz feminina ás súas costas.  
Eric sorprendeuse e xirouse lentamente. Na porta había unha muller xa vella, baixiña, regordecha, co pelo branco e cunhas lentes 
redondas. A simple vista non parecía tan sádica, e mesmo parecía simpática. 
Si son eu. Chámome Eric Rosenbauer. Vostede debe ser Sarah Burkhard- dixo aínda sorprendido observando a cantidade de cestos 
que estaban nunhas estanterías. 
-Si, agora volvo ser Burkhard- respondeu cun tono ó que Eric lle pareceu tristura. 
-Como di? Non a entendo. 
-Pode que algún día destes cho explique, aínda que os soldados non saben escoitar. Teño orde de que estarás un mes pola B-9, Eric. 
El sorprendeuse de que o tratar polo nome e non polo apelido como facían os outros.  
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A vella comezaba a caerlle ben. 
-Perdoe, pero eu creo que sei escoitar e estarei encantado de facelo. Non todos os soldados somos iguais. A simple vista poden 
parecer todos moi firmes e fortes, orgullosos de si mesmos, pero algúns no  interior son diferentes, máis ben  son aqueles ós que a 
guerra non  lles fixo estragos na forma de ser e pensar, son os que conservan o  corazón. 
- Entón eses son os verdadeiramente fortes. Tes toda a razón rapaz. Vexo  que si es diferente. Es  demasiado mozo para a guerra, 
que é entón o que fas nela se non a sintes? 
- Eu non a escollín, señora. 
-Debín supoñer, iso cambia as cousas. Eu  tampouco escollín estar aquí, Eric, eu tampouco. 
Por un momento  fíxose o silencio e Sarah aproveitou para pórse a traballar un pouco e ensinarlle como tiña que limpar as salas a 
partires de agora. 
-E ó rematar deixas todo onde estaba, entendiches? 
-Si, mañá entón xa comezo con ganas. 
 -Así me gusta, traballador, pero vaste cansar, dígocho eu-  díxolle cunha gargallada. 
-Podo preguntarlle unha cousa, señora Burkhard?- dixo Eric lembrándose dos gritos da muller. 
 -  Non me chames Burkhard, podes chamarme Sarah, ou mellor Sarah Roth. Pregunta, pregunta. 
-Roth? Iso non é xudeo? É vostede xudea?- preguntoulle sorprendido 
 -  Se fora xudea non traballaría aquí senón que sería o traballo- respondeu cun amargo sorriso. 
-Síntoo- dixo avergoñado. 
-Non pasa nada. Que querías preguntar? 
-Como consigue vostede soportar os xemidos de dor que sofren todos  estes “pacientes”? 
-Non se pode, Eric, non podes soportalo se tes corazón. 
Eric gravou esas palabras na súa mente e saiu da B-9 . Ó final a enfermeira sádica resultou ser a persoa másis amable e agradable de  
todo  o campo. Tal vez limpar a B-9 non ía estar tan mal. 
*  *  * 
Ó día seguinte fora cedo á B-9 e puxérase a traballar. De vez en cando Sarah aparecía por alí e recoñecía o seu esforzo. Só unha 
cousa fixo estragar o fantástico día. Tivo que entrar nunha sala onde estaban experimentando. Foi a cousa máis horrible que vira ata 
agora. A muller retorcíase da dor mentras un tolo extirpáballe un peito. Era inhumano, inconcebible  para a evolución das persoas, 
pero era o que estaba vendo. 
- Sarah, hoxe tiven que entrar nunha sala onde estaban traballando. 
- Foi duro, verdade? As primeiras veces son o peor. 
- Non podemos permitir que fagan esas cousas, eles tamén son persoas coma nós. 
- Xa o sei e iso intento facer. 
- Intenta? E que fai? 
- Iso é algo que non cho podo dicir agora. 
- Está ben, pero ten que ver co do seu apelido? 
Sarah pechou a porta e baixou un pouco a voz. Sacou do seu peito unha cadea de ouro. 
-Dime, que é isto? 
-Unha cadea  coa estrela de David. Por que a ten vostede? 
-O meu marido era xudeu, Daniel Roth. Vivíamos moi felices xuntos, sen problemas. Eu traballaba nun hospital mentras que el tiña 
unha tenda de reloxos. Éramos os señores Roth. Pero unha tarde volvín do traballo e ó pasar pola tenda atopeina aberta e toda 
desordeada. A veciña contoume que uns soldados levaran a Daniel, supuña que por ser xudeo.  El só  puido  deixarme a cadea , e esa 
foi a súa despedida. 
- Que pasou logo con el? 
- Uns meses máis tarde entereime de que estaba morto. Cambiei o apelido  polo dos meus pais, sinceramente, porque me sentía máis 
segura co apelido alemán. Tiña máis opcións como  alemá que como xudea. 
- E como chegou eiquí? 
- Eu seguía traballando no hospital. Cada vez tiñamos máis pacientes, a guerra florecera. 
- E a que adiviño. Un día chegaron uns soldados e levárona con eles- completou  Eric, e engadiu ó ver que ela asentía. A min pasoume o 
mesmo. 
- Si e enviáronme aquí a traballar. Sempre me sentín soa. Eiquí hai verdadeiros monstruos. 
-Sabe, eu tampouco puiden despedirme nunca da miña familia. E vin abrasar a un dos meus mellores amigos. Só tiña catorce anos. Foi 
moi duro. A guerra  faite forte pero non no exterior, senón no corazón. 
- Es demasiado sensato para ser tan mozo. Sufrirás moito aquí. Pero pode que isto non dure moito máis. Teño entendido que Francia e 
Inglaterra están loitando duramente contra os nosos. 
- Ti tamén cres que gañarán para salvar á humanidade, non? 
- Polo menos teño a esperanza. Pero mira que tarde é! Deberías marcharte xa. 
Eric saíu cun sorriso da B-9. Gustáballe aquela señora, era a única que o entendia. Xa case  era de noite e a xente comezaba a 
gardarse nas chabolas. Virou á dereita e atopou a Schulze e a outro soldado discutindo con dous xudeos. Schulze suxeitaba a un neno 
mentras o outro discutía cunha rapaza. Reparou en que o neno tiña un morado nun ollo, pero preferiu contemplar a rapaza. Era alta, 
dunha extrema delgadez. Tiña os cabelos castaños en forma de ondas e uns ollos verdes que resplandecían no atardecer. Desde logo 
era a rapaza máis bonita que vira endexamais. Desviou a vista as súas mans, cos dedos longos e osudos e non soubo por que sentiu 
ganas de collelas 
 -Deixe ó meu irmán, el non fixo nada! –gritaba a rapaza.  
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-Cala, guapa, aquí mandamos nós- dixo o outro soldado. 
Entón o soldado estampouna contra a parede da chabola e comezou a sobala toda. 
-Déixeme! Fóra noxoso! – dicía a rapaza con resignación. 
- Solte a miña irmá!- berrou o neno. 
Eric achegouse e sorprendeu ós soldados. 
- Ah es ti Rosenbauer. Que tal na B-9?- dixo Schulze nun ton de chulería. 
- Ben- foi a resposta seca de Eric. 
- Ves, isto é o que lle facemos ás furcias que se portan mal. Anda encárgate ti destes dous elementos- dixo mentras os dous se ían e 
dobraban a esquina. 
Eric virouse cara os irmáns. O neno tocábase o ollo e puña cara de dor. A rapaza respiraba entrecortadamente con bágoas nos ollos. 
Acercouse lentamente  e eles retrocederon desconfiados. 
-Tranquilos, non vou facervos dano- susurrou. Pero as caras de medo seguía presentes. 
O soldado achegouse ó neno e pedíulle que lle deixara ver o ollo. Este levantou a cabeza e deixou entrever o morado. Era unha ferida 
fea pero curaría. Reparou tamén nos abraiantes  ollos verdes do rapaz. Sacou unha gasa do peto e unha pomada que collera no 
botiquín de Sarah. 
- Tranquila vou intentar curar a ferida- dixo cando a rapaza  se achegou para impedirllo. 
A rapaza accedou  desorientada. Que é que estaba a facer aquel soldado? Estábaos axudando ou simplemente era unha farsa para 
logo levalos cegos á cámara de gas? Fose como fose, aquel xove espertara nela curiosidade así que decidiu esperar calada para ver 
que ía facer. Observou como botaba a pomada sobre o ollo do seu irmán mentras lle decía unhas palabras tranquilizadoras á vez que 
sorría. Gustoulle o sorriso, desde logo aquel soldado non era como os demais. El  levantou  os ollos para mirala. Os seus ollos eran 
azuis do ton do xeo, como os do resto de soldados, pero había unha chispa de calor que delataba bondade. Un soldado bo?  Qué facía 
nun campo de concentración? 
- Xa está, raparigo. Espero que che vaia ben. 
- Gracias señor- dixo o neno tamén sorprendido. 
-Borej, vai durmir que quero falar un momento co soldado- dixo a rapaza timidamente. 
- Nunca te deixarei soa cun soldado! 
- Seino, pero esta vez tes que facelo. El é diferente. 
Borej lembrou que o soldadose mostrara amable con el e mesmo lle caera simpático. Aceptou de mala maneira e entrou no chabolo. 
 - De verdade pensas que son diferente? 
- Si, ti non o cres?- dixo achegándose a el. Desde cando un soldado alemán axuda a un xudeo? 
- Desde que ten corazón e non pode soportar estas atrocidades- dixo recordando as palabras de Sarah. 
- Sabía que eras dos bos, os teus ollos delátante- dixo enigmaticamente. E dime, entón que fas aquí? 
- Eu non o escollín. Cando tiña catorce anos, os soldados entraron na miña escola e leváronme con eles. Nin tan sequera puiden  
despedirme da miña familia. Non sei se estarán ben ou non, non volvín saber nada deles. 
- A mín pasoume algo semellante, só que eu corrín peor sorte. Nós tivemos que abandonar a nosa cara e ir vivir a unha cabana no 
monte. Un día os meus pais saíron buscar comida e  ó cabo dunha hora, uns soldados presentáronse na cabana e meu irmán  e máis eu 
non puidemos facer nada. 
- Eric  observou o rostro da rapaza e descubriu que un fio de sangue  saía dos seus beizos. Sacou outra gasa e a pomada e achegouse 
a ela. 
- Tes unha ferida nos beizos, non te movas- dixo mentras pasaba o  pano suavemente polo beizo. 
Entón a rapaza non puido conter as bágoas e botouse a chorar. 
- Síntoo, non quería ofender- dixo preocupado. 
- Tranquilo non é por ti. É por todos eses soldados. Son malvados, trátante coma unha alimaña, utilízante- dicía mentras choraba. 
O soldado non sabía que facer. Sentía desexos de apertala, pero e se metía a pata?. Non fixo falla, ela mesma buscou os seus brazos. 
Estiveron así  un intre ata que a rapaza se tranquilizou e  dirixiuse á cabana. 
- Por certo, chámome Eric Rosenbauer. 
- Eu son Leah Grien, un pracer- dixo antes de abrir a porta do chabolo. 
*  *  * 
Á mañá seguinte  Eric presentouse cedo na B-9 como o día anterior. A noite anterior soñara coa rapaza e sentíase feliz. Desde logo 
gustáballe porque non a podía quitar da cabeza. 
- E logo que che pasa hoxe, meu? Véxote moi contento- preguntoulle Sarah mentras asubiaba. 
- Nada 
- Xa eso din todos. O que me parece e que estás namorado. Quen  é?  Algunha desas enfermeiras da B-2? Din que son moi guapas. 
- Non, onte coñecín a unha xudea. 
- Uh! , vexo que buscas emocións fortes. 
- Só falamos, pero estaba chorando así que aperteina. 
- Se de verdade che gusta non a deixes escapar. 
- Pero non cres que é un amor imposible e prohibido? 
- Nada é imposible. Eu tamén amei a un xudeo  e quen sabe tal vez  poidas axudala a convivir neste pesadelo, tal vez salves algunha 
vida. As persoas séntense orgullosas cando salvan unha vida, non cando a matan. 
- Tes razón pero é algo moi complicado. 
- Queres saber por que son Sarah Roth e non Burkhard?- preguntou misteriosamente 
- Por suposto.  
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- Espera un momentiño e o saberás- dixo mentras desparecía pola porta. 
Ó cabo de cinco minutos voltou con tres raparigos. O seu aspecto demostraba que levaban sen comer unha semana. As súas caras de 
tristura e medo fixeron sentir ó soldado compaixón. Estremeceuse cando Sarah os sentou na padiola pero estaba convencido de que 
non lles faría dano. 
- Sabes que levo facendo todo este tempo en Mauthausen-Gusen ?- preguntou ela. 
- Non- dixo tragando saliva. 
- Salvando vidas, centos de nenos. Veñen sempre a esta sala entón eu fago que os experimento, drógoos  e métoos nas cestas. Ó 
pasar a alambrada digo que vou tirar medicamentos ou calquera escusa para poder saír sen que sospeiten das cestas. Logo nun lugar 
seguro espértoos e dígolles que vaian ó monte onde viven  uns bos amigos  meus. Eles alí  xa saben como tratalos. 
Eric estaba abraiado. Aquela idea era tan  descabellada. Desde logo había que ter corazón para facer aquilo. Sorriu interiormente, 
aquela vella érache ben lista. 
- Pero, por que drogalos? 
- Porque se me pillaban podía dicir que estaban mortos e que os levaba á fosa común. Hai tanto trafego nas entradas que nunca se 
paran a pensar, nin a mirar. Tamén tiven moita sorte, nunca sospeitaron nada. 
- E sempre o fixo soa? 
-Sempre, antes aínda podía con dúas cestas, agora só con unha. O tempo empézase a notar. 
Colleu éter dun bote e  púxolles un pano sobre o nariz mentras lles dicía palabras tranquilizadoras. Meteu os nenos nas enormes 
cestas e abriu a porta 
- Quere que lle axude? 
- Estás tolo?  Pillaríanos. Vai falar coa rapaza anda. 
- Boa sorte Sarah, e ten coidado. 
- Igualmente rapaz! 
Ela abandonou a sala e el esperou cinco minutos antes de saír. 
*  *  * 
Era xa de noite cando se achegou á chabola da rapaza. Non foi difícil dar con ela, atopouna sentada no chan chorando. 
- Por que choras Leah? -preguntoulle en baixiño. 
- Quen es?-dixo erguendo a cabeza. Es ti Eric! 
- Que fas aquí ti soa? 
Sabía que ías a volver- sorriu 
- Vasme contar que che pasa pero non eiquí, ninguén pode vernos- dixo tendéndolle unha man e levándoa a unha caseta onde gardaban 
provisións. Sentáronse sobre uns sacos e Eric apertouna. 
- Que che pasa?- díxolle  mentras lle limpaba as bágoas coa punta dos dedos. 
- Fun seleccionada como experimento dentro de dous días. 
- Iso é terrible- estremeceuse o soldado , e de súpeto recordou os berros da muller que estaba na sala. Endexamais o permitirei! 
- Pero que dis? Non podes facer nada. Mira pola túa vida soldado e deixa que esta pobre rapaza  sufra. Non hai máis remedio. 
- Haino. Un soldado debe sentirse orgulloso cando salva unha vida e non cando a deixa morrer, iso se ten corazón. Eu téñoo e latexa 
por ti. Quérote Leah! Os teus ollos deslúmbranme  e os teus cabelos enrédanse nas miñas mans, e átanme a ti- dixo acariñando o seu 
pelo. 
- Oh Eric!- ruborizouse 
- Tesme que escoitar. Ti non vas  ir nunca á B-9, o teu irmán ten que substituirte, está permitido. 
- E deixar que el sufra por min? Nin tola , coma ía facer iso? 
- Escoita, tes que facelo. A el non lle vai pasar nada. É un neno e todos eles pasan pola enfermeira Sarah Roth! 
- E iso que ten que ver? 
- Coñezo ben a esa velliña e é coma mín. Ela nunca lle puxo a man a un neno. Sabes que fixo? 
Eric contoulle paso a paso como a enfermeira procedía a salvar ós nenos de aquel campo. Leah quedou abraiada ante aquelas palabras. 
- Pero eu tampouco quero que o aparten de min. 
-Tranquila, intentaríamos baixo calquera escusa para que o rapaz volvera san e salvo onda  a ti. Confias en min?-dixo aproximándose 
máis a ela. 
Leah dubidou un segundos pero finalmente cedeu. 
- Si-dixo achegándose ata que os seus beizos se atoparon e non se separaron ata a mañá seguinte. 
*  *  * 
Non podía deixar de pensar nela. A noite anterior fora marabillosa. Agora só  quería que rematara aquela maldita guerra e irse a vivir 
con ela e o seu irmán Borej. Si, iso faría, estaba desexando dicirllo. Acudiu á súa tarefa diaria, á  B-9. 
- Que tal che foi coa rapaza? Volviches vela?- preguntou Sarah 
- Si foi fantástico. Só desexo que remate esta guerra e poida vivir con ela. Se  a miña familia estivese...- dixo Eric. 
- Xa, pero ti non desesperes. Rematará pronto. 
- Oxalá fora certo. Conseguiches liberar ós nenos? 
- Si, coma sempre –dixo chiscando un ollo. Pero o perigo que corres faite parar a pensar. 
-Falando dos nenos, mañá vaia vir un tal Borej Grien, número 32095. É o irmán de Leah. Cóidao ben , que ninguén lle faga dano e 
devólveo san e salvo á chabola. 
- Ti tranquilo que por min non será. Como é o rapaz? 
- Busca o que teña os ollos máis verdes resplandecientes.  
- Será fácil entón- despedíuse. 

41 



                                                               

                                                                                 
                                                                                 

                                Rañolas  7                                                                                                             
                           

Protagonistas: certames, premios e entrevistas. 
 

Eric saíu na procura de Leah, apetecíalle estar con ela e asegurarlle que o seu irmán ía estar en boas mans. Ademais tiña que decirlle 
algo moi importante. 
Para a súa sorpresa cando chegou á chabola, un grupo de soldados estaban rindo ás gargalladas e gritando todos en corro. Recoñeceu 
a Schulze. No centro había unha rapaza medio espida chorando e tratando de defenderse... 
- Leah!- Berrou Eric. Deixade á rapaza! Non a toquedes! 
- Anda pero se é Rosenbauer! Que fas defendendo á rapaza?-dixo burlón Schulze. 
- Pois...- non sabía que dicir 
- Ah, xa entendo, gústache! Gústache unha xudea?- preguntou Schulze e rompeu a rir co resto dos soldados. 
- Si, tes algún problema? 
- Non te me poñas chulo. Sabes, sempre pensei que eras un rariño e non me equivocaba. 
-Déixao en paz!- interviu Leah. 
- Pero ti que dis, furcia!  Cala a boca!- berrou dándolle unha labazada. 
- A ela nin a toques! 
Enzarzáronse nunha pelexa onde Eric rematou apresado polos outros soldados. 
- Esta noite dormes no calabozo, Rosenbauer, e unha semana sen comer sendo moi xeneroso. E ti, pasa a durmir ó chabolo!  Eiquí non 
pasou  nada! 
Aquela noite no calabozo, Eric  non tivo soños doces coa súa amada, na súa mente só oía aqueles berros que escoitara nas salas de 
experimentación, homes, mulleres e nenos gritando de sufrimiento. 
A mañá seguinte chovía a cachón e o barro manchaba os pés de toda aquela xente que desfilaba en silencio cara á cámara de gas. 
Ninguén sorría, ninguén falaba, só unha rapaza  se atreveus a rezar unha última vez. Chamábase Leah Grien e os seus ollos resaltaban 
sobre o resto. Ergueunos ó ceo antes de entrar, pensando se o seu irmán estaría ben  e naquel soldado que espertara nela  a 
esperanza. Entrou. As bágoas inundaban os seus ollos. 
*  *  * 
- Ti es o número 32095, non? 
- Si, son eu- respondeu Borej espertando do seu sono. 
Sorprendeuse ó ver a aquel soldado descoñecido. Pensaba que Eric ía vir buscalo. Botou  unha ollada á habitación. Faltaban moitas 
persoas. Extrañouse. 
- Non falta moita xente? 
- Tocoulles a procesión- respondeu brevemente  o soldado. Comprobou  que Leah tampouco esaba na súa liteira. Comezou a 
inquietarse. 
-Sabe se o número 32094 tamén acudiu? 
O soldado comprobou unha lista. 
- Afirmativo 
- Non pode ser...Leah!- susurrou. 
Rompeu a chorar. 
*  *  * 
Eric  non puido saír do calabozo ata a tarde pero, de seguida acudiu á B-9. Ó chegar atopouse a Sarah apertada a un neno que 
choraba desconsaladamente. Era Borej 
- Borej, que pasou? 
-  É  Leah- tragou saliva. Está morta. 
Non podía ser, Leah non podía estar morta. O mundo caeu ós pés de Eric. 
- Quen foi Borej? Quen lle fixo iso? 
- Non o sei. Un soldado díxome que lle tocara a procesión. Todos os que van nunca regresan.  
Eric lanzou unha mirada a Sarah. “As cámaras de gas, que morte máis inocente”. Abandonou inmediatamente a sala prometendo volver 
nun rato. 
*  *  * 
Púxose a máscara antigás e entrou na cámara coa escusa de recoller os cadáveres. O panorama era desolador. Centos de cadáveres 
apiñados. Tiña que buscar a Leah entre eles. Non foi difícil, estaba onda unha morea de corpos, coa man no peito suxeitando a cadea 
de ouro coa estrela de David. Agachouse ante ela e as  súas bágoas caeron sobre  as pálidas meixelas da rapaza. Colleuna da  súa man 
tiesa e quítoulle o colar. Os seus ollos seguían abertos, seguían sendo verdes, pero xa non relucían. Dirixíulles unha mirada, aínda 
sabendo que eles xa non lla devolverían, como ocorrera co seu amigo. Pechoullos . Fíxolle unha cariña na cara  coa súa man  e deulle un 
bico na fronte. 
- Ti non merecías isto- faloulle ó corpo que tiña entre as mans. Eras boa, pero o destino da guerra quixo facerche iso e rompernos o 
corazón. O teu irmán e máis eu nunca te olvidaremos e cando todo isto  remate, cando sexamos libres, faremos algo por ti, polo teu 
honor, para que eses ollos teus, non deixen de brillar. Querémoste Leah, cuidate onde quera que te atopes. 
Pasoulle unha man polo pelo e arrincoulle un daqueles caracois. Sacou un pano e envolveuno nel coma se fora unha reliquia. Saíu da 
cámara mentindo ó outro soldado, dicindolle que non tiña valor para facelo. A fin de contas era verdade. 
* * * 
Regresou á B-9 aínda con bágoas nos ollos. Tíñao ben claro, non quería pasar máis tempo en Mauthausen. Non quería que Borej 
correra a mesma sorte que a súa irmá. Agora tocáballe coidar do raparigo. Fuxirían os tres naquel mesmo momento: Borej, Sarah e 
máis el. Sarah metería a Borej nunha caixa mentras el collería outra para finxir que ían buscar medicamentos. O rapaz non opuxo 
resistencia, xa que estaba destrozado e o único que quería facer era saír daquel cárcere da morte. Que podía perder? 
*  *  * 
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Eric podía albiscar a porta, uns metros máis e conseguirían a liberdade. 
- Un momento señores.  A onde van con esas cestas?- preguntou un soldado, que facía garda con outro. 
- Temos que ir buscar medicamentos. Na outra levamos o cadáver dun neno. Faleceu na sala de experimentos- mentiu Sarah. 
- E levan un cadáver nunha cesta? 
- Non creo que fora moi agradable levalo así sen máis, véndoo todo o mundo. 
- Que estraña parella formades. Por que un soldado ía  acompañar a unha enfermeira a buscar medicamentos, podendo facer calquera 
outra cousa? 
- Porque a señora é vella e necesita axuda. Este rapaz é novato é está destinado na miña sala. Podemos pasar xa? 
- Un momento! Podemos ver o cadáver? 
Sarah mirou de reollo a Eric antes de asentir. 
- Se está morto non lle importará que lle peguemos un tiro, non si?- dixo sacando unha pistola. 
- Non o faga!- soltou Eric 
A partires de aí todo sucedeu moi rápido. Eric abalanzouse sobre o soldado e enzarzáronse nunha pelexa. O outro soldado deulle un 
golpe na caluga deixándoo inconsciente. Cando espertou estaba nunha celda. Doíalle moitísimo a cabeza. Tratou de recordar o que 
pasara, pero só lle viñan imaxes borrosas. Recordaba ver a Borej fuxindo a toda velocidade do campo. Un sorriso iluminouse na súa 
boca, tal vez conseguira escapar, pero pronto esfumouse  a ledicia ó lembrar como apedreaban a Sarah mentras a insultaban 
chamándoa vella do demo e cousas peores. Seguramente non sobrevivira. Chorou a súa morte en silencio. Ela fora a única  que o 
escoitara e o entendera. Era unha boa persoa cun corazón inmenso que pasou a guerra salvando nenos no bando alemán. Iso si que era 
ser unha heroína. E el que? Intentara rebelarse, facer o ben, pero ó final todo saíra mal. Leah estaba morta, Sarah tamén e Borej, se 
conseguiía fuxir, tampouco chegaría moi lonxe. El rematara nun cárcere  para o  resto dos seus días. E quen sabe, quizais estaría 
condenado á morte. Sacou do peto a cadea de Leah, contemplouna  e apretouna coas súas mans. Seguía sen espertar daquel pesadelo. 
*  *  * 
Austria , 22 de setembro do 1945 
 - É vostede Eric Rosenbauer? 
 - Si, ou polo menos o que queda del. 
- Queda en liberdade 
- E iso por que? 
- Porque  gañamos, rapaz, gañamos a guerra! 
Dous anos pasaran para poder espertar! Dous anos!  Pero a esperanza sempre estivera viva. Sacou a cadea xudea e bicouna. 
Conseguira a liberdade por fin. Saíu á rúa. Miles de persoas eran recollidas en camións. As súas caras, a pesares de seu agotamento, 
entrevían ledicia. El tamén sorriu e colleu a maior bocanada de aire da súa vida, por fin a humanidade era libre, o pesadelo rematara. 
Misturouse entre a xente. Camiñaba ledo, sorrindo a todos aqueles cos que se cruzaba no  seu camiño. De súpeto, xirouse en seco. 
Uns ollos verdes pasaron fugazmente ó seu lado... Leah!...Borej! Non podía ser el! Correu na súa procura. 
- Borej Grien?- preguntou  con voz tremerosa. 
- Si, son eu. 
Borej medrara, xa non parecía un neno pero os seus ollos verdes  delatábano, seguían relucindo coma sempre. Non puido conter a 
emoción e púxose a chorar. 
- Son eu, Eric, o soldado! 
-Eric? Ah! Xa me lembro. 
El sorriu e fundironse nunha aperta de ledicia. 
- E que pensas facer agora que todo rematou?- preguntou Eric 
-Pois non o sei. 
-Eu tiña pensado buscar a miña familia- dixo Eric. 
- Eu tamén teño a esperanza de encontrar ós meus pais. 
- Irei contigo, axudareite. Seguiremos xuntos o mesmo camiño. 
Borej asentiu. Puxéronse en  marcha rumbo a ningunha parte. A idea da liberdade animaba a seguir. 
-Por certo- dixo Eric sacando algo do peto-. Isto é teu. O día que fuximos non tiven tempo de devolvercho. 
Pousou a cadea de Leah sobre a súa man e entregoulla a Borej que baixou a cabeza. 
- Vingarémola xuntos, pero non coa violencia. 
Borej asentiu. 
-Oíches, tes que dicirme como conseguiches fuxir aquel día. 
- Iso é unha historia moi longa que xa che contarei. Temos tempo dabondo- dixo sorrindo. 
Seguiron camiñando na procura das súas respectivas familias, quen  sabe, tal vez unhas tiveran máis sorte  que as outras. 

 

 
Lúa Rodríguez 
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Entrevista á autora: 

 

Como te decidiches a participar neste concurso?  

Porque facía tempo que non escribía nada e non me presentaba a ningún certame 

Xa te presentaras anteriormente a algún certame? 

Si, no meu antigo instituto quedara segunda unha vez. Tamén teño participado noutros sen ser a nivel escolar. 

Sorprendeuche gañar o premio? 

O certo é que un pouco si, cando me presentei ao certame sabía que o meu relato era bo, pero tamén sabía que había moita competencia. 

Dito premio consistiu nun serie de libros? Que che pareceron? Xa liches algún? 

Pareceume unha boa idea que desen libros como premio, xa que sendo un certame literario debe aproveitarse para fomentar a lectura. A 

verdade, aínda non tiven ocasión de ler ningún. 

O relato que presentaches ao certame literario era de temática nazi. Por que te decantaches por este tema? 

Porque me parece un tema moi interesante sobre o que se poden escribir historias moi diversas dende moitas perspectivas. 

Para confeccionar un relato coma este, tiveches que documentarte moito? 

Non, só tiven que buscar nomes, tanto alemáns coma xudeus, para os personaxes e, para non referirme a Auchwitz, investiguei sobre outros 

campos de concentración. 

Nazismo, xenofobia, cres que estas actitudes están erradicadas hoxe en día? 

Non, desgraciadamente hai xente que segue pensando así. 

A temática deste relato é moi recorrente actualmente tanto na literatura coma no cine. Que cres que pode plasmar mellor a esencia 

dun tema tan transcendental, as palabras ou as imaxes? 

Eu penso que unha imaxe vale máis cal mil palabras. 

Haberá continuidade na túa faceta literaria? 

Quen sabe? Non teño pensado dedicarme a isto profesionalmente, pero si que estaría ben poder seguir escribindo nos meus ratiños libres. 

Tes pensado volver a presentarte a este certame? 

A verdade, gustaríame, pero todo depende do tempo do que dispoña para escribir. 

 

Iria Muñiz  
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Poesía. Nivel III 

 
 

              
 
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 
 
 

Só un recordo,   só un,                                                                            
É o que vexo cada vez que penso en ti, 
Tapándoche os ollos e dicindo: Quen son? 
Esperando a que responderas o lobo feroz 
Inda recordo a túa mirada e os teus ollos, mirándome,  
o teu derradeiro abrazo o teu derradeiro bico. 
Só un recordo, só un 
É o que me  estremece e me fai chorar 
Cada vez que penso en ti, 
Dise que as persoas, o morrer deixan de existir, 
pero para min dicir iso e mentir, 
seino ben,mentres te recorde, 
 ti seguiras existindo, o menos para min. 
Ás veces, o estar soa na casa 
Paréceme estar falando contigo, 
Coma nos vellos tempos, 
Ti escoitándome, estando alí, 
O meu carón, mentres eu che repito  
Unha e outra vez: 

Quérote  
Só un recordo, só un 
É o que me provoca tirarme o bacío 
Para poder encontrarte, Para poder falarche, 
Para poder dicirche todo O que no seu momento, 
Non che puiden dicir, 
Para poder darte o ultimo abrazo 
E despedirme de ti… 
Xa o sei, fai tempo que me resignei, 
Sei que te perdín e que non volveras, 
que esta poesía non será vista por ti, 
que o abrazo que tanto desexo darche 
non será nunca dado porque ti xa non estas aquí…. 
Só me queda esta poema para desafogarme 
e facerme a idea de que ti estas nalgún lugar  
escoitándome e léndoo 
É,si, é certo, faime dano recordarte, 
Pero non estou disposta a esquecerte, 
A esquecerte a ti, meu avó! 

Chégame con botarlle unha ollada, 
Seino, non son eu, 
Só é a miña imaxe, 
 reflectida nun espello 
A miña alma, onde estará seu reflexo? 
Tantas veces que pensara 
 que era o cristal 
O que a reflexara. 
Agora, sen resposta ningunha,   
atópome nun labirinto, 
 onde por máis  
que intente continuar 
 é inevitable parar. 
Tanto tempo agochada, 
 tanto tempo escondida 
Que o mostrar o mundo 
 a miña cara, 
todo cambia 
 de maneira radical. 
Porque será? Para que preguntar? 
Se total, xa o sei,  sei cal é a razón pola  
Que non podo continuar! 

Tanta voces que escoitara, 
Tantas feridas que me causaran,  
Sempre pensando que eran as persoas, 
Todos os ollos que miraban. 
Agora, por fin atopada 
A resposta tan buscada, non me cabe 
Ningunha dubida de que era ese, 
a parte de min máis agochado, 
Ese era o reflexo da miña alma,  
a que se escondía,a que se apartaba 
por medo a non ser aceptada. 
Tan estúpida que me sinto agora, 
Pensando e pensando sen parar, 
Para que cambiar se, 
Tal e como son, 
Non me ían aceptar¿? 
Unha cousa teño clara, 
Non vou volver atrás, 
E a miña alma 
Xamais dexarei  
de mostrar.. 
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Vexo o mundo, 
Preferindo non mirar  
Póñome a pensar: 
A paz e o amor 
Onde quedaron?Onde están? 
Porque o bo desaparece e 
O malo prevalece? 
Victorias das guerras. 
É isto para o que serven ? 
Onde existe o ben  
Existe o mal, debo estar  
Cega e non ver nada. 
Se realmente é así, 
Porque non teño nada bo que dicir 
E todo o malo que añadir? 
Tantas  preguntas que facer, 
Todas elas sen resolver. 
Só teño unha resposta persoal 
Para unha pregunta existencial. 
As persoas, que son? 
Maquinas de destrucción 
Dóeme dicilo pero isto 
É o que somos nos. 
 

 
 

Ti, que sempre estas ai 
a que, a pesar de estar triste, 
é capaz de iluminar  
o seu rostro cun sorriso, 
o pilar que sostén a todo e a todos  
inda que este rozando co chan, 
a imaxe reflectida no ceo,nas noites  
de lúa chea, dona das estrelas, 
capaz de facer 
inmenso todo o pequeno. 
As veces,  négome a recoñecelo, 
Preguntome día tras día,noite tras noite 
É posíbel a existencia de persoas coma ti? 
Tan  marabillosas e perfectas... 
Como poden existir?  
Ti,  dunha bondade que fai encher  
os ollos de bagoas, 
cunha capacidade incríbel  
para mirar e seguir adiante 
Non vou negar a evidencia, 
de todas as persoas que coñezo  
a que máis envexo é a ti 
pola túa forma de ser, por ti... 
 

Este o teu mellor momento non é, 
non queres sentir e prefires non pensar, 
non che vou dicir:Non lle des importancia, 
porque non  podes, xa o dis ti 
o que si che direi é que 
sempre que un día esta 
escuro e o ceo, 
nin pola noite se ve  
pasara e verase o día co seu sol  
e as nubes, 
sorrintes coma ti 
Síntome impotente, 
por non poder axudar 
nin ter palabras que  
conteñan a túa dor 
non podo facerche sacar  
un dos teus sorrisos. 
Só podo facer isto, síntoo 
Quérote miña amiga 
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Falláchesme tantas veces 

E a boca pechei, 

Ata agora que non me calarei 

Son rancorosa e non o podo evitar 

Polo menos de momento, 

Non te podo perdoar. 

Con certeza o sei e 

Con certeza che direi: 

Fixen mal en facer unha proba 

Para a túa amizade comprobar 

Pero tantas veces que 

 me fixeches sentir mal, 

Non me puiden aguantar,  

Non fai falta que mo digas, 

Todos nos podemos equivocar, 

Pero tantas veces van xa, 

A miña alma ferida está 

Deitada no chan  porque ti a 

Tombaches coas túas mentiras, 

Facéndome crer que en verdade 

Eras a  miña amiga, 

Tanto que me preguntei 

Se a miña amizade che importaría. 

Coa resposta xa obtida,  

Faime dano saber que, 

A xente, da noite a mañá, 

Non se pode deixar de querer,  

E faime dano sentir que, 

Non fondo da miña alma  

Sempre haberá lugar para ti 

 

 

Alba Remacho 
 

 

 

 

 

 

Entrevista á autora 

 

Comezamos unha agradable velada nun bar calquera. Tivemos a sorte de que a mesma Alba nos lera as súas poesías. Ela líaas  coma se fosen 

palabras calquera  pero nós non podiamos conter a emoción con cada unha delas. 

Segundo nos comentou, coa primeira mesmo chorou ao escribila e escribiuna porque quería lembrar a memoria do seu avó, despedirse agora. 

“Fai anos que non o teño, pero sigo a sentilo comigo” comenta. 

A segunda agocha a realidade dun recordo, a súa experiencia persoal. Con esta poesía medrou, fíxose adulta. Esta poesía reflexa a vella Alba 

que se preocupa pola opinión dos demais, a nova pola contra é quen quere ser: ”non me importan o que digan, só quen son”. 

Da terceira só podemos dicir que a inspirou unha das mellores persoa e que  tiven a sorte de que me axudase coa entrevista. Coma case todas 

as súas poesías  xurdiu sen máis, dun papel en branco e un bolígrafo. “Sen esa amiga á  que adiquei estas palabras, a maior parte da miña vida 
non tería sentido”. 

A cuarta rompe coa temática sentimental, é polo tanto a máis reivindicativa. Chea de denuncia social, corrupción...pero o que comezou así, 

segundo nos di a propia Alba, rematou por ser unha contraposición entre o  ben e o mal. “Quero que os lectores se emocionen, reaccionen,se 
movan”. 

A quinta descobre outras das experiencias de súa vida: unha amiga que traizoou a lealdade da palabra amizade. “Cousas coma esta fanche 
pensar que por moito que faga unha persoa non podes deixar de querela, senón non che faría dano” 

 

Preguntándolle cuestións máis xenéricas descubrimos que xa publicara noutras ocasións os seu escritos, case sempre na rede. Tamén é unha 

coñecida  dos concursos literarios e quere presentarse de novo o ano que ven ao certame do centro. Ademais está a escribir un libro para un 

concurso coa posibilidade de que llo publiquen cumprindo así o seu desexo, chegar a converterse en escritora profesional.  
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A súa vida configurou a súa forma de vela e foi a causa de que se adicase a escribir sobre ela. Sempre lle gustou a poesía e de feito foi o 
primeiro que escribiu. A facilidade coa que viu refletidos os seu sentimentos converteu a poesía nunha ferramenta de desafogo. Da súa 
primeira poesía recorda que os seus pais nunca creron que fose súa , comenta entre risos. 
“Nas miñas poesías influíron tanto para ben coma para mal moitos dos meus profesores e compañeiros de aula. Recordo con moito cariño ás 
dúas Conchitas que me deron clase o ano pasado.” 
Aínda que agora tamén escriba prosa, o seu xénero preferido segue a ser a poesía, preferentemente intimista, aínda que para ler prefire un 
bo misterio e una fermosa historia de amor. 
Lémbranos que calquera pode escribir; ela mesmo deixa en moitas ocasións que mande o bolígrafo. 
Non só escribe en galego, pero: “o galego expresa moito máis na poesía” ”é unha lingua agarimosa”. Citounos unha frase que todas 
recordabamos: “ escribindo en galego mantemos viva a lingua”. Conchita infundiu nela esta idea que agora marca cada palabra que escribe. 
Non viaxa nunca sen un bolígrafo e a súa libreta. “ Non preciso máis” puntualízanos. 

“Basicamente escribir é a miña vida” 
Gracias polas túas palabras e por escollernos para facer esta entrevista, pasámolo moito mellor ca ti respostándonos. 
 

Mª Manuela Ordóñez  
María Pena 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ensaio Nivel III.  
 

O CONTO MÁIS GRANDE ENDEXAMAIS CONTADO 
 

I. CANDO A IGNORANCIA LEVA Á CRENZA 
 
Ao igual que José Antonio Marina no seu Ditame sobre Deus, comezarei dicindo que non teño un temperamento relixioso. A maior parte das 
historias que se contan na Biblia son narracións míticas. Míticas e místicas. A Biblia, que gran libro de astroloxía! ...[]. Na súa loita contra a 
astroloxía, Carl Sagan tería na Biblia traballo para esta vida e para unhas cantas máis. A idea do Deus bíblico é un pouco inxenua, ata 
infantil. Trátase dun concepto antropomórfico, unha fantasía creada polo ser humano para responsabilizar do seu destino a un “axente 
externo” e, así, buscar agarimo nas horas difíciles. Como non podemos intervir na natureza, creamos esta idea de que a administra un Deus 
benevolente e paternalista que nos escoita e nos guía. É, en verdade, unha idea moi reconfortante. Cremos que, se rezamos moito, 
lograremos que El controle a natureza e satisfaga os nosos desexos e peticións varias, como por arte de maxia. Cando as cousas van mal, 
como nos negamos a aceptar que un Deus tan benevolente así o permita, dicimos que debe de ser por algún estraño e misterioso designio e, 
de feito, este pensamento reconfórtanos. Pero isto non ten en absoluto ningún sentido. 
 
Somos unha de entre millóns de especies que ocupan o terceiro planeta dunha estrela periférica e tirando a pequecha dunha galaxia 
mediana con miles de millóns de estrelas, e esa galaxia é, ela mesma, unha de entre miles de millóns de galaxias que existen no Universo. 
Como, ante toda esta inmensidade, podemos continuar dándonos a importancia que en ningún caso temos? Por que nos empeñamos en seguir 
pensando que somos unha parte fundamental (ou simplemente a máis importante) diso que se vén chamando a “Creación”? Como se pode 
crer nun Deus que se toma o traballo, dentro desta infinidade de proporcións inimaxinables, de preocuparse por todos e cada un de nós? 
 
Ben, a Biblia di que El é infinitamente bo e omnipotente. Se é omnipotente, pode facelo todo, inclusive preocuparse polo Universo e por 
todos nós. Pero, en realidade Deus é bo e omnipotente? Se o é, como pretende a Biblia, por que razón permite a existencia do mal? 
Pensándoo ben, bo e omnipotente son dous conceptos contraditorios: se Deus é bo, non pode ser omnipotente, xa que non logra acabar co 
mal. Se é omnipotente, non pode ser bo, xa que permite a existencia do mal. Primeira conclusión: un concepto exclúe ao outro. Entón, ante 
a evidente contradición, vemos que temos que elixir, e vamos a decantarnos neste caso por un Deus bo. Pero observamos que este concepto 
segue tendo moitos cabos soltos. Se se le a Biblia, non se transmite precisamente a imaxe dun Deus benévolo, senón máis ben todo o 
contrario: un Deus celoso, que esixe fidelidade cega, un Deus que causa temor, que castiga e martiriza, capaz de dicirlle a Abrahám que 
mate ao seu fillo só para asegurarse de que lle é fiel... Pero se ademais Deus é omnisciente (que todo o sabe), non sabía xa que Abrahám lle 
era fiel? Para que, sendo El bo, esa proba tan cruel? Así, vemos que non pode ser bo, e regresamos deste xeito ao concepto de 
omnipotente. Entón preguntámonos que, sendo Deus o suposto creador do Universo, será polo menos omnipotente, non? Pois resulta que 
non. Porque se o fora, por que razón castiga ás súas criaturas, se todas forman parte da Creación? Non estará castigándoas por motivos 
dos que El, en resumidas contas, é o exclusivo responsable como Creador? Ao xulgar ás súas criaturas, non se estará xulgando a si mesmo? 
Francamente, o único que podería desculpar e este Deus sería a súa inexistencia. Terceira conclusión: non existe un Deus omnipotente, 
senón que esta é unha fantasía do ser humano en busca de consolo e unha explicación para o que non entende. Chegados a este punto, xa 
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sabemos que Deus non pode ser bo e omnipotente ao mesmo tempo; pero ademais, tampouco pode ser bo, nin tampouco omnipotente [...] Os 
atributos do Deus bíblico son falsos pois, como demostramos, son contraditorios. E no caso de que non o foran, xa vimos que non podemos 
adxudicar á Divindade calidades propiamente nosas. Conclusión final: o Deus da Biblia non existe. 
 
Por pouco que nos paremos a reflexionar e a razoar, seguiremos atopando en Deus numerosísimas contradicións, que botan abaixo, que 
desmontan o que a partir de agora vamos a denominar como a “mentira máis grande xamais contada”.  
 
Sempre (dende que me parei verdadeiramente a reflexionar sobre esta cuestión) pensei que Deus non é máis que unha creación humana, 
unha marabillosa invención que nos conforta e que enche de maneira considerable as lagoas do noso coñecemento. Isto é moi doado de 
apreciar na vida cotiá. Por exemplo, derrúbase unha ponte provocando a morte de moitas persoas. Como ninguén sabe por que razón se veu 
abaixo a ponte, todos atribuímos o feito á vontade divina. Foi Deus que así o quixo. Pero hoxe, cos nosos coñecementos científicos, xa 
sabemos que a ponte caeu, non por obra de Deus, senón porque houbo un desgaste dos materiais provocado polo rozamento, ou erosión no 
solo, ou un peso excesivo que a estrutura non podía soportar; é dicir, hai unha explicación adecuada e verdadeira que non ten orixe divina. 
Este Deus ao que invocamos cando non chegamos a comprender, cando ignoramos algo é, por así dicilo, “o Deus das lagoas”. Nel delegamos 
cando descoñecemos causas naturais. Antigamente, cando unha persoa estaba enferma dicíase que estaba posuída polos malos espíritos, é 
dicir, polo demo. Hoxe dicimos que está posuída por bacterias ou por virus. A enfermidade é a mesma, pero o noso coñecemento acerca das 
súas causas cambiou. Cando descoñeciamos as causas, invocabamos ao sobrenatural. Agora que as coñecemos, invocamos ao natural. O 
sobrenatural non é máis que unha fantasía alimentada a partir do noso descoñecemento sobre o natural, isto é, podemos definir o 
sobrenatural como o natural que descoñecemos. 
 
O ateo que hai en min lévame a pensar que non foi Deus quen creou ao home, senón o home quen creou a este Deus no que cremos. Todo o 
que nos rodea ten unha explicación. Todo o que nos rodea está rexido por leis universais, absolutas, eternas..., que non por casualidade, 
coinciden cos atributos que xeralmente lle outorgamos a Deus con motivo do noso medo e ignorancia ante o que descoñecemos, isto é, o 
noso medo e ignorancia ante o natural descoñecido. As leis do Universo teñen estas calidades porque esa é a súa natureza. Son absolutas 
porque non dependen de nada, afectan aos estados físicos, pero estes non as afectan. Son eternas porque non cambian co tempo, eran as 
mesmas no pasado e sen dúbida seguirán sendo as mesmas no futuro. Son omnipotentes porque nada se lles escapa, exercen a súa forza en 
todo o que existe. Son omnipresentes porque se atopan en calquera parte do Universo, non hai unhas leis que se apliquen aquí si e alá non. E 
son omniscientes porque exercen automaticamente a súa forza sobre todo o que nace, sobre todo o que xorde de novo, non fai falla 
avisalas para que así o fagan. A orixe das leis do Universo é unha desas preguntas que a humanidade se leva facendo durante toda a 
historia. Que a descoñezamos non implica necesariamente que proveña do sobrenatural, de Deus. Se botamos man do sobrenatural cada 
vez que ignoramos algo, estamos apelando ao “Deus das lagoas”. Que non nos pase como á Igrexa, que se leva fartado de recorrer ao “Deus 
das lagoas” en cada novo dilema ao que se enfronta a ciencia, e tivo que desdicirse outras tantas veces cando se fixeron os 
descubrimentos que desmentían as explicacións divinas. Copérnico, Galileo, Newton e Darwin só son algúns casos, os máis coñecidos, pero 
houbo e quizais haxa moitos máis. De calquera xeito, a cuestión da orixe das leis do Universo constitúe un problema que aínda non logramos 
explicar. Un gran misterio permanece aínda oculto.  
 
 

II. SOBRE A INMORTALIDADE DA ALMA 

 
Tal vez o noso corpo morra, pero sobreviva a alma e, nesa reencarnación, poidamos corrixir os erros desta vida. Como me gustaría crer na 
reencarnación! A supervivencia da alma. A posibilidade de que esta se reencarne máis tarde en alguén e poidamos volver vivir. Que idea tan 
boa! Mais... será certo? É posible que a alma sobreviva? Pero, a que chamamos alma? Cando normalmente nos referimos á alma dunha 
persoa, non nos estaremos referindo máis ben á súa intelixencia, ou á súa mentalidade, ou á conciencia, a personalidade, etc. desa persoa? 
Ou ao conxunto formado por todas elas? 
 
Cada vez que miramos a alguén, vemos un corpo. Se eu digo: “mirádeme!”, estariades vendo o meu corpo. Refírome a el coma se dixese “é o 
meu coche” ou “é o meu bolígrafo”. Neste caso, é o meu corpo. É algo meu, é da miña propiedade. Nembargantes, se digo que “o corpo é 
meu”, o que estou dicindo é que eu non son o corpo. O corpo non é meu, non son eu. Entón, que son eu? Eu son os meus sentimentos e 
pensamentos, eu son a miña experiencia. Ese son eu. Eu son unha conciencia. Pero, acaso a miña conciencia, ese que son eu, é a alma? O 
problema é que este que son eu é un produto de substancias químicas que circulan polo meu corpo, de transmisións eléctricas entre 
neuronas, de herdanzas xenéticas codificadas no meu ADN, dun sennúmero de condicionantes inherentes que dan lugar a este eu que son 
eu. O meu cerebro é unha complexa máquina electroquímica, e a miña conciencia é a noción que teño da miña existencia. 
 
En definitiva, cremos que a alma se eleva do corpo e se vai...en fin, que se vai ao Ceo...que sei eu, a outra dimensión...Pero, de que está feita 
esa alma que se eleva do corpo? De átomos? Noooon! Vaia parvadas se me ocorren...! Non, debe estar feita dunha substancia incorpórea, 
algo así coma un espírito...Ben, isto lévanos a formular outra pregunta: acaso un día, no futuro, a nosa alma se lembrará desta existencia 
presente? Din que si, verdade? Pero non ten moito sentido, porque, como se organiza entón a nosa conciencia? Como vou saber eu cando 
morra que fun un alumno de bacharelato, que me levantaba ás sete e media da mañá e que me gustaba facer deporte? Como sei todo sobre 
min? Durante a vida, eu só sei que son eu porque gardo memoria de min mesmo, de todo o que me leva ocorrido, inclusive do que me 
aconteceu fai un segundo. Eu son a memoria de min mesmo. A miña memoria atópase no cerebro, organizada en células. Esas células forman 
parte do meu corpo. E esta é a cuestión. Cando o meu corpo morre, o osíxeno deixa de alimentar ás células da miña memoria de tal modo 
que morren tamén. Bórrase así toda a miña memoria, o recordo do que son ou, mellor dito, do que deixei de ser, do que fun e xa non son. Se 
é así, como pode acordarse a alma da miña vida? Parece un pouco absurdo, non? E non será esta unha idea de alma absolutamente falsa, que 
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se introduciu habilmente nalgún momento do pasado para posibilitar a idea de resurrección da tradición xudeo-cristiá, evitando así o maior 
número posible de contradicións?  
 
É necesario analizar detidamente tres conceptos claves para abordar a cuestión: inmortalidade, reencarnación e resurrección. A 
inmortalidade é unha tradición grega segundo a cal só a mente non ten fin. Nun principio, era unha calidade exclusiva dos deuses, pero que 
posteriormente foi tamén atribuída aos seres humanos. É dicir, “yo me lo guiso, yo me lo como”. Ou, neste caso, os seres humanos “nos lo 
guisamos”, os seres humanos “nos lo comemos”. Primeiro fomos nós os que lle atribuímos aos deuses a inmortalidade, e despois fomos 
tamén nós os que decidimos que dita inmortalidade non nos viña nada mal. Neste sentido, se recordamos a Platón e á súa idea de 
preexistencia da alma, decatámonos de que, dentro da tradición xudeo-cristiá na que estamos inmersos, contemplamos todo mirando cara 
ao futuro. Quizais sexa esta unha pedra de toque que nos axude a responder con máis fortuna ás cuestións que hoxe en día nos 
plantexamos en torno ao aborto ou á eutanasia.              
  
En canto á reencarnación, penso que abonda con dicir que é unha tradición oriental da que a nosa cultura se apropiou. A que si pertence á 
nosa cultura é a resurrección, segundo a cal a inmortalidade é adquirida polo corpo, suprimindo así o límite da vida. No Antigo Testamento, 
as ideas de resurrección son tremendamente vagas e confusas. Será no Novo Testamento onde pase a ser “moeda oficial”. Os Evanxeos, 
con referencias ás mulleres descubrindo o sepulcro baleiro, (e que a bo seguro se trata de “pequenos detalles” engadidos na busca da 
lexitimación do movemento relixioso fanático por aquel entón triunfante) ofrecen probas da súa suposta realidade. Pablo de Tarso é quen 
leva todo o peso da resurrección no Novo Testamento: “se Cristo non resucitou, en vano é a nosa fe”. Non é que os homes e as mulleres 
vaiamos experimentar a resurrección no hipotético día do Xuízo Final, senón que esta xa ocorreu. E deuse en Cristo. Os demais 
resucitariamos en Cristo. Este cambio da fe é esencial. 
 
No que respecta ao tema en cuestión ao longo da historia da filosofía, podemos dicir que os autores son bastante rotundos, agás, claro 
está, todo o que teña que ver coa teoloxía. (Sería motivo doutra disertación a maneira en que a teoloxía se apropiou do pensamento 
filosófico durante a Idade Media, pero polo de agora convén non desviarse demasiado do tema a tratar). Schopenhauer chegou a afirmar 
que “os seres humanos inventaron a Deus para que lles garanta a supervivencia”. Para Wittgenstein, “a desproporción entre o admirable 
feito (a resurrección) e os seus testemuños é maior que a distancia que separa o Ceo da Terra”. Sen pelos na lingua, Wittgenstein. Cando 
se pregunta por milagres como o da resurrección, David Hume simplemente dirá que “son imposibles. E basta”. Nesta mesma liña, A. Flew 
sinala que “a resurrección está tan próxima ao imposible que é mellor deixala de lado”. Finalizo esta cuestión manifestando o meu acordo 
total con todos os filósofos citados e propoñendo que quizais a alma non sexa máis que unha invención, unha ilusión creada para satisfacer 
o noso ardente desexo de fuxir do carácter inevitable da morte. Esta é a explicación que atopo para xustificar a aparición da idea de alma 
por primeira vez na historia da humanidade, non no tocante ao concepto que adquire a alma para a relixión católica, e do que non me cabe a 
menor dúbida de que se trata dunha manipulación en toda regra, co obxectivo xa indicado anteriormente de perpetuarse no poder. Moitos 
son os interrogantes que xorden ao respecto: segundo a relixión católica, cando morremos, o único que sobrevive é a alma, mentres que o 
corpo se “converte en po”. Entón, como é posible que os mortos regresen o día do Xuízo Final para reencontrarse cos seus seres queridos? 
Porque está claro que os que estamos na Terra non podemos ver as almas. Deste xeito, o reencontro só será posible se os mortos 
recuperan o seu corpo. E como van a facer isto se o corpo morre no preciso instante no que a alma ascende ao Ceo? A menos que todos 
esteamos mortos e sexamos todos almas...En fin, que parece unha película de ciencia fición que moita xente se empeña en reafirmar, mais 
por medo ao seu inexorable fin que porque de verdade se pararan seriamente a reflexionar sobre a cuestión. Neste último caso, a resposta 
semella clara.  
 
[III. ALGO DE CIENCIA: O PROBLEMA DA FÍSICA. IV. OS SEGREDOS DO UNIVERSO: DETERMINISMO, LIBRE ALBEDRÍO E 
INFINITO. V. PRINCIPIO E FIN.] 
 
VI. AS RESPOSTAS DA NATUREZA: EXISTE DEUS? 
 
Foi no prefacio á segunda edición da Crítica da razón pura onde Kant estableceu os límites da ciencia. Concluíu que hai tres problemas 
fundamentais da metafísica que a ciencia non será capaz de resolver xamais: Deus, a liberdade e a inmortalidade. Kant cría que os 
científicos nunca poderán saber se Deus existe ou non, nunca lograrán determinar se de verdade temos libre albedrío, e xamais chegarán a 
establecer con total seguridade que hai despois da morte. Estas cuestións, na súa opinión, xa non pertencen ao dominio da física, senón da 
metafísica. Estarían máis alá de calquera proba. 
 
Non obstante, é preciso realizar unha serie de apreciacións a estes problemas concretos que, ademais, están estreitamente relacionados 
entre si. Segundo Kant, non é posible demostrar a existencia de Deus. Pero todo depende do que se defina como tal. Se estamos 
agardando ver un vello e barbudo patriarca observando a Terra con aire preocupado, vixiando o que cada un de nós fai, pensa e di, e que 
fala cunha voz forte... ben, neste caso teremos que seguir agardando toda a eternidade. Ese Deus sinxelamente non existe, é tan só unha 
construción antropomórfica que nos permite crer que existe unha entidade superior a nós. Así, vemos a Deus como unha figura paternal. 
Precisamos de alguén que nos protexa do mal, que nos acolla cos seus brazos protectores, que nos console nas horas difíciles, que nos 
axude a aceptar o inaceptable, a comprender o incomprensible. Ese alguén é o Deus que herdamos da tradición xudeocristiá a través da 
Biblia e que, evidentemente, non existe. 
 
Pero entón, como se pode demostrar a existencia de Deus? Existe Deus? Pois todo depende do que se defina como proba e método 
científico. Normalmente, considérase o método científico como un proceso de recollida de información a partir da natureza. Pero hai unha 
definición máis bonita: o método científico é un diálogo entre a humanidade e a natureza. A través del, as persoas facemos preguntas á 
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natureza e obtemos respostas. O segredo está na maneira de formular as preguntas e de interpretar as respostas. É fundamental ser 
sagaz e perspicaz, é imprescindible posuír a suficiente intelixencia como para captar a sutileza de moitas das respostas. É dicir, pódese 
comprender a existencia ou inexistencia de Deus en función da nosa capacidade para interpretar as respostas. Por exemplo, a segunda lei 
da termodinámica derívase de preguntas que se lle fixeron á natureza a través de experiencias sobre o calor. E a natureza respondeu, 
amosando que a materia pasa sempre do quente ao frío, e nunca ao revés. É dicir, na cuestión que estamos a tratar, quen pretenda obter 
imaxes de Deus en DVD ou algo semellante, que se desengane. Diferente sería o caso se falamos de determinadas respostas da natureza a 
preguntas específicas, sempre e cando teñamos en conta que estas respostas non son para nada definitivas. Preguntas de raciocinio lóxico, 
como por exemplo, o problema do Big Bang. Quen creou a creación? Quen foi o que concibiu as leis do Universo? Quen puxo a máquina en 
movemento? Estas son as cuestións centrais da lóxica. 
 
De momento, non podemos ofrecer unha resposta rotunda, pero cómpre ter moi claro que, tanto a creación coma Deus, son problemas 
absolutamente naturais. As alusións ao sobrenatural e aos milagres non son máis que disparates. É máis, a idea de Deus como axente 
externo que crea todo a partir da nada –ex nihilo-, coma se só tivera que mover un dedo para dar lugar ao “mundo”, é totalmente falsa. Por 
que Deus haberá de ser un axente externo? E non poderá ser Deus unha parte do Universo? Ou un substantivo co que os seres humanos 
expresamos a grandeza e a complexidade de todo canto observamos, a substantivación da inmensidade do Universo? E non será que non 
existe tal divindade? 
 
En calquera caso, a través da lóxica nunca poderemos probar a existencia de Deus, pois o único que esta nos ofrece son indicios. Non 
obstante, os indicios máis interesantes foron presentados por Platón e Aristóteles, que despois desenvolveu Tomé de Aquino e que máis 
tarde afinou Leibniz. Trátase do argumento causal: sabemos pola física e pola nosa experiencia cotiá que todos os sucesos teñen unha 
causa, de forma que as súas consecuencias se converten en causas doutros acontecementos, nunha interminable cadea. Pois ben, se o 
Universo tivo un principio, esta cadea tamén tivo que telo. Indo de causa en causa, chegamos así ao momento da creación, ao Big Bang. 
Entón, cal é a primeira causa de todas? Cal é o motivo do Big Bang? Platón falou dun demiúrgo (un artesán), Aristóteles dun primeiro motor 
inmóbil como causa eficiente do movemento do mundo, e Tomé de Aquino retomou a Aristóteles e chegou a Deus –supostamente a través 
da razón- mediante as súas cinco vías a posteriori. 
 
Pero Deus é tan só unha posibilidade. A fin de contas, pode existir un mecanismo calquera, aínda descoñecido, que explique todas e cada 
unha das cuestións que estamos a tratar. Non podemos acudir ao “Deus das lagoas” sempre que non atopemos unha resposta a un 
determinado problema cando, en definitiva, é moi posible que exista unha explicación verdadeiramente axeitada. Por outra banda, se 
aceptamos que Deus é o Creador, temos moitas novas interrogantes: onde estaba Deus se, antes do Big Bang, non había tempo nin espazo?; 
se todo ten unha causa, que causou a Deus?... E moitas máis de difícil resposta. O que si é certo é que a creación remítenos a unha primeira 
causa –a un creador, se se quere. Por iso o Big Bang é unha singularidade. Nembargantes, recorrer a Deus como Creador ou Causa Primeira 
non é un argumento concluínte, nin moito menos. De aí que poidamos afirmar que este Deus é tan só unha opción. 
 
Hai un segundo argumento, ademais do causal, que tamén debe ser tido en conta. Os filósofos danlle nomes diferentes, pero os científicos 
chámano “argumento da intencionalidade”. Esta cuestión da intencionalidade pertence exclusivamente ao ámbito subxectivo da 
interpretación individual. É dicir, se alguén fai algo intencionadamente, os demais nunca poderemos ter a certeza absoluta de que así foi. 
Podemos chegar a supoñer unha determinada intención, pero a verdade só a coñece ese alguén. A pregunta clave é: cal é a intención do 
creador do Universo? Existe unha intención na creación? Non é unha resposta doada. Non obstante, durante o século XIX, William Paley 
ofreceu un consistente argumento, baseado fundamentalmente no seguinte feito: vemos unha pedra no chan. Ollámola e preguntámonos 
como demo puido chegar ata alí. Entón, pensamos que a pedra é algo natural, sempre existiu, e deixamos de cavilar no asunto. Pero agora 
imaxinémonos que, en lugar dunha pedra, atopamos un reloxo. Despois de analizar o seu complexo mecanismo, diriamos que se trata de algo 
fabricado por un ser intelixente cun obxectivo específico. Entón, por que razón non podemos dar á existencia da pedra a mesma resposta 
que demos en relación coa existencia do reloxo? Como membros pertencentes á especie que creou o reloxo, sabemos cal é a intención que 
este persegue. Pero como non somos da especie que concibiu a pedra, non temos unha certeza absoluta sobre a intención da súa creación e, 
polo tanto, só podemos supoñer que houbo tal intención. Entón, se un ser intelixente –o ser humano- é capaz de crear un obxecto tan 
sinxelo coma un reloxo cunha intención, que poderemos dicir de todo o Universo? Se todo o que vemos ao noso arredor revela unha 
intelixencia e un propósito, por que non podemos afirmar que existe unha intención na creación? É máis, por que non afirmar que existe 
unha intelixencia detrás destas creacións intelixentes? E isto é, en definitiva, o que nos vén a dicir o argumento da intencionalidade que, 
de novo, é tan só outra posibilidade, pois non podemos afirmar rotundamente que houbo unha intención na creación nin cal é esta. 
 
Despois de revisar unha serie de argumentos que pretenden –sen acerto- demostrar a existencia de Deus, xorde a pregunta de se 
estaremos estudando a realidade de forma adecuada. Pois ben, fixémonos nos seres vivos. Están formados por unha estrutura de 
información, isto é, por átomos. E moitos átomos xuntos forman unha molécula. E moitas moléculas unha célula. E moitas células un órgano. 
E todos os órganos xuntos forman un corpo vivo. Non obstante, é un erro dicir que un ser vivo non é máis que unha colección de átomos, 
moléculas ou células. É certo que reúne billóns de átomos, miles de millóns de moléculas, millóns de células..., pero calquera definición de 
ser vivo que se limite a estes datos, aínda que verdadeiros, pecará de insuficiente. 
 
A vida descríbese en dous planos. Un é o plano reducionista, no que se sitúan os átomos, as moléculas..., é dicir, a mecánica da vida. O outro 
plano é o semántico. A vida é unha estrutura de información que se move cun propósito, onde o conxunto é máis que a suma das partes, 
onde o conxunto nin sequera ten conciencia da existencia e do funcionamento das partes que o constitúen. Os seres humanos –seres vivos 
intelixentes- podemos estar discutindo acerca da existencia de Deus, é dicir, no plano semántico, mentres que unha célula do noso brazo 
recibe osíxeno dunha arteria, é dicir, no plano reducionista. O “eu” semántico non percibe o que o “eu” reducionista está a facer. Por 
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exemplo, podemos analizar unha obra literaria nun plano reducionista: bástanos con estudar a tinta usada, o tipo de papel que a constitúe, 
se existen ou non átomos de carbono nese exemplar... E o mesmo ocorre cunha canción: estudarei o son da batería, as vibracións das 
cordas vocais do cantante, a oscilación das moléculas de aire en función da emisión dos sons da guitarra... Nembargantes, ningún destes 
datos nos revelará o que de verdade é a obra literaria ou a canción. Para isto, a nosa análise non pode ser reducionista, ten que ser 
semántica. 
 
E entón regresamos á cuestión que nos ocupa: cando estudamos o Universo coa fin de coñecer a súa materia fundamental, a súa 
composición, as súas forzas, leis... estamos a facer unha análise absolutamente reducionista. Entón, será posible facer unha análise 
semántica do Universo? Cal é a súa función? Por que razón existe? Ata o momento, téñense postulado diversos argumentos: uns din que o 
propósito da creación é a aparición da vida, e polo tanto, xa estaría alcanzado; outros din que a vida non pode ser o obxecto do Universo, 
porque se o fora, non aparecería tan relativamente cedo. Para eles, a fin da creación sería a aparición dunha intelixencia suprema, que os 
seres humanos acadariamos a través do desenvolvemento tecnolóxico, de forma que a vida  tan só constituiría unha transición cara ao 
obxectivo final. 
 
[VII. UNHA RESPOSTA FUNDAMENTAL: A EXPERIENCIA ASPECT] 
 
VIII. FINALMENTE, REGRESO AO MÁIS ACÁ 
 
Despois de viaxar pola complexidade das numerosas cuestión que nos suscita o Universo, poñemos de novo os pés na Terra. Na nosa casa. 
Neste pequeno e humilde planeta perdido na inmensidade do cosmos, e que por moito que se empeñen –ou empeñaran- algúns en afirmar 
que é o centro da creación, o certo é máis ben todo o contrario. É case imposible pensar que non haxa nada máis que nós nunha infinidade 
de proporcións inimaxinables como é o Universo. E non ten por que ser vida, pois pode que esta si sexa exclusiva da Terra. Polo momento, o 
único que podemos facer acerca deste asunto son conxecturas. 
 
O que si sabemos é que as relixións non ofrecen respostas, tan só nos prometen: protección, salvación... É máis, nunha fe organizada, como 
é por exemplo o cristianismo, moi poucos conceptos son orixinais. De feito, segundo a Biblia, Cristo naceu en marzo. Entón, pódese saber 
que celebramos o 25 de decembro? Pois nin máis nin menos que unha antiga festa pagá exipcia de culto ao Sol. É este un fenómeno moi 
frecuente: unha nova relixión adopta festividades de relixións precedentes para que a conversión sexa menos traumática. Ata os nosos 
días, a maioría dos crentes acode á Igrexa os domingos sen saber que está a render tributo ao Deus pagán do Sol. Así, o cristianismo non é 
máis que un “collage”: o Antigo Testamento foi tomado do xudaísmo –que á súa vez incorpora numerosos elementos da tradición exipcia- e 
o Novo Testamento é o resultado dunha serie de invencións e modificacións que responden, sobre todo, a intereses políticos. 
 
Nos seus inicios, todas as grandes relixións teñen en común un período de violencia e fanatismo máis ou menos prolongado, necesario para 
impoñerse ás crenzas por aquel entón establecidas. Así, o cristianismo naceu como unha aposta de futuro do emperador Constantino, pagán 
que soubo ver a decadencia das súas convicións relixiosas. Foi no Concilio de Nicea, 400 anos despois da morte de Cristo, onde se produciu 
o movemento máis importante da historia do cristianismo: Constantino ordenou queimar todos os documentos escritos ata ese momento 
que amosaban a Xesús tal e como era, é dicir, un mestre, un guía cunha grande personalidade, sen máis; e establecéronse a súa divindade, o 
seu poder sobrenatural e súa resurrección, que son totalmente falsas, pero fundamentais para asentar o novo poder no Vaticano. Nacía así 
a Igrexa Católica, Apostólica e Romana. A “maior historia xamais contada” é na realidade a maior mentira da historia. 
 
No desenvolvemento cristián, un dos aspectos que máis sorprende e indigna é a demonización da figura feminina. O poder da muller e a súa 
capacidade para dar a luz, noutro tempo sagrados, eran un obstáculo para o ascenso dunha Igrexa eminentemente masculina, de forma que 
se iniciou unha campaña de desprestixio e agresión contra a divindade feminina. Foi o “home”, e non Deus, quen inventou o concepto de 
pecado orixinal, polo que Eva probaba a mazá e provocaba a caída da humanidade. A muller convertíase, así, no inimigo. Tamén se conta no 
Xénese como a muller se crea a partir da costela dun home, pasando a ser considerada inferior. Deste xeito, o Xénese foi o punto de inicio 
da subordinación á que as mulleres estiveron sometidas durante toda a historia. 
 
O máis curioso desta situación é que a xerarquía eclesiástica conseguiu que as propias mulleres asumiran a súa inferioridade –pois esta 
aparecía nas Sacras Escrituras, así o quería Deus, polo tanto- e aceptaran o único rol para o que servían e para o que estaban destinadas: o 
coidado do marido e dos fillos. O traballo da muller quedaba relegado ao ámbito doméstico, e a súa vida consistía nunha dependencia 
progresiva, primeiro do pai e máis tarde do esposo. O alto clero, aproveitándose da ignorancia, convertía a existencia nun inferno. Cantas 
mulleres explotadas! Cantos homes que crían vivir no certo! Canto medo, prexuízos e ameazas se instalaron no mundo! Que sarta de 
barbaridades! Como puideron manipularnos ata tal punto? Se o inferno existira, os primeiros en queimarse nel serían todos estes señores 
que viviron á conta da desgraza da xente! Pero é que, por se fora pouco, intentaron demostrar a suposta superioridade masculina cunha 
serie da argumentos, totalmente inaceptables e ridículos. Deste xeito, para o gran Santo Tomé de Aquino, o feto formado, é dicir, con 
alma, lograríase aos 40 días nos varóns e aos 80 días nas mulleres. Claro que o xenial Santo Tomé adoita obsequiarnos con deliciosos 
razoamentos. Así, na Summa pregúntase se “o seme provén do que sobra do alimento”. El conclúe que si. Debía descoñecer o Santo a 
cantidade de fillos que teñen os pobres. Canto dano nos fixeron...! 
 
Na actualidade, a situación da muller mellorou moito grazas a unha serie de personalidades que souberon adiantarse ao seu tempo e 
reivindicar, dun xeito ou doutro, a igualdade entre os seres humanos. Non obstante, esta igualdade será unha ilusión mentres unha serie de 
prexuízos machistas tremendamente arraigados permanezan vixentes nas raíces da sociedade. O feito de que tivera que aparecer un 
movemento coma o feminismo non revela senón as deficiencias dun mundo que pretende ser avanzado. Non hai progreso sen igualdade. 
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Como vemos, a Igrexa foi o principal freo do desenvolvemento durante toda a historia. Pero é que segue séndoo! Como reaccionarios que 
son, participan alterados en cada debate social que ameace con arrebatarlles un anaquiño de influenza e poder. Como por exemplo, nas 
actuais discusións sobre a eutanasia ou o aborto, nas que tratan de ofrecernos leccións éticas e morais. A eterna hipocrisía da Igrexa 
acompañándonos polos séculos dos séculos, amén. 
 
Cando a penicilina foi descuberta e se produciu, por fin, o despegue imparable da medicina, tamén estivo baixo tea de xuízo se era ou non 
digno tomar medicamentos para curar as enfermidades, porque, como dicían os señores eclesiásticos, é pecado modificar os plans que 
Deus todopoderoso ten para nós. Se Deus quere que morramos dunha gripe mal curada, nós non temos dereito a evitalo, e polo tanto non 
podemos inxerir un sinxelo xarope que nos poña coma novos nun par de días. Absurdo, verdade? Pois dentro de cen anos, igual de absurdo 
vai parecer o debate sobre a eutanasia e o aborto. E todo porque uns señores senten vertixe cando retroceden uns séculos na historia e 
contemplan todo o poder que chegaron a concentrar nas súas mans. As cousas cambiaron, por desgraza para eles, e parece que lles 
molesta. Por fin! 
 
“Un atentado contra a dignidade humana”, dixeron Cañizares e Amigo, dous pesos pesados da Conferencia Episcopal, referíndose ao 
aborto. Din que están “a favor da vida”. “Un atentado contra a dignidade humana”, señor Cañizares, é ter coñecemento do que estaba a 
suceder na Alemaña nazi e non facer nada. Pero non só iso, unha vez rematada a Segunda Guerra Mundial, facilitáronlle pasaportes aos 
nazis superviventes para que se refuxiaran en Sudamérica. “Un atentado contra a dignidade humana”, señor Amigo, é apoiar ao réxime 
franquista, e vostedes apoiárono. Se é que a Igrexa e os fachas sempre se levaron moi ben, verdade? Todo o que sexa de extrema 
dereita... Como se pode comprobar, son vostedes auténticos defensores da vida! Aínda que, claro, agora comprendo o descaro destes 
señores cando opinan sobre cuestións coma o aborto, e é que en “atentados contra a dignidade humana”, a institución á que representan é 
unha auténtica especialista.    

 

 
 

Pablo Romero Vilarchao 
 
 

 

 

Entrevista ao autor: 

 
Estamos con Pablo Romero, gañador da II edición do Certame Literario na modalidade de Ensaio do IES Otero Pedrayo, que organiza o 
Departamento de Galego e co que colabora o Departamento de Filosofía. O seu traballo titúlase “O conto máis grande endexamais contado”. 
É un estudo sesudo, denso, contundente sobre a espiñenta cuestión acerca da existencia de Deus. É un traballo brillante, pormenorizado, 
meticuloso, que xa á primeira vista e ao longo da súa lectura observas que non é froito dunha “noite de verán”, senón da dedicación, o esforzo 
e o traballo das moitas noites e dos moitos días... Nel mestúranse moi sólidas argumentacións filosóficas, profundos coñecementos 
científicos, perspicaz crítica social, pertinentes datos históricos, aguda reflexión persoal. Na revista presentamos un resume do seu 
traballo; quen teña interese na lectura completa do mesmo –que, sen dúbida, paga a pena- pode acudir ao blog 
http://aiptolomeotolomeu.blogspot.com 
 

-Prezado Pablo, cales foron os motivos que che levaron a escribir ese ensaio? 

O certo é que dende que tiven uso de razón, a cuestión de Deus sempre tivo un especial interese para min e sempre sentín por ela unha 
curiosidade superior á que espertaban en min outras temáticas ou ámbitos do pensamento. Non obstante, era un tema que me superaba, era 
unha problemática ante a que non me consideraba preparado para ofrecer unha resposta. Pero despois de certos aspectos que se tocaron na 
materia de Filosofía e a través dunha serie de lecturas persoais, coido que eu mesmo fun consciente de que xa tiña moitos máis argumentos 
que antes para falar dun tema sobre o que desexaba escribir. Non é que no ensaio se proporcione unha resposta definitiva, nin moito menos 
pretendía impoñer un punto de vista ou unhas ideas concretas, tan só escribir o que pensaba dese tema concreto naquel momento da miña 
vida –un ano vai aló-. Pero en definitivas contas, con todo isto o único que fixen foi afirmar que o tema de Deus sempre me chamou a 
atención, pero aínda non expliquei por que, así que aí vai: pois porque coido que é unha cuestión central da vida humana. Se puidese 
demostrarse a súa existencia ou non existencia atopariamos, ao mesmo tempo, respostas para unha infinidade de aspectos, coma o da fe, o 
da finalidade, o da liberdade, o da conduta, etc. Poucas respostas –como a que poderiamos descubrir á pregunta da existencia de Deus- nos 
poden ofrecer máis información acerca de nós mesmos ca esta.   
 

-Pola súa extensión e pola súa variedade de enfoques, moitos alumnos –abraiados- exclaman: “como puido escribir todo iso!”. 
Explícanos, pois, como foi o proceso que seguiches para ir elaborando a túa disertación. 

Cando decidín que quería escribir sobre este tema tan só tiña, iso, a idea central. Entón pensei que cuestións secundarias debería abordar 
para poder chegar a un resultado ou conclusión –ou, polo menos, intentalo-. E así fun enumerando: a cuestión da alma, o determinismo, o libre 
albedrío, etc. Xa que logo, como todos podedes comprobar, non é para tanto; calquera podería facelo se se o propón. Como vos digo, do único 
que consta o ensaio é dunha idea central e unhas poucas secundarias; polo demais, a estrutura do mesmo é moi sinxela, inclusive rudimentaria.   
 

-Canto tempo che levou preparalo e canto, redactalo?  
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Ben, a preparación da estrutura –por chamala dalgún xeito- e as principais relacións entre as distintas partes da mesma funas pensando e 
ideando tranquilamente ao longo do verán. Todo isto sen présas e sen ningún tipo de esixencia persoal, porque en verdade non era unha 
cuestión de vida ou morte nin sequera algo indispensable, e só representaba para min o cumprimento dunha apetencia e, iso si, unha especie 
de reto individual. En canto á redacción, comecei a escribir pouco despois do inicio do curso académico coa pretensión de rematar antes de 
Nadal pero, ante as vicisitudes dun ano tan atarefado como é 2º de bacharelato, non conseguín finalizar a disertación ata dúas semanas antes 
do remate do prazo para presentar os traballos ao Certame Literario. A pouco máis…    
 
-Que che resultou máis fácil e máis difícil á hora de realizalo? 
Sendo sincero, nin sequera me plantexei as dificultades e facilidades na realización do traballo porque, como explico un pouco na pregunta 
anterior, foi algo que quixen facer voluntariamente e nunca un esforzo extraordinario nin moito menos unha obriga. Pero por dicir algo, o 
principal inconveniente que atopei foi a separación temporal entre as sucesivas etapas na redacción debido á carga de traballo do curso 
académico –á que tamén me referín na cuestión precedente-, de maneira que cando retomaba a redacción, había tanto tempo que non 
escribía, que perdía o fío e tiña que volver ler todo dende o comezo para aclararme. Penso que algúns erros no ensaio poden vir por aí. Non 
obstante, é este un feito normal e en ningún caso o conto como escusa, nin moitísimo menos.     
 
-Sénteste satisfeito co teu traballo? De que parte ou partes? Cambiarías algo? Ampliarías ou suprimirías algo? 
A miña satisfacción é total, no sentido de que a consideración por parte do xurado de que este ensaio era merecedor de ser premiado é unha 
verdadeira honra para min. Non obstante, creo que o lin un par de veces dende entón e o certo é que si que o modificaría. Non sei moi ben 
que ampliaría ou suprimiría, pero si que o abordaría e expresaría dun xeito diferente. Isto é algo que non me preocupa en absoluto, máis ben 
todo o contrario, porque representa a constatación de que ano a ano vas aprendendo novos recursos expresivos, novas maneiras de explicar e 
presentar unha información… En definitiva, que me preocuparía moito se agora mesmo me poño a ler o ensaio de novo e non modifico nada, 
porque significaría un estancamento intelectual, argumentativo e expresivo pola miña parte.  
 
-No teu traballo, mencionas algún libros e autores. Cales foron os máis importantes para ti? Axudáronche os libros para desenvolver 
as túas propias ideas? Podes dicir cales e en que? 
E tanto que foron importantes os libros! De feito, o principal culpable e responsable de que exista o traballo foi precisamente un libro, 
Dictamen sobre Dios, de José Antonio Marina, xa non só polo que nel se conta senón tamén –e fundamentalmente- porque me instou a min 
mesmo a escribir o meu propio ditame. A partir de aí, houbo máis obras de interese, sobre todo Diálogos sobre a relixión natural, Historia 
natural das relixións e “Sobre a inmortalidade da alma” –artigo recollido na obra Sobre o suicidio e outros ensaios-. As tres son do pensador 
escocés David Hume e axudáronme a atender a esencia das relixións coma manifestacións da fe humana nun ser ou ente superior, e tamén a 
cuestión da alma. Por suposto, todas estas obras tratan unha temática que nin por asomo está enteiramente presente no meu ensaio.      
 
-Despois da túa exposición acerca das críticas filosóficas sobre a idea de Deus e da posición científica sobre a orixe do cosmos, 
sobre a cuestión do determinismo, etc... Na conclusión, rematas cunha “volta ao máis acá”... É que acaso a ciencia é “o máis alá”? 
Tal como está “o máis acá”, non estaremos mellor nese “máis alá”? 
Co de “volta ao máis acá” quixen referirme fundamentalmente a que deixaba atrás os grandes temas abstractos do ensaio –coma Deus e a 
alma- para falar de cuestións que nos afectan directamente no mundo actual e que, se ben non podemos tocar, si ver ou apreciar –coma por 
exemplo a subordinación da muller ao home ou o desenvolvemento da Igrexa ao longo da historia-. E si, moita xente considera que a ciencia é 
o “máis alá”, non obstante, tamén forma parte do “máis acá”, pois non esquezamos que foi unha invención humana e, como tal, tampouco está 
exenta do dogmatismo nin da corrupción. Dito isto, non lle virían mal unha serie de coñecementos científicos básicos á clase política, non…   
 
-Que recomendacións lle darías aos que queiran presentarse á III (e vindeiras) edición do Certame de Ensaio do Otero Pedrayo? 
Que aproveiten as fantásticas oportunidades que ofrece o instituto para levar a cabo unha actividade enormemente proveitosa, xa non só na 
modalidade de ensaio, senón tamén na de relato, poesía ou obra dramática. Dificilmente haberá a nivel da provincia de Ourense –e 
atreveríame a dicir en toda Galiza- un certame literario no ámbito de instituto que se poida comparar co noso- se se me permite empregar 
tal posesivo-; tanto pola abundancia de traballos presentados, como pola calidade dos mesmos. Como antigo alumno, síntome moi orgulloso de 
ter pasado por un centro que considero un referente da educación pública de calidade, e gustaríame moito que todos os alumnos e alumnas 
fosen conscientes do afortunados e afortunadas que son ao formar parte da comunidade educativa do Otero. Co paso dos anos 
decatarémonos de que fomos uns privilexiados, pero o ideal sería tomar consciencia do privilexio durante a estadía no centro. Máis que 
nunca, temos que ser cidadáns activos –nunca pasivos-, sobre todo cando temos a posibilidade de selo e cando se nos permite participar de 
actividades tan frutíferas como as que se desenvolven no instituto.       
 
-Sabemos, polo teu blog (http://soseiquenonseinada.blogspot.com), que seguiches lendo sobre eses temas. Segues investigando agora 
sobre ese tema? Tes novos asuntos no teu maxín sobre os que traballar? 
En primeiro lugar, grazas pola publicidade do meu blog! Jajaja. Si, lin algúns libros máis sobre o tema, pero o certo é que neste preciso 
momento non estou a desenvolver nada específico sobre el –polo menos, deliberadamente-. Ao iniciar unha nova etapa da vida, sempre se 
abren ante un portas que estaban fechadas ou que eran invisibles, e mesmo algunhas que nunca pensabas que ías querer cruzar. Despois de 
cursar materias relacionadas coa política, a economía ou o dereito, o certo é que se descubre un mundo apaixonante acerca do cal hai moitos 
resortes que pescudar, investigar e desenvolver até para unha persoa coma min que até o ano pasado estiven encadrado na rama de ciencias 
puras e que sempre que decantei por materias relacionadas coa ciencia cando tiven a oportunidade de escoller. Non obstante, teño que dicir 
que tanto as ciencias puras como as ciencias sociais –se as consideramos coma tales e deixamos á marxe as súas respectivas dexeneracións- 
non difiren moito en esencia, si no método; pero tan científico é o un coma o outro.      
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-Xa máis alá do concurso, como valorarías o teu paso polo Instituto: que cres que foi máis importante para os teu desenvolvemento 

intelectual e persoal? 

Sen ningunha dúbida –e sen tampouco ningún temor a dicilo-, os dous anos que pasei no Otero foron os dous mellores da miña vida até o 
momento, en todos os sentidos. O que máis valoro son dous aspectos: por unha banda, a moi alta calidade docente do profesorado, que 
subscribo de forma sincera e sen ningún tipo de pretensión secundaria –como “facer a pelota” ou algo así, entre outras cousas porque, 
certamente, de pouco me valería no momento actual-; e por outra, a tamén elevada calidade, pero neste caso humana, tanto do profesorado 
en xeral coma de todos os compañeiros e compañeiras cos que tiven a sorte de compartir ese inesquecible bienio preuniversitario. Por 
suposto, a calidade docente e humana de uns e outros e unhas e outras foron cruciais para o desenvolvemento intelectual e persoal por miña 
parte, en maior medida –atreveríame a dicir- que o meu esforzo ou mérito individual.   
 

-Agora xa es todo un universitario. Cres que a formación (ou a información) que recibiches no Otero estache servindo nestes 

primeiros meses na USC? Se é así, podes dicirnos en qué? 

Rotundamente si. O temario ou programa das materias que se imparten no instituto é tremendamente proveitoso para as seguintes etapas 
formativas, se ben é certo que estou a facer unha carreira que non esixe un grao de especialización significativo. É máis –e isto é unha 
opinión moi persoal, coa que outros compañeiros e compañeiras que, coma min, comezamos neste curso a universidade, poden estar en 
absoluto desacordo comigo-, notei unha importante relaxación con respecto á etapa do bacharelato en canto á carga de estudo e de traballo. 
Pero, iso, xa digo que a miña carreira non é precisamente o máximo expoñente da dificultade académica. Por certo, todo un detalle a 
comparación entre formación e información no enunciado da pregunta… 
 

-Como che vai na carreira de Xornalismo? Que lle dirías aos teus compañeiros que están no Instituto para cando vaian á 

Universidade? 

A día de hoxe –un de febreiro- podo dicir que se está a vivir un período de relax relativo na Universidade que coincide coa finalización do 
primeiro cuadrimestre e o comezo do segundo. E digo relax relativo porque estamos a coñecer os resultados dos exames que realizamos no 
mes de xaneiro correspondentes ao xa finalizado primeiro cuadrimestre. Aos inminentes universitarios, que dicirlles? Pois nada, que 
aproveiten ao máximo a última etapa no instituto e que afronten a universidade con moita ilusión, porque é o momento no que temos que 
comezar a asumir unha serie de responsabilidades individuais necesarias para progresar como persoas, en maior medida –penso- os que nos 
vaiamos do fogar natal, pero tamén –por suposto- os que decidades permanecer en Ourense, que para nada é unha mala opción, en contra do 
que adoita dicirse ou opinarse. Pero iso será dentro duns meses, polo momento hai que centrar os esforzos nunhas probas que están aí á volta 
da esquina –como supoño que os alumnos de segundo, e algo menos os de primeiro, xa estarán fartos de escoitar por parte dos profesores e 
que, por experiencia, podo afirmar que facedes ben en recordárnolo tan a miúdo-, unhas probas que poden gustarnos máis ou menos –máis 
menos que máis-, coas que podemos estar máis ou menos de acordo, pero que en calquera caso están contempladas polo sistema educativo e 
que, polo tanto, é necesario superalas se queremos cumprir os nosos soños.  
 

Moitísimas grazas, Pablo, por ter ofrecido o teu esforzo e as túas capacidades e habelencias para que podamos disfrutar dunha 

disertación –ensaio, diría eu- do que podes estar moi orgulloso e do que a nosa Comunidade Educativa debe sentirse tamén 

sumamente compracida por poder contar con alumnos que - coma ti- dedican moito do seu tempo ao estudo, á investigación e ao 

crecemento intelectual e persoal. Grazas a ti, Pablo, e a todos os teus outros compañeiros e compañeiras (sodes tamén “a nosa 

xuventude”) que buscades citius, altius, fortius. 
 
Foi un verdadeiro pracer pola miña parte vivir eses dous anos de experiencia educativa nun marco incomparable e tamén respostar a estas 
amables e gratificantes preguntas. O orgullo é mutuo. Moitas grazas e até sempre.   

 
José Luis Martínez  Costas 
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Curruncho da música 

Hip Hop  
Cultura urbana 
 
O movemento hip-hop naceu en barrios de 
Estados Unidos na década dos 60. A 
cultura hip-hop divídese en tres 
categorías: música, baile e pintura. 
O hip-hop usábase para denunciar actos, 
case sempre políticos, que conseguían o 
enfrontamento de entidades como o 
goberno. Crese que popularizar esta 
cultura e comercializala era unha forma 
de canalizala cara ás masas, e así 
esconder ás súas verdadeiras funcións, 
entre elas denunciar o sistema. 
 
A música hip-hop xurdiu nas festas que 
se facían na rúa. Unha das figuras máis 
destacadas é a de DJ Kool Herc, 
considerado por moitos o pai do hip-hop, 
e Grandmaster Flash. Creouse así, por 
unha parte, a figura do ‘’Mestre de 
Cerimonias’’ (MC) o mc e o encargado de 
pórlle letra ós ‘’beats’’, ritmo creado polo 
DJ. Ó mesmo tempo comezou o baile, 
movemento de baile que se levaba a cabo 
cando a canción se paraba. Esto deu lugar 
ao termo ‘’B-boy’’ (Break-Boy), así naceu o 
movemento Breakdance. Os graffitis xa 
se realizaban nos anos 70 e entraron na 
cultura hip-hop nos anos 70 e 71. Non só 
permitían facer crítica política senón 
tamén nomear a ‘’crews’’ (grupos de 
integrantes da cultura hip-hop, non só 
mc’s, senón tamén b-boys, etc.) e decorar 
as zonas onde se levaban a cabo as festas 
rueiras. Os ‘’writers’’ (escritores) máis 
destacados son: Phase 2, Seen e Futura 
2000. 
Nos anos 80 tivo lugar unha intensa e 
complexa diversificación . Ás historias 
contadas polos MC’s dos anos 70 foron 
reemprazadas por letras máis líricas, 
metafóricas e complexas, seguíase 
considerando un fenómeno ‘’underground’’. 
Foi nestes anos cando se expandeu esta 
cultura máis alá de Estados Unidos.  
Foi o breakdance o primeiro aspecto da 
cultura en chegar a outros paises como 
foron Alemaña, Xapón e Sudáfrica. A 
cultura hip-hop comezou tamén a ser 
coñecida en Francia e Filipinas.  
As técnicas de gravación tamén se 
modificaron pois empezou a gravarse  en 
estudos musicais. O xénero medrou moito 
nestes anos grazas ás primeiras 
producións de electrofunk. Destaca sobre 
todo o papel do ex gánster Afrika 
Bambaataa, e o seu clásico ‘’Planet Rock’’ 
 

O ‘’gansta rap’’ 
O primeiro álbum de ‘’gansta Rap’’ en ter 
éxito foi o de Straight Outta Compton, 
de N.W.A., no ano 1988. Triunfaron cunha 
temática polémica e moi cuestionada: as 
drogas, a violencia e o sexo son algúns dos 
requisitos  fundamentais nas letras de 
‘’gansta rap’’. Este xénero comezou cos 
discos de ‘’Six n’da Mornin’’, de Ice-T,  e 
con ‘’PSK What Does It Mean’’, de 
Schooly-D. A canción que fixo máis 
coñecido este subxénero foi ‘’ Fuck tha 
Police’’, conseguiron a inimizade do FBI 
que emitiu un forte comunicado en contra 
do grupo que o creou (NWA). 
Nos anos 90, o gansta rap foi todo un 
fenómeno comezado  en 1992 co disco 
‘’The Chronic’’, de Dr. Dre. 
No 2000, o nome que irrompeu con maior 
forza no mundo enteiro foi o de Eminem 
co seu disco ‘’The Marshall Mathers LP’’. 
Vendeu máis de nove millóns de copias só 
en Estados Unicos. Foi o primeiro MC en 
recibir un premio Oscar.   

 
 

Hip-Hop En España 
O primeiro en chegar foi o Break Dance, 
arredor dos anos 80. Foi unha moda que 
durou poucos anos, cando  pasou, só 
algúns afeccionados con sorte 
conseguiron obter discos dun estilo de 
música que evolucionaba e se afianzaba a 
pasos axigantados. O apoio por parte da 
radio e prensa foi nulo, así que só algúns 
habitantes de pobos ou pequenas cidades, 
cunha base militar americana cerca, 
tiveron acceso a este movemento.  
Sobre os anos 88 e 89 comezaron a 
aparecer algúns grupos, pero eran moi 
inmaduros e só tiñan arredor de 2 o 3 
cancións. Plantexouse como unha forma 
de negocio e buscábanse marionetas, non 
actitudes reais. O resultado foi 
desastroso. Na música conseguíronse, 
como moito, cancións que chegaran a ser 
graciosas ou curiosas, e para o 
movemento só se conseguiu  que moita 
xente lle collera manía. 
O tempo ía pasando e a industria 
discográfica seguía a darlle  a espalda aos 
grupos. Pero no estranxeiro o movemento 
fortalecíase  mostrando polo demais unha 

evolución e unha riqueza musical 
admirable. 
 
É  a partir dos anos 90 cando comezan a 
aparecer grupos que tomaron o rap 
facéndoo máis popular nos anos da súa 
decadencia. Estamos a falar de 7 notas 7 
colores, Doble V, mucho muchacho, SFDK, 
Dogma Crew, etc. 
Super Nafa Macho é un dos primeiros en 
levar o rap ós escenarios.  
 

Estes grupos móvense mediante maquetas 
e discos gravados de forma sinxela e non 
comercializados. Así empeza a avanzar 
esta cultura en España e, pouco a pouco, 
co apoio dos medios de comunicación e 
demais chega a ser máis coñecida.  
 
 

Hip HopEn Ourense 

Ourense, como non podía ser menos, 
tamén está integrada nesta cultura. Son 
grupos como ‘’Seven Drugs Crew’’, 
‘’Unlimited Flow Crew’’, ‘’Inka Crew’’… os 
que manteñen vivo este movemento. A 
continuación poderedes ler unha 
entrevista feita por Martín (eu) 
(ZEPHIR) a Jacobo (JAKOH), integrante 
da Crew ‘’Seven Drugs Crew’’ 
Z-> Zephir   ; J-> Jakoh 
Z-> Boas tardes, Jakoh! 
J-> Ola! 
Z-> Gustaríame facerche unhas preguntas 
para a revista do meu instituto. 
J-> Vale, sen problema. 
Z-> Que é para ti a música rap? 
J-> A música rap é unha modalidade do 
Hip Hop. Para min? A miña vida. Cada un 
ten o seu ‘’rollo’’ e a súa forma de vivilo, 
pero todo ten o fin de transmitir algo. 
(Sorriso) 
Z-> Como e por que comezaches nisto? 
J-> Escoito rap dende sempre. Comecei no 
2001, xa escoitara falar de grupos como 
cpv, Doble V., Hablando en plata… e 
chamoume a atención que no meu pais 
tamén se fixera Hip Hop 
Z-> Moitas grazas Jakoh pola túa 
colaboración. Un saúdo 
J-> De nada. Cóidate. 

Martín Gil 

Seven Drugs Crew. 

Eminem 
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A MÚSICA SKAA MÚSICA SKAA MÚSICA SKAA MÚSICA SKA    
                                

A música popular xamaicana comezou en 

Kingston durante os anos 50 coa chegada 

da xente do campo en busca de traballo 

na cidade. Estes recén chegados 

agrupábanse en barrios e vivían en 

chabolas de madeira, pero moitos tiñan 

radios e podían sintonizar coas emisoras 

de pop dos Estados Unidos. Entre a 
música que escoitaban había blues, jazz, 
gospel e especialmente R´n´B, 

mesturando ideas da música 

afroamericana con ritmos da súa propia 

música popular xamaicana. Finalmente foi 

desta mestura da que xurdiu o SKA. As 

súas primeiras estrelas foron Jimmy Cliff 

y Desmond Dekker. 

 

 

Jimmy Cliff            Desmond Dekker 

 

O SKA ten un ritmo de danza rápido. 
Cada corchea a contratempo tócase coa 

guitarra máis o chaston (o hit-hat), 

mentres, o baixo e maila batería, tocan un 

ritmo no que se acentúan os tempos 

débiles do compás. 

 

 Na 

actualidade 

existen 

diversos 
grupos de 

SKA na 

Galiza, coma 

por exemplo 

Skarnio, 
Xenreira, 

Ruxe-Ruxe, 
Lamatumba, 

Os 
Diplomáticos 
de Monte 
Alto … 

            

Tamén o podemos atopar asociado a 

outros estilos de música como por 

exemplo o punk que expresa o desgusto 

coa sociedade da que forman parte, fala 

de gobernos corruptos e de que a xente 

debería gobernarse a si mesma. Grupos 

de Ska punk na Galiza: Skacha, Trapallada 
… 

              

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

O HARDCOREO HARDCOREO HARDCOREO HARDCORE    
 

O hardcore  punk ,  chamado  

s inxe lamente hardcore ,  é  un  

est i lo  de  mús ica que  naceu ó  

redor  dos  anos  80  no  sur de  

Ca l iforn ia  e  no seu  contorno,  

nunha época cunha  economía  

afundida,  unh a grave  inf lación  e  

un  cambio de  goberno próx imo.  

Neses  intres ,  a  mús ica disc e  
mai la   mús i ca  rock  atopábanse  no  

seu  apoxeo.  Moitos  rapaces ,  de  

idades  inc luso infer iore s  a  15 

anos ,  comezaron a  estar en  

desacordo coa me ntal idade da  

xente  norma l  desta é poca  e  

comezou un nov o xénero  O  

Hardcore  punk,  máis  duro có  

punk de  Gran Bretaña coma o dos  

Sex P isto ls .  
 

O hardcore  ten un r it mo moi  

ace le rado,  in ic ia lmente  co l l í anse  

tres  tons  da gu itarra e  

tocáb anse  o  máis  ráp ido pos ib le ,  

as  cancións  eran  moi  curt as ,  

a lgunhas  durab an tan  só 30  

segundos ,  e  a  voz case  berraba.                          

Tocaban para divert irse  e  non 

para  consegu ir  cartos  v endendo  

discos  ou  facendo concertos ,  
tocab an onde podían e  cando  

gravaban fací ano a  pr ime ira sen  

repet i lo ,  chegaban a  gravar un  

disco  ó  dia .   

Do hardcore  xurdiron  moitos  

xéneros ,  ás  veces  fus ionados  co  

metal ,  der ivándose subxéneros  

como o h ardcore  melódico ,  o  

post-hardcore ,  o  grunge metal  e  

o  metalcore  ( deste  ú lt imo  

derívase  ó  death core ) .  
En Cat aluña,  no Pa ís  Vas co e  na  

Gal iza  o  h ardcore  est á máis  

inf luenciado po lo  meta l ,  e  tamén  

en Astur ias  e  en Cantabria  ;  de  

entre  os  grupos  de  hardcore  

veterano están  Kloakao,  KDK,  
Escue la  de  Odio ,  Into lerance ,  

Strang is  Guajes ,  i nf lu ídos  po la  
temát ica do s indica l i smo obre iro ,  

o  anarqu ismo,  e  o  movemento de  

l iberación  an ima l .   

 

Na Gal iza pode riamos  destacar a  

Esnero  que  coa súa te ndenci a  

comunista e  os  seus   concertos  

gratu ítos  deron a  e ntender que  a  

mús ica s ó t iña  sent ido  cando ía  

acompañada dun  forte  
compromiso ideo lóx i co .  

Tamén hai  grupos  locais  de  

Ourense  coma Prap ’s  ou  Cont ra  

as  cordas .   

 

   

 

Hai  grupos  ga legos  moi  bos  

dentro dos  subxéneros  do  

hardcore  coma o hardcore  
melódico  coma  Nao .  
 

Carlos Puga 
Damián Rodríguez 

 
 
 

 

Yidorah é un novo proxecto que arranca 

en Marzo do 2009 formado pola fusión de 

músicos experimentados e procedentes 

de diversos grupos de metal de 

diferentes puntos da xeografía galega, 

actualmente asentados na Coruña. 

 

Yidorah nace como unha mestura fresca, 
enérxica e sobre todo moi contundente 

do metal, trash e hardcore. Toman 

referencia dos seguintes grupos: Machine 
Head, Soilwork, Gojira, Killswitch Engage, 
The Haunted, Trivium, Pantera, Ozzy, 
Mastodon, In Flames, Lamb Of God, Black 
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Label Society, Testament, Devin 
Townsend, Strapping Young Lad, Arch 
Enemy, Andy Timmons, High on Fire, 
Ministry, The Sword, Karnivool... por 
nomear algúns. 
 
O devandito grupo aposta moi fortemente 
por unha música que sen dúbida non 
deixará indiferente a ninguén e que 
pretende deixar pegada no panorama 
musical. Os seus integrantes, como dixen 
anteriormente, proceden de distintos 
puntos de Galiza. Comezemos falando de 
Carlos Arcay, que ocupa o posto de 
guitarrista  solista,  sen esquecer que é o 
principal compositor e produtor da música 
do grupo. Victor Raimundi, o seguinte 
integrante do grupo, ocúpase do posto de 
baixista, Sebastian Fernandez é o 
baterista, e por último, o integrante máis 
xoven do grupo, Daniel Tenreiros, ocupa o 
posto de guitarrista rítmico; pero non 
debemos esquecer que o encargado do 
Artwork e fotografía do grupo é Adrian 
Arcay, irmán de Carlos Arcay.       
           
Gravaron o seu primeiro disco " El 
Origen" no estudo Mafia Records 

situado na provincia de Ourense ( O 
carballiño). 

Os temas que integran o disco son: 
 
. Salvación            . Tiranía del yo 
. El origen             . No hay tiempo 
. Invisibles            . La ironía de Dios 
. Remacer              . Poder de los media 
. Mi nazión 
 
O encargado da mezcla e a masterización 
dos temas foi Scott Atkins en 
GrindStone Studios, e calificou ao grupo 
galego ,Yidorah, como os Killswitch 
Engage españois. Dende a edición do seu 
primeiro disco convertéronse nunha 
referencia no panorama do metal galego, 
percorrendo as salas máis importantes de 
Galiza , teloneando incluso a grupos como 
Soziedad Alkoholika, Skunk D.F.. 
 
Yidorah dispón de videoclips de dous 
temas do disco " El Origen" ("Invisibles" 
e "Mi nazion") que se poderán atopar en 
varios sitios da rede, no Youtube ou no 
Myspace do grupo. 
 
Yidorah segue traballando moi duro no 
seu próximo disco! 
 
Para máis información : 
www.myspace.com/Yidorah 
                                              Liliana Villar  

 

Con máis de trinta anos de vida, dúas 
decenas de discos editados e miles de 
espectadores nos moitos concertos 
dados, o grupo ourensán “Los Suaves” 
segue dando caña ao rock and roll ao máis 
puro estilo ourensán, cautivando o 
corazón dos amantes da música, sexan 
novos ou non tan novos. 

É un coñecido grupo de rock and roll 
formado a principios dos anos 80 gracias 
aos irmáns Domínguez (Yosi, Charlie e 
Xabier). Sen embargo, só os dous 
primeiros se mantiveron no grupo durante 
toda a súa traxectoria. 

Ó principio tiveron problemas cos 
integrantes do grupo, polo que houbo 
moitos cambios de compoñentes.  

Comezaron a súa carreira como teloneiros 
do famoso grupo “Los Ramones” nun  
concerto en A Coruña  no 1981. O éxito 
conseguido no mesmo fixo que asinaran 
por  unha discográfica galega “Edigal”. 
Esto ten unha relación co seu mítico 
símbolo de cara de gato, xa que é unha 
imitación da aguia que teñen “Los 
Ramones”. 

Sacaron 2 álbums con  serias dificultades 
antes de facer o que os lanzaría ao 
panorama nacional. Chámase “Ese día 
piensa en mi”, lanzado en 1988.  

Comezando xa os noventa, o guitarrista 
Hermes tivo que irse do grupo. Foi 
substituído polo actual guitarrista 
Alberto Cereijo. Coa súa chegada 
comezaron a aparecer éxitos como 
“Maldita sea mi suerte”, que foi disco de 
ouro, ou “Santa compaña”, disco de platino 
que foi o protagonista de grandes 
concertos.  

Nos anos seguintes a banda segue o seu 
camiño acadando cada vez máis sona e 
éxito. Chegou ata tal punto que foi a 
banda invitada polos Rolling Stones no ano 
99 en Santiago de Compostela. 

Xa entrados no novo século, no ano 2000, 
Ramón Costoya “Moncho” abandona o 
grupo por motivos persoais, sendo 
Fernando Calvo o seu substituto.  E dous 
anos máis tarde foi relevado o batería 
polo actual, Tino Mojón. Este, xunto con 
Cereijo, deciden compaxinar o traballo de 
“Los Suaves” cunha nova banda creada 
por eles mesmos, chamada ECO, e sendo 
moitas veces o seu teloneiro . 

Xa neste pasado ano 2010 sacaron un 
disco titulado “29 años, 9 meses y un día”, 
e gravaron un concerto en DVD ofrecido 
no Expourense o 18 de setembro, con 
milleiros de persoas chegadas de todas 
partes. 

Hai que destacar deste grupo unha cousa 
que poucos imaxinan ó falar dun grupo de 
gran sona e éxito: o grupo ten raíces en 
Galicia, en Ourense, e xamais dubidou 
diso. Xamais abandonou o amor pola súa 
terra, e mesmamente moitas das súas 
cancións están relacionadas con Ourense, 
como “San Francisco express” ou “Chou 
Chou llega el tren”, que fan referencia ao 
tren de Ourense da estación de San 
Francisco.   

 

Esta íntima relación fixo que o 17 de 
setembro de 2010 (xusto o día antes do 
concerto) se lle concedera a medalla de 
ouro da cidade. Ao mesmo tempo tamén  
se presentou un selo deles, e na Praza dos 
Suaves, inaugurada no 2003, colocouse 
unha placa conmemorativa en recordo dos 
Suaves. 
Con todo isto, podemos simplemente dicir 
que desexamos disfrutar deles outros 
trinta anos máis, e que xa son unha parte 
de todos nós, e de Ourense.  
 
Viva “Los Suaves” e viva o rock and roll! 
 

 
 

Daniel Fernández 

David Rúa 
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Entrevistando a  

Lynn Margulis 
e a  

J. Luis Martínez Costas 
 
Por que Lynn Margulis? 

 

Hai varias razóns e momentos. En 
primeiro lugar, unha relación que xurdiu a 
partir do estudo sobre James Lovelock 
como galardoado na II edición do Premio 
Fonseca no programa ConCiencia da USC 
no ano 2009. Lovelock presentara en 
1979 “a hipótesis Gaia” e Margulis 
afondou e espallou esa idea a partir da 
década de 1980. Esta situación levoume a 
un remoto encontro coa citada hipótese 
cando estaba preparando a miña tese 
doutoral sobre o filósofo escocés David 
Hume (do cal precisamente  neste ano 
2011 se celebra o tricentenario do seu 
nacemento). Por último, a preocupación 
científico-filosófica sobre a orixe do ser 
humano e da vida levoume obviamente a 
preguntarme sobre a obra de Darwin, do 
darwinismo e do neodarwinismo, onde se 
sitúa a investigación de Margulis. Desde 
este lugar, encontrei vínculos e 
preocupacións comúns coas profesoras do 
departamento de Bioloxía (especialmente 
Mª Carmen Manzano e Emilia Nogueiras, 
quen estableceran contacto coa 
profesora Margulis xa en 1983 e que 
estaban traballando cos seus alumnos e 
alumnas sobre as “Mulleres Científicas”). 
Esto último foi o detonante para que 
tomase un máis concreto interese pola 
obra da profesora Margulis. 
 
-De que falaron e que lle preguntou no 

encontro que tivo con ela? 

 

O encontro coa profesora Margulis foi 
tras a súa conferencia inaugural no 
Symposium Iberoamericano de Palinoloxía 
que se celebrou en Ourense no mes de 
xullo de 2010. Unha feliz coincidencia 
quixo  que acudise a Ourense para esa 
conferencia e poder así contactar con ela 
persoalmente. De feito, o super-animoso 
grupo de Filosofía da Ciencia e da 
Tecnoloxía do curso 2009-2010 xa lle 
enviaramos en marzo ou abril un correo 
electrónico cunha entrevista na que lle 
pediamos a súa opinión sobre algunhas 
cuestións científico-filosóficas. A 
conferencia en Ourense deume pé para 
poder achegarme a ela e -cual Hermes- 
facerlle entrega á “deusa” científica un 
pedido por parte dos “humanos”-
estudantes. Podedes ver as preguntas e 
as respostas no blog 
http://arquimedesenourense 
0910.blogspot.com 
 
 

-Leu algún libro dos que ela lle 

recomendou? 

 

Obviamente. Primeiro por cortesía; e en 
segundo lugar, por interese intelectual. 
De feito, como xa dixen,  hai anos lera un 
artigo seu sobre a “hipótese Gaia” que me 
chamara moito a atención, que me 
parecera moi orixinal e anovador, cunha 
conciencia ecolóxica global pouco 
frecuente naquela época. O curso pasado 
2009-2010, antes da nosa carta, boteille 
unha ollada  e lin con máis detenemento 
un libro (¿Qué es la vida?),  
bellísimamente ilustrado con fotografías 
espléndidas e que escribiu xunto co seu 
fillo Dorion Sagan (froito do seu 
matrimonio co tamén celebérrimo 
astrónomo Carl Sagan). Tamén lin Peces 
luminosos, unha curiosa incursión na 
literatura-ciencia de Margulis. Tras a 
carta de Margulis, lin os artigos que tan 
amablemente nos remitiu e acudín aos 
enlaces web que nos suxeriu. Tamén os 
alumnos-as deste curso 2010-2011 de 
Filosofía da Ciencia e da Tecnoloxía 
traballaron con algúns destes artigos. A 
referencia dos seus resumes e 
comentarios están no blog do Club de 
lectura da asignatura, 
http://aiptolomeotolomeu.blogspot.com.  
 
 

-Considera correcta a resposta da 

científica? 

Tras cada resposta -supoño que por 
“deformación” filosófica- sempre hai unha 
nova pregunta que xorde e que busca 
tamén ser respondida. Porque ademais 

son cuestións que non son de cómoda e 
fácil resposta e que teñen múltiple 
implicacións, respercusións, que é a vida, 
como se formou, como se producen os 
cambios xenéticos. Eu quedei satisfeito 
porque son respostas que resultan 
convincentes desde o punto de vista 
científico; pero quedáronme moitas ganas 
de seguir falando coa profesora Margulis 
sobre moitas cuestións  que se me 
ocorrían presentarlle. Anque a miña 
curiosidade tamén se satisfai acudindo 
aos artigos que nos enviou, a algún dos 
seus libros: “Evolución ambiental : 
efectos del origen y evolución de la vida 
sobre el planeta Tierra”, “Una revolución 
en la evolución” “Microcosmos: Cuatro mil 
millones de años de evolución desde 
nuestros ancestros microbianos”, “Planeta 
simbiótico”, “Captando Genomas. Una 
teoría sobre el origen de las especies”… 
tamén ás súas recomendacións: 
“Symbiogenesis: A New Principle of 
Evolution” por por Boris Mikhaylovich 
Kozo-Polyansky ou “Into de Cool: Energy 
Flow, Thermodynamics and Life” por Eric 
Schneider y Dorion Sagan... ou tamén nas 
páxinas web www.intothecool.com ou  
http://www.geo.umass.edu/faculty/margu
lis/. 
 
 

-Con que frase ou concepto que lle dixo 

ela se quedaría?  

 

O concepto que mellor representa a súa 
hipótese científica é o de simbioxénese. 
Ese é o concepto científico clave e que vai 
tamén alén do meramente científico ao 
expresar un novo modo de desenvolverse 
a vida. Ese concepto -tal como recoñece a 
propia Margulis, introducido por 
Vernadski -supón un novo xeito 
(“cooperativo” e non “competitivo”) de 
entender como se produce e desenvolve a 
vida,... Pero máis que cun concepto 
quedaríame coa súa actitude científica e 
persoal: nada de prepotencia nin de 
soberbia, senón humildade pero firmeza 
intelectual; pero sobre todo, serenidade, 
a felicidade que aporta a satisfacción da 
grandeza da súa investigación científica 
enmarcada nunha perspectiva teórica que 
lle dá sentido. 
 
 

-Sorprendeulle a súa resposta?  

 
Á parte da cuestión polémica con 
neodarwinistas acerca do proceso 
concreto de transformación e cambio na 
aparición das novas especies –cuestión de 
crucial importancia científica-, desde o 
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punto de vista filosófico o asunto que 
máis nos interesaba era o asunto sobre o 
posible “azar ou necesidade” (en palabras 
de Monod) ou  sentido de finalidade ou 
mecanicismo na natureza. A resposta que 
nos brindou a profesora Margulis resultou 
sorprendente porque rompe un pouco esa 
posible ou suposta contraposición e 
proporciona elementos novos para pensar 
sobre esa cuestión. 
 
 

-Que papel tiveron os seus alumnos en 

todo este “proxecto”?  

 

Fundamental. Creo que todos nós 
(profesores-as e alumnos-as) sabemos 
con total seguridade e somos plenamente 
conscientes que para que haxa un bo 
traballo nas clases debe existir unha boa 
coordinación e sobre todo un gran 
entusiasmo por parte de todos por 
aprender e querer saber máis. Para iso 
tamén hai factores que favorecen esa 
interconexión. É máis fácil canto menos 
numerosos sexan os grupos e menos carga 
de clases teñen os profesores,... Pero, sen 
dúbida que o entusiasmo e as gañas de 
saber por parte dos alumnos-as é o maior 
aliciente, recompensa e motivación que 
pode ter un profesor-a para “ir máis alá” 
do traballo meramente académico. 
Ademais ese entusiasmo é contaxioso e 
poderosísimo. 
 
 
-Sentiu apoio por parte dos seus 

alumnos? 

 
Creo que está contestada na anterior. 
 
Como é Lynn Margulis? 

 

Admiroume a súa atención e amabilidade 
ao contestar á nosa misiva; tamén á súa 
forma de estar, disposta a atender cun 
sorriso a todos os que agardábamos para 
falar con ela. Tamén quero expresar esa 
dozura de ánimo que parece emanar da 
súa faciana, que identifico coa cor azul, 
limpa, ampla, transparente, “hiperbórea” 
(diría Nietzsche), pero tamén pegada ao 
“humano” ao “verdadeiramente humano” 
(os sentimentos, as emocións,... e entre 
elas sobresae –como destacaba tamén 
Hume- a “empática” simpatía). Sen dúbida 
é  propio de “deuses” ese carácter tan 
“humano”. De aí a miña profunda 
admiración e simpatía.  
 
 

-Considera a Lynn Margulis unha muller 

involucrada na filosofia? 

Eu creo que calquera científico “de 
verdade” se pregunta por cuestións máis 
amplas que as da súa hiperconcreta e 
superespecializada cancha de 
investigación. No caso da profesora 
Margulis, ademais, os temas que aborda 
derivan inevitablemente a cuestións 
filosóficas. Como tamén se pode apreciar 
na presentación de Craig Venter sobre a 
creación de “vida sintética” (no magnífico 
blog dos alumnos de Ciencias para o 
Mundo Contemporáneo 
http://acienciatamenecultura.blogspot.co
m/), hai unha cada vez maior 
interconexión entre distintas ramas da 
ciencia e as distintas ramas da filosofía. 
Louvada sexa.  
 
Grazas polo voso interese pola ciencia e 
pola filosofía, pola vosa entrevista e 
quedo á vosa disposición para o que 
precisedes.    
 

                                                                                                          
Tatiana Nespereira 

 
 
 
 

Águias e 
anduriñas 
 
A ollos da sociedade, os adolescentes non 
somos máis ca unha morea de hormonas 
revolucionadas. A miña pregunta é; a ollos 
dela só ou a ollos e, sobre todo, 
semellanza desta? Unha sociedade pola 
que estamos absortos, unha sociedade 
consumista, uns medios de comunicación 
hipócritas que intentan facernos crer que 
a "felicidade" está no alcohol, no sexo e 
nas drogas. As causas do noso 
comportamento, os conflitos polos que 
pasamos e creamos, á súa vez, ó longo da 
vida... Uns berros de auxilio, nunca 
escoitados, unha axuda que se pide cada 
día e nunca é dada, un baleiro que tratan 
de encher co primeiro que ven ao erguer a 
vista, ao erguer a vista a sociedade! Quen 
nos xulga por ser como somos? E, quen 
non nos xulga por non selo? Acaso a unha 
persoa lle hai que perdoar todo por ser 
adolescente? Ou culpalo de seguido polo 
mesmo? Certo é que mentres medramos 
véñennos unha morea de dúbidas á 
cabeza, de aclaracións, de respostas que 
por fin son dadas e de preguntas que inda 
non teñen resposta.  
 

Polo xeral, ao expresarmos as nosas 
opinións sobre un  tema ou un soño os pais 
non lle dan importancia e, ás veces ata 
lles fai gracia, cousa que  nos fai 
sentirnos ridículos e rexeitados.Non digo 
que pase o mesmo en tódolos lugares pero 
si na maioría, o que nos leva a rebelarnos 
e pasar dunha adolescencia calmada a 
unha; conflitiva. 
 
A simple vista pode parecer unha parvada 
pero, se xa nun principio non somos 
tomados en conta, a comunicación e 
relación con eles vaise enfriando ata 
quedar totalmente conxelada, imos ir cos 
nosos amigos ou grupo de xente co que 
adoitemos estar a contarlles o que nos 
pasa, as nosas tristezas, 
experiencias,vivencias... 
 
Poderíase dicir  que a adolescencia é a 
etapa máis dura e conflitiva para o ser 
humano xa que pasamos por un período de 
cambios, de tomas de decisións e, sobre 
todo, pasamos a sentirnos atrapados “en 
medio” ; demasiado novos para “vivir a 
vida” e, demasiado vellos para non vivila. 
Outro factor importante son as reaccións 
dos pais fronte a esta etapa de cambios, 
afrontarano sen problemas ou serán 
incapaces de comprobar que aos seus 
fillos xa non lles interesa xogar con 
bonecas nin coches de xoguete, que cada 
vez se afastan máis comezando a pensar 
en “como os verán” ou en como encaixar 
nun grupo, ser “o máis” dalgunha cousa, 
ver como  namoran, ver como as súas 
anduriñas levantan as ás e comezan por 
fin a voar. 
 
Outro caso moi claro  na adolescencia  
son os embarazos non desexados, as 
“escapadas” da casa, o estar vendo a un 
fillo como “delicuente xuvenil”, xulgalo e 
botarlle a bronca sen preguntar o porqué 
das cousas que fai. 
 
 Tan certo como que para que un equipo 
funcione, a anduriña ten que facer caso á 
forza, á aguía, como o fillo ao pai. É certo 
que cando a anduriña nace está 
desorientada e o mellor é seguir o mesmo 
camiño cá aguía, así é o que lles  pasa aos 
fillos na infancia pero, cando estes 
comezan a erguer as ás, non debería 
escoitar a aguía a onde quere ir a 
anduriña? 

 Alba Remacho 
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Falando claro: sección de opinión 

 MULLERES  

Vs. 

 HOMES      
 
 

Nas rúas 
de 

Barcelona 
hai hoxe 
un debate 
sobre se  
se pode 
andar sen 
camiseta 

pola rúa; 
pero o 

certo é que as mulleres nunca puidemos 
facelo. A partir deste feito imos recoller 
unha serie de actos que socialmente está 
mal visto que os faga unha muller, pero 
non se os fai un home. 
 
Arrotar 
en 
público é 
un acto 
desagrad
able e 
sinal de 
maleduca
ción que, 
sen 
embargo, 
está 
permitido 
ou mellor 
visto nos homes, mesmo parecendo 
gracioso, en tanto que no caso das 
mulleres é totalmente condenable.  
Outra destas accións é a de mexar en 
público, unha imaxe moi común nas 
beirarrúas os días de marcha. 
 
Poñámonos no caso dunha parella na que 
ambas partes son infieis. Cando se 
descobre, como trata a sociedade á 
parella? Do mesmo xeito? Non, el é 
simplemente infiel; mesmo  nalgúns casos 
se xustificaría co dun xen masculino que 
os fai infieis por natureza; pola contra ela 
sería unha “zorra”.  
Por que , se os dous actuaron igual? 
Tamén relacionado con este tema 
atopamos todo o asunto sexual. O 
visionado de películas e a adquisición de 
revistas pornográficas é aínda tabú para 
as mulleres, pero algo habitual no ámbito 
masculino. Ou mesmo a compra de 
produtos eróticos, a asistencia a 
espectáculos desta índole ou pagar pra 

obter favores sexuais está mellor visto 
en homes ca en mulleres, é máis, son as 
mulleres as que ofrecen estes favores. 
Debemos destacar que é moito máis 
sinxelo para os homes acceder a estes 
servizos, xa que as páxinas de contactos 
nos xornais están cheas de mulleres que 
ofrecen o seu corpo a cambio de cartos.  
Pero a sociedade segue a nos educar para 
que as raparigas nos ruboricemos cando 
falamos de sexo ou masturbación 
facéndonos  crer que este acto natural é 
algo incorrecto; sen embargo para eles é 
totalmente normal, hormonal e pasaxeiro, 
propio da adolescencia. 
 
As situacións sucédense, por exemplo, no 
caso duns mozos que saen un sábado e 
beben. Se ela se “maza” é unha borracha, 
el mola. É dicir;os seu amig@s ata o 
aplaudirían e el mesmo presumiría da 
fazaña, pero a muller sería criticada non 
só por eles senón tamén por elas. 
 
Estas desigualdades non só se dan a  nivel 
persoal ou en adolescentes senón tamén  
no ámbito laboral. Falemos  por exemplo 
da cantidade de oficios que socialmente 
só pode desempeñar o home: carpinteiro, 
fontaneiro, albanel, electricista, 
bombeiro, mecánico....pero a situación 
tamén o é neste caso á inversa: 
enfermería, asistentes de vó, amos de 
casa...entre outros, son traballos que se 
adxudican a mulleres exclusivamente. 
 
Tamén debemos lembrar aqueles 
traballos que realizados por un home 
adquiren un prestixio que non se traduce 
coas mulleres que realizan o mesmo. 
Dígase un cociñeiro, posto que eles 
traballan nos mellores restaurantes do 
mundo e elas dedícanse ó seu, aos labores 
do fogar. Pero tamén os modistos e as 
modistas. Eles teñen un gran prestixio, 
traballan para grandes firmas... elas 
sóbenche os baixos. 
 

Pero tamén eles reciben máis ofertas 
laborais e son contratados antes ca unha 
muller, aínda que en ocasións estea máis 
cualificada ca el. Porque a pesar de 
termos máis estudos, sempre seremos 
máis parvas. Unha vez que a muller chega 
a un alto cargo cuestiónanse os medios 
polos que chegou e a el e a súa 

autoridade. Escusas como a posibilidade 
de quedar embarazada son os escudos dos 
homes  para non contratarnos. Aínda que 
en ocasións nin tan sequera hai  escusas 
que xustifique que a eles e a elas non lles 
paguen o mesmo por desempeñar o mesmo 
traballo. 
 
Pero esta tradición xa vén de longo,xa 
que a Igrexa encargouse persoalmente de 
relegar ás mulleres a un segundo plano no 
que o noso sexo carece de igualdade 
fronte ao home. Na actualidade segue a 
incentivar esta situación ao non admitir 
que unha muller poida desenvolver o 
traballo dun sacerdote, e polo tanto, non 
podendo acceder aos altos cargos 
eclesiásticos.  
 
 

 

 
 
 
POR QUE TANTA REPRESIÓN NESTA 
SOCIEDADE TAN AVANZADA?!? 
 
 
 

María Pena  
M  Manuela Ordóñez 
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Coñecendo o noso 

Eu fixen o Camiño Eu fixen o Camiño Eu fixen o Camiño Eu fixen o Camiño 

de Santiagode Santiagode Santiagode Santiago        …………....................        
    
É a mellor decisión que podedes tomar na 
vosa vida e para animarvos a tomala 
vouvos contar a miña experiencia. 
 
Fixen o camiño acompañado de case toda 
a miña familia, incluídos os meus primos 
(entre dez e doce anos en xeral). 
Comezamos a camiñar en Samos, un 
pequeno pobo con moito encanto e cun 
mosteiro importante a nivel histórico. 
 
Reunímonos pola mañá e botamos a andar 
despois de comer, ao ser o primeiro día 
percorremos un treito máis ben curto, 
pero índa así serviume para afacerme a 
idea de que ía ter que camiñar moito nos 
seguintes días. 
 
O método que deseñamos para durmir é , 
cando menos, curioso. Ao levar connosco  
nenos pequenos non podiamos durmir en 
tendas de campaña, e ao ser unha viaxe 
planeada con pouquísima antelación, non 
tiñámos  praza nos albergues.  
 
Que como fixemos? En total había tres 
coches a nosa disposición, e cada mañá 
dúas  persoas ían con dous coches ata o 
punto final do traxecto do día, deixaban 
alí un dos coches e volvían no outro; 
despois de percorrer todos os 
quiilómetros que tocaban cada día, un 
adulto collía o coche que estaba ao final e 
levaba a outros dous a polos que 
deixaramos no principio, collían todos os 
coches, recollían a todos os demais e 
íamos ao lugar onde nos tocara durmir ese 
día. 
 
A primeira semana durmimos nunha casa 
vella en Monforte que era dos avós dun 
dos meus tíos. Era unha casa grande, fría 
e algo tétrica; pero tiña ese puntiño 
acolledor que teñen todas as casas vellas. 
A segunda semana tocounos durmir en 

Santiago, na casa do meu avó. Foi 
bastante máis cómodo xa que había máis 
espazo e auga quente. 
 
Se non tedes en conta todos estes 
malabarismos, o resto é moi doado.  
 
Érgueste cedo, almorzas ás presas, pos a 
ropa nun santiamén e botas a camiñar. Ao 
comezo vas como un zombi, pouco a pouco 
espabilas e dáste conta do que tes 
arredor: unha fermosísima paisaxe que 
non soñabas nin que existía. O que máis 
me chamou a atención foi o cambio 
progresivo nos tipos de árbore. Empezas 
vendo carballos e piñeiros, os carballos 
van diminuíndo, e a medida que te achegas 
a Santiago van gañando terreo os 
eucaliptos, ata que ó final son case a 
única árbore que se ve. 
 
A comida en xeral non é moi boa, para que 
vou  mentir... O camiño está cheo de 
restaurantes e hostais que se montaron 
coas axudas da Xunta e que non teñen a 
ninguén que se preocupe polo seu bo 
funcionamento, co cal son francamente 
deplorables. Tamén é certo que hai 
algúns, poucos pero habelos hainos, que 
non só teñen un servicio atento e amable 
senón que serven comidas 100% caseiras 
que fan que camiñes alegre o resto do día, 
e se tes sorte e acabas comendo nun 
deses sitios, suavizas un pouco a mala 
impresión sobre o que teñen que comer os 
peregrinos. 
 
A xente en xeral é encantadora. Non sei 
se é polo feito de que todos eramos 
peregrinos, ou simplemente era polo aire 
do camiño, pero en toda a viaxe non 
atopei máis ca rostros sorrintes e xestos 
de amizade. 
 
Lémbrome dun home (creo que era polaco) 
co que nos atopamos un día. Non falaba 
español nin galego, e co inglés tiña serios 
problemas; pero cando viu que o meu 
primo máis pequeno camiñaba con desgana 
e aburrido, non dubidou en facerse 
entender e botarlle unha carreira para 
animalo un pouco. Ao final puxéronse a 
correr todos coma tolos. Acabaron 
mortos de cansanzo, pero non se 
aburriron en toda a tarde. Foi unha pena 
despedirse dese homiño, non sei nin o seu 
nome, pero tardarei en esquecerme do 
ben que o pasamos con el. 
 
Teño moitas máis historias que contar, 
pero non suficientes liñas para facelo, así 
que o vou deixar aquí, que o artículo xa 
vai pra longo. 

Se me pedísedes un só consello, sería 
este: facede o Camiño de Santiago. 
 

Adrián Rodríguez Vilas  
 
 

 
 

O Puzo do Lago está no concello de 
Maside situado entre os 200 e os 500 m 
de altitude e escasamente a 20 minutos 
de Ourense. Tamén declarado Espazo 

Natural de Interese Local. 

O Puzo do Lago nace sobre os restos 
dunha explotación mineira a ceo aberto 
da época romana. Co tempo deu lugar a 
unha pequena lagoa que ten unha flora e 
fauna únicas na zona  e sobre a que hai 
misteriosas lendas e intrigas de 
buscadores de ouro e dun pobo sumerxido 
que perdura na memoria colectiva . 
 
A lenda conta que un día polo século XVI 
unhas mulleres estaban cocendo pan e 
aparecéuselles unha muller (a virxe 
María) que lles pediu  un anaco de pan. 
Entón as mulleres puxéronse a facer pan 
con farelo para aforrar e medroulle tanto 
tanto que lles amargou darllo. Volveron 
facer outro e pasou o mesmo. Ante esta 
situación a señora marchou enfadada. 
Máis tarde, cando pasaba por un monte, 
viu unha rapaza que axudada por unha 
cadeliña coidaba un rabaño de ovellas. A 
rapaza estaba a comer un anaco de pan e 
a señora pediulle unha miguiña, daquela a 
rapaza, bondadosa, deullo todo. A señora 
non quixo aceptalo pero foi tanto o que 
insistiu a nena que a señora dixo:  “Lago 
te asulago, co de arriba para abaixo, que 
quede esta rapaciña con esta cadeliña” 
E así foi, a vila quedou asulagada para 
sempre e con ela todos os seus 
habitantes agás a nena. 
Dende aquela contan que o día de San 
Xoán, ás doce da noite, escóitanse 
repenicar as campás e os galos cantar. 
Tamén se conta que hai uns anos uns 
enxeñeiros intentaron secar o lago e non 
o conseguiron. Daquela un dos enxeñeiros  
dixo que ao día seguinte ía traer a bomba 
achicadora e así o lago quedaría seco. Por 
detrás o encargado susurrou: “se Deus o 
quere” ao que o enxeñeiro  engadiu 
“queira ou non queira” 
Cando este se dirixía de noite para a casa 
no coche, rompéronlle os freos e 
matouse, din que  foi un castigo. 

 
                                    Miriam  Álvarez 

A lenda do Puzo do LagoA lenda do Puzo do LagoA lenda do Puzo do LagoA lenda do Puzo do Lago    
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Coñecendo o noso 

CASA DA ESCUSALLACASA DA ESCUSALLACASA DA ESCUSALLACASA DA ESCUSALLA    

OUOUOUOU    

CAPELA DO MONXE CAPELA DO MONXE CAPELA DO MONXE CAPELA DO MONXE 

XOROBADOXOROBADOXOROBADOXOROBADO    
 
 
Aséntase nun ambiente de bruxería, nun 
lugar de pedra e misterio. Amosa esa 
Galiza máxica, rica en lendas e relatos. 
 
A “Escusalla” é unha fortaleza ou lugar de 
retiro, de carriza e pedra, onde nacen 
diversas aparicións relacionadas co mundo 
dos non vivos... todo vencellado a  unha 
antiga e verdadeira historia, a do “Monxe 
xorobado”. 
 
Un veciño de Lobios relátanos a súa 
particular versión dos acontecementos 
que aquÍ suceden. “ Pola noitiña os 
diferentes ruídos que aquí se escoitan 
fan pensar que algo estraño sucede, o que 
obriga a abandonar de inmediato o lugar 
(imposible pasar a noite )” Moito receo ao 
achegarse a este lugar pola noite-
sentencia este veciño. 
 
Galiza é terra de meigas, lendas, e damas 
espectrais... aínda que tamén o é de 
frades cuxas almas contan que deambulan 
polas casas, como a da “Escusalla”. 
Situada moi preto da fronteira 
portuguesa, exactamente en Lobios 
(Ourense), documentos descubertos 
recentemente por José Lamela Bautista 
mostran que a impoñente cas “Fortaleza 
da Escusalla” comenzaría a construírse en 
1799 baixo as ordes do poderoso abade 
de Marín ( Don Jóse Martínez de Parga), 
engadíndose  un ano máis tarde  unha 
sólida e austera ermida á construción. 
 
A avoa de José Lamela e outros 
habitantes de Lobios chegaron a coñecer 
ao enigmático “Tío Roque”, portugués que 
viviu ao longo de varios anos na 
abandonada “Casa da Escusalla” despois 
da Guerra Civil. 
 
Os veciños de Lobios descríbennos ao Tío 
Roque: “En Portugal foi garda 
Republicano, matou ao capitán e por eso 
tivo que fuxir.Escapou e veu cara a aquí. 
Era el quen contaba que as noites de lúa 
chea se lle aparecía un frade acompañado 
de dúas damas e en absoluto silenzo 
traspasaba as paredes coma se de portas 
se trataran.Estas aparicións eran dun 
frade encarapuchado  que sempre ía 
acompañado de dúas ánimas 

desdebuxadas no aire, este conxunto 
pantasmal producía ruídos sincronizados 
co movemento dos seus pasos. Semellaban 
criaturas moi reais ata que avanzaban 
decididas cara ás grosas paredes da 
“Escusalla”, atravesábanas coma se  de 
néboa se trataran , ou desaparecían como 
por arte de maxia. 
 
Era unha aparencia fantasmagórica na que 
se chegaba a identificar a un monxe, un 
corcobado ( o marrequiño ) que era malo. 
A  calquera persoa que se lle chegase 
facíalle ruídos estraños para que fuxira 
espaventado. O frade, ás veces 
acompañado doutros espectros relixiosos, 
non deixaba durmir aos desvalidos 
esmolantes  ( fuxían espavorecidos ante 
fénomenos semellantes aos Poltelgreys ). 
 

 
 
Erminio Estevez (veciño de Lobios) 
coñecía persoalmente ao tío Roque que 
traballou para a súa familia. A súa morte 
estivo rodeada de misterio “ morreu no 
medio do camiño cando viña da vila de 
Ladeiro cara a Escusalla , alcanzouno a 
morte e morreu nese intre”-coméntanos 
este veciño. 
 
A raíz daquilo, algunha que outra vez tivo 
que fuxir cara ao  pobo  escapando destas 
aparicións e polo camiño conta que o 
asaltaban unhas sombras, por iso 
interpreta a súa morte cando intentaba 
fuxir pero non puido chegar. 
 
Roque non foi a única presunta vítima da 
aparición destas sombras ameazantes 
(cóntanos un veciño de Lobios) “Un señor 
que era moi valente e ao que estas cousas 
non lle afectaban ... unha noite cos seus 
amigos chegou a facer unha aposta  de  
que entraría de noite á Escusalla. Pero ao 
volver  chegou moi pálido, asustado e 
aterrorizado, non contou nada do que alí  
vira nin do que alí sucedera pero o que si 
se sabe e que aos  poucos días  faleceu 
sen contar nada.” 
 

Nos anos trinta do pasado século o 
daquela mozo Erminio Estévez foi tamén 
testemuña do insólito nunha das 
aproximacións á Escusalla. “Sentín dar 
tres golpes coma se fosen as sádoas 
dunha cama na pedra e pensei ... debe ser 
Marí da Mandín ( veciña ), pobriña , a 
estas horas anda a lavar a roupa, 
trescentos metros despois (aproximación) 
escoitei os mesmos golpes... entón dinme 
conta de que aqueles ruídos non eran as 
sádoas senón algo moi distinto que me 
provocou arrepìos, non había 
absolutamente ninguén ao meu arredor”- 
relátanos textualmente Erminio. 
 
Os veciños de Lobios e de Aceredo sabían 
dende hai moito tempo que aquel lugar 
estaba encantado, para eles aqueles 
golpes secos eran producidos polo 
“DARDO” nome que lle dan ao mesmo 
demo, quizabes por iso aínda hoxe se 
practican ritos no interior da Escusalla 
(sempre hai velóns pequenos ou velas de 
todo tipo, o que son indicios de que alí se 
practican rituais ). 
 
A orixe do relatado remóntase a unha 
vella historia na que se conta que ademais 
do abade que mandou construír a 
Escusalla viviron outros relixiosos, entre 
eles un especialmente cruel, que fixo 
desaparecer a algúns dos seus 
traballadores. Adóitase  dicir que a xente 
que viña aquí a traballar  ao mellor xa non 
regresaba nunca quedando, posiblemente,  
enterrada no recinto sagrado . 
 
Ninguén sabe realmente se eses crimes 
ocorreron, pois endexamais se levaron a 
cado escavacións arqueolóxicas na Casa 
da Escusalla. As xentes de Lobios 
aseguran que esta lenda garda as claves 
do que se viviu durante décadas na 
Escusalla, fenómenos que non saben 
explicar pero que moitos deles viron cos 
seus propios ollos. 
 
“coidado e digan o que queiran e pensen o 
que queiran... Cousas hainnas... cousas 
hainnas” 
 
       

                                                                                   
Víctor Pérez 
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Aquí estamos de novo                     

volvemos á competición 

os do Otero Pedrayo 

estamos en acción 
 

Ao xuíz Garzón 

queren arrestar 
por no pasado 

querer furgar. 
 

Quere o xuíz Garzón  

a memoria restaurar 

pero os falanxistas 

estano a liquidar. 

 

Non sabemos por que 

hai tanta traizón 

temos aos franquistas 

atacando a Garzón. 
 

Garzón parecía 

un xuíz honrado 

agora está sentado 

como acusado. 

 

Que inxustiza  

que desilusión 

se meten no cárcere 

ao xuíz Garzón. 

 
O caso Gurtel 

a Galicia chegou 

o Partido Popular 

coma sempre calou. 

 

Co caso Gürtel 

Camps quedou espido 

xa non lle regalan 

nin un triste vestido. 

 
O Bárcenas e o Bigotes 

non saen dos xulgados 

se seguen así 

terminarán avogados. 

 

Aos nosos políticos 

temos que criticar 

por tantas cousas 

que están a pasar. 

 

A familia Baltar 
quérese perpetuar 

estar no poder 

seguir a mandar. 

 

Oitenta porteiros 

ten a Deputación 

pagámolos todos 

mesmo a oposición. 

 

O mestre Baltar 
trienios quere cobrar 

das arcas da Deputación 

non os quere sacar. 

Moita guerra nos deu 

o señor Baltar 

xa lle son horas  

de se xubilar. 
 

A política e os cartos 

teñen algo en común 
a política é de todos 

os cartos  dalgúns. 
 

A política é insá 

produce confusión 

xa nin sequera saben 

de que partido son. 

 

Se queres cobrar 

por non traballar 

faite político 

vaste forrar. 
 

O pequeno comercio 

está a pechar 

pois as grandes áreas 

o están a arrasar. 

 

A Ibense pechou 

non temos xeados 

a ver que facemos 

a corenta graos. 

 
O Corte Inglés 

traerá traballo 

mágoa que acabe 

co pequeno empresario. 

 

O noso cárcere 

sen utilizar 

os únicos presos 

os ratos do lugar. 

 
Os cines en Ourense  

están a pechar 

o 3D en Leiro 

está a arrasar. 

 

Chova, neve 

ou faga calor 

estar en Outariz 

é o mellor. 

 

A nosa cidade 
hai que ensinar 

ten moitos sitios 

pra poder visitar. 

 

Os nosos pesqueiros 

cando ao mar van 

persoal armado 

han de levar. 

 

Produciuse o secuestro 
do Alakrama 

os piratas fixeron 

o que lles veu en gana.  

Os peregríns este ano 

a Galicia chegarán 

alemáns, franceses 

todos eles virán. 
 

No medio da crise 

os maios chegaron 
e o pobre Zapatero 

non sabe solucionalo. 
 

Non sabe solucionalo 

tampouco a oposición 

que bastante ten 

coa súa corrupción. 

 

Rajoi e Zapatero 

que dicotomía! 

sempre pelexando 

pola economía 
 

Aumenta a crise 

aumenta o paro 

e Zapatero segue 

apanpanado. 

 

Saír desta crise 

é algo custoso 

mais con este goberno 

é moi dubidoso. 

 
O problema da crise 

está a medrar 

se non o detemos 

onde imos parar? 

 

Estamos en crise 

estamos en maio 

e hai moita xente 

sen ter un traballo. 

 
Nesta Universidade 

non podo estudar 

moitas carreiras 

queren quitar. 

 

Canto tardará 

en chegar o AVE 

polo momento 

ninguén o sabe. 

 

Parece que en Galicia 
quérennos liar 

falando tres linguas 

pra nos modernizar. 

 

O novo goberno 

pretende calarnos 

co novo decreto 

está a cabrearnos. 

 

O Decreto de Feijoo 
é un fracaso 

sumirá ao galego 

nun gran atraso. 

64 



                                                               

                                                                                 
                                                                                 

                                Rañolas  7                                                                                                                    
                           

Coñecendo o noso 

Nós en galego 

queremos falar 

o decreto de maras 

non nos vai calar. 
 

Imos falar galician 

somos internacionais 

falaremos o english 

somos especiais! 
 

Galicia trilingüe 

non é solución 

apoiar ao galego 

velaí a opción. 

 

Temos unha lingua 

que hai que defender 

temos unha cultura 

que debemos manter. 

 

Rosa Díaz este ano 

luciuse un montón 

criticando aos galegos 

montou o  follón. 

 

Dona Rosa Díaz 

non sabe o que di 

a ela llo dicimos 

somos máis listos ca ti! 

 

Este ano un Goya 

gañouno Tosar 

por fin un galego 

que pode arrasar. 

 

Os rapaces de agora 

non queren estudar 

non lles queda nada 

se queren traballar. 

 

Nin estudo 

nin traballo 

o único que fago 

é raña-lo carallo. 

 

Os varrendeiros 

cambiaron de cor 

branquiños de todo 

varren mellor. 

 

Os nosos varrendeiros 

de traxe cambiaron 

e o vello uniforme 

ao lixo tiraron. 

 

A vasura que tiramos 

debemos reciclar 

pra o medio ambiente 

non contaminar. 

 

A xente anda nerviosa 

por culpa do apagón 

que imos facer señores 

se non hai televisión? 

A tele analóxica 

xa temos que quitar 

coa nova TDT 

estanos a amolar. 
 

Bóveda, Lamela 

Santirso, Teixeira 

marcharon ás cidades 

e quedaron baleiras. 
 

Lembra isto. 

enerxía debes forrar 

pra que o planeta 

se poida salvar. 

 

Animais en extinción 

bosques deforestados 

mentres nós vivimos 

xordos e aparvados. 

 

O noso alcalde  

non para de choiar 

ten todas as rúas 

a medio levantar. 

 

O Miño desbordado 

as pozas anegadas 

as piscinas de Oira 

nin empezadas. 

 

No Caribe terremotos 

en Asia volcáns 

en España a falta diso 

políticos lacazáns. 

 

Despois de nove anos 

pillaron ao asasino 

era un mozo de Viana 

era un veciño. 

 

As caixas galegas 

queren fusionar 

pero Vigo e Coruña 

nin oír falar. 

 

O Cumio de Copenhague 

non serviu para nada 

todos os países fan 

o que lles dá a gana. 

 

O clima en Galicia 

anda descontrolado 

se vas saír á rúa 

ándate con coidado. 

 

Chegou a pandemia 

da gripe Aporcina 

todos tolearon 

por unha vacina. 

 

Os curas pederastas 

seguen en liberdade 

mentres o Papa di 

perdoade e olvidade. 

Ti queres beber 

tamén conducir 

pero pola estrada 

non debes ir. 

 

E así nos despedimos 

ata o ano que vén 

agora xa nos imos 

que o pasedes ben. 
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Entrevista a  

Marta Arribas González  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concelleira de Igualdade, Xuventude e 

Voluntariado do Concello de Ourense 

 
 
Nas áreas de Igualdade, Xuventude e 

Voluntariado que levas, que tipo de 

poboación se beneficia das 

correspondentes políticas? 

 
Son áreas de políticas 
transversais, porque o ámbito de 
igualdade se extende  a toda a 
poboación, traballando homes, 
mulleres, adolescentes… e incluso 
nas idades máis temperás no que 
a educación se refire. 
Os obxectivos das políticas de 
igualdade son conseguir unha 
sociedade máis xusta en deberes 
e obrigas, onde se parte da 
premisa de que todos somos 
iguais sen distinción de sexo, 
idade, clase social, raza ou 
nacionalidade. 

 
 
Como se ven no ámbito da mocidade a 

igualdade entre homes e mulleres? 

 
Ao longo da historia lévase 
avanzado moitísimo en dereitos 
para as mulleres, ao igual que 
foron moitas as mulleres que 
sacrificaron a súa vida para que 
hoxe as mulleres vivamos como 
vivimos (dereitos a voto, a 
estudos, a ter independencia 
económica…). Aínda así,  queda un 
longo camiño e unha das razóns é 
a existencia da violencia 
machista, por iso é bo traballar 
ca nosa mocidade para que sexan 
conscientes de todo o que se leva 
adiantado e de todo o que queda, 
por iso tamén depende dela o 
futuro da nosa sociedade. É 

responsabilidade dos que estamos 
nas institucións de telos 
presentes en toda acción de 
goberno. 

 
 
Algunha vez viviches algunha 

experiencia machista en ti mesma? 

 
Pois si, no día a día atópaste con 
situacións onde polo feito de ser 
muller sentes un trato 
discriminatorio. 
Unha anécdota que lembro cando 
empecei a traballar sobre os 24 
anos é a seguinte: Eu son 
enxeñeira técnica de profesión, e 
cando comecei a traballar viaxaba 
para ver obras polo rural e o 
chofer que conducía o coche 
oficial ía sempre ben traxeado. A 
xente dirixíase ao chófer en 
lugar de dirixirse a min, a 
enxeñeira, e eu quedaba cos 
proxectos na man. A partir de aí 
fun consciente de que ser muller 
nunha profesión tan 
masculinizada como o mundo das 
obras requería que eu me tivese 
que estar impondo continuamente 
para ser recoñecida 
profesionalmente.  
Tamén na política se nos está 
cuestionando polo noso físico ou 
pola nosa estética. 

 
Tes que ter moita paciencia… 

 
Non é cuestión de paciencia senón 
dunha loita permanente para que 
se fagan de nós valoracións polo 
noso traballo exclusivamente 
político. 

 
Na concellería de Igualdade, Xuventude 

e Voluntariado, trátanse moitos temas 

de violencia sexista na mocidade? 

 
Máis do que quereriamos. Son 
moitas as adolescentes que veñen 
asesorarse por acoso de 
compañeiros e parellas. Hoxe 
os/as profesionais que traballan 
neste ámbito teñen analizado un 
retroceso: hai un gran número de 
adolescentes mulleres sometidas 
aos ritmos de adolescentes 
homes, sobre todo no relativo á 
sexualidade. De aí a importancia 
de traballar neste tema e non 
escatimar esforzos. 

 

Sabemos que existen casas de acollidas 

para as vítimas,  que tipo de mulleres 

hai? 

 
Hai mulleres de todo tipo, pero 
fundamentalmente mulleres con 
poucos recursos para saír adiante 
mentres non se resolva a 
situación xurídica e penal co 
presunto maltratador. Hai 
mulleres de máis de 50 anos e 
outras que non chegan á maioría 
de idade, pero alí poden estar cos 
seus fillos e fillas  protexidos e 
amparados de forma temporal 
recibindo os recursos que se 
ofrecen desde as diferentes 
administracións. 

 
Como queda unha muller despois de vivir 

este tipo de violencia? 

 
Un maltrato físico vai sempre 
unido a un maltrato psicolóxico, e 
na maioría dos casos durante 
tempo prolongado, polo que estas 
mulleres acaban coa autoestima 
moi baixa e con cargas de 
culpabilidade enormes, o que leva 
a traballar con elas no plano 
mental reforzándoas para que 
poidan levar unha vida 
normalizada na medida que sexa 
posible, pero van manter na súa  
memoria algo que sempre vai 
estar aí. 

 
Chegouse a condenar aos 

maltratadores? 

 
Son procesos moi diferentes 
dunha vítima a outra, pero a 
xustiza o que pretende é poder 
condenar a todos os que foron 
recoñecidos como maltratadores. 
Mais con independencia do ámbito 
xudicial é moi importante que a 
sociedade se faga cómplice das 
vítimas e se implique nesta loita 
onde morren tantas mulleres ao 
longo do ano: no 2010, no Estado 
Español van 68 mulleres 
asasinadas e 14 nenos e nenas. 
Son as tristes  cifras dunha 
violencia á que entre todos e 
todas debemos poñer freo xa. 
 
 

 Yurema Seara 
Andrea Fernández 
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Nos últimos anos o número de buscadores 
de setas aumentou considerablemente, 
por iso quero mostrar a continuación 
unhas cantas setas que hai pola zona de 
Ourense para que ti mesmo no próximo 
outono poidas saír da casa, perderte polo 
monte e disfrutar co acolledor ambiente 
da natureza coa escusa de ir buscar 
setas.  
 
Lembra tamén  que as setas reciben 
distintas denominación en galego: 
cogumelos, cogordos, zarrotes... 
 

 Setas comestibles    

 

 
• Macrolepiota procera:  

Esta é a seta máis abundante e máis 
coñecida. É dunha cor grisácea, ten 
anel e por debaixo está laminada. 
 
 

 
• Boletus Edulis: 

Este cogordo dáse sobre todo en 
zonas de carballos e castiñeiros. 
Caracterízase por ter unha cor 
marrón clara e por debaixo unha 
textura esponxosa. Anque esta é a 
máis popular, nesta familia son case 
todas comestibles. 
 

 
• Lactarious deliciosus: 

É máis difícil de ver cás dúas 
anteriores. Atópase sobre todo en 
zonas de piñeiros. É dunha cor 
vermella alaranxada, con láminas por 
debaixo,  ó cortala solta látex de cor 
laranxa.  
 
 

 
• Agaricus Arvensis. 

Máis coñecida como champiñón, esta 
seta véndese todo o ano nos 
supermercados. É branca, con anel e 
láminas. Ten un cheiro anisado. 

 

  Setas non comestibles ..  

 

 
• Agaricus Xanthoderma. 

Esta seta, tan parecida á anterior,                                                                                                                      
pode causar gastrointerite ou 
enfermidades parecidas. Diferénciase 
da anterior polo seu cheiro a fenol e 
porque cando a tocas vólvese de cor 
amarela. 

• Amanita muscaria: 
Esta seta tan popular nos debuxos 
animados é tóxica, anque non é mortal. 
Algunha xente cóllea e cómea, xa que 
produce efectos alucinóxenos. É 
facilmente recoñecible pola súa cor 
vermella e puntiños brancos. Ela e 
case toda a súa familia son velenosas, 
con máis ou menos veleno, algunha ata 
pode ser mortal, como a amanita 
phalloides. 

 
 
Espero que despois de coñecer estes 
tipos de setas, que son os máis comúns 
nos nosos montes, vos atrevades a saír un 
pouco máis e disfrutedes do monte. 

 
Iago Blanco  

 
 
 

    

CELTAS EN GALICIACELTAS EN GALICIACELTAS EN GALICIACELTAS EN GALICIA 

LENDA OU REALIDADE? 

 

 
Os celtas foron un pobo que se estendeu 
dende Europa cara a occidente. Eran 
caracterizados polos antigos escritores 
grecorromanos como independentes, 
bravos e moi belicosos. Na súa viaxe cara 
a occidente chegan a Hispania e polo 
tanto a Galicia e a súa cultura cos pobos 
que xa habitaban a península. 
 
Moitos investigadores confirman a súa 
chegada e estancia en Galicia baséandose 
nas numerosas probas  que se teñen 
atopado na nosa terra e mesmo fóra dela. 
Pero tamén hai outros que negan que 
estivesen aquí e que exercesen algunha 
influencia sobre os pobos que xa había en 
Galicia. 
 
 
 OS GALAICOS 

 
En Galicia, ós pobos prerromanos (que é o 
nome que reciben os pobos que había 
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nesta zona antes de que chegasen os 
romanos) son calificados polos antigos 
autores grecorromanos, áparte de celtas, 
de “galaicos”. Tamén eran chamados 
“pobos ou montañeses do norte”, incluíndo 
aquí os pobos do litoral cantábrico.  
 
Os galaicos compartían moitas 
características cos celtas do resto de 
Europa como son os galos, os de Britania, 
e tamén cos de Hispania como son os 
celtíberos e os lusitanos. Estes últimos, 
que habitaban a actual zona de Portugal, 
estaban moi relacionados cos galaicos, 
como hoxe o están Galicia e Portugal. 
          
Os galaicos vivían nos castros: 
contrucións comunitarias formadas por 
casas individuais de pedra, con tellado de 
palla e de forma redonda. As murallas non 
se sabe con seguridade se foron 
levantadas despois da chegada romana ou 
antes. 
 
Era unha sociedade bastante igualitaria 
en canto ó sexo: as mulleres 
desempeñaban un papel importante na 
comunidade e mesmo na guerra, tamén 
loitaban. 
 
A relixión era o centro da sociedade: a 
economía, a organización social e 
especialmente a guerra dependen das 
súas crenzas. Tiñan unha crenza 
politeísta, crían en varios deuses ós cales 
adoraban e facían ofrendas nuns 
particulares santuarios. Estes eran, no 
caso galego, ó aire libre e en lugares 
especiais coma covas, montes...  
 
As ofrendas que realizaban podían ser 
sacrificios de animais como cabalos, e en 
casos excepcionais,  persoas. Estas 
mortes podían utilizarse para adiviñar, 
por exemplo, o final dunha batalla 
fixándose na forma de caer o sangue. 
Tamén se ofrecían armas, algo que este 
pobo valoraba ata o punto de preferir 
morrer antes ca perdelas. Áparte disto, 
celebraban ritos e ofrendas incluso antes 
de cada batalla.   
 

Non facían esculturas dos seus deuses xa 
que para eles estas eran unha forma de 
degradar a forma divina do seu deus. Eles 
adoraban  un deus que estaba 
representado nas montañas, nos ríos... En 
cambio si que facían esculturas en pedra 
de heroes que  colocaban á entrada das 
comunidades como figura protectora do 
poboado. 
 
Crían tamén no Máis Alá e para eles as 
aves eran o símbolo do paso da vida á 
morte, o símbolo do Alén.  
           
En canto á organización social, pode ser 
que houbese líderes que consolidaban o 
seu poder co reparto de bens: comida, 
bebida, botíns de batallas... Pero algo 
importante da sociedade celta son os 
Pactos de Hospitalidade, que se facían 
entre individuos, grupos familiares ou 
cidades para a protección mutua. 
 
 

PROBAS DA SÚA CHEGADA A 
GALICIA           
          

Unha das probas da presencia celta en 
Gallaecia son os numerosos escritos 
romanos nos que se mencionan pobos 
galegos: os nerios, os prestamarcos, os 
supertamaricos, os ártabros e, 
posiblemente, os cilenos. As historias 
máis importantes que permaneceron 
grazas a estes escritores son a do río 
Limia e a do Monte Medulio: 
Cando os romanos quixeron apoderarse de 
Gallaecia, entraron coas súas tropas polo 
sur, pero ao chegar ao río Limia, os 
habitantes da zona (celtas) fixéronlles 
crer que se trataba do río Lethes, o río 
do Esquecemento. Como os soldados eran 
moi supersticiosos ninguén se atrevía a 
cruzar cara á outra beira por se perdía a 
memoria, pero finalmente  o seu xeneral, 
Xuño Bruto, acabou pasando e como non 
lle ocorreu nada, os demais seguírono.  A 
persecución dos celtas polos romanos 
durou un tempo ata que os soldados 
acurraláronos no Monte Medulio (así o 
denominaban os romanos; é posible que se 
trate das Médulas, León, ou do Monte 
Cido, Serra do Courel, Lugo). Pode ser que 
este  fose un lugar sagrado para os 
galaicos e que por iso eles foron ata aquí. 
O exército cavou un foxo duns 25 
quilómetros arredor do monte para que 
non escapase ninguén, pero o pobo non se 
deu por vencido e aguantou o que puido 
ata que a fame e as enfermidades 
comezaron a facer estragos na poboación, 
a cal rematou por suicidarse. Tiñan un 
concepto tan forte de liberdade que 
preferiron morrer ca vivir escravos. 

Tamén se conservan restos arqueolóxicos 
relacionados cos celtas: santuarios ó aire 
libre como o de Panóias, con escaleiras, 
inscripcións en pedra e un lugar para 
facer sacrificios;  dedicatorias ós deuses 
celtas e epígrafes funerarios que falaban 
da súa procedencia (nas que se 
denominaban celtas a si mesmos), aínda 
que xa en latín. Atopáronse tamén moitas 
armas, xoias (como torques, máis de 150) 
moi parecidas ás dos pobos recoñecidos 
como celtas. Dentro destas probas son 
moi importantes as “Diademas de Mones 
ou de Ribadeo” que son da zona galaico-
ástur pero de orixe descoñecida. Destas 
diademas consérvanse sete fragmentos e 
están elaboradas en ouro. 
 
Outra que podería ser unha proba pero 
que foi rexeitada por algúns científicos e 
coñecedores do tema é a proba de ADN. 
Nun estudo realizado con 10.000 mostras 
de ADN de ingleses, escoceses, galeses e 
irlandeses antigos conclúese que o 62% 
do ADN do inglés primitivo ten a súa 
orixe na fachada atlántica da Península 
Ibérica. Antonio Salas, xenético e 
profesor de Medicina da USC, opina que o 
ADN dos galegos non nos pode dicir que 
haxa algunha parte do noso xenoma que 
identifique algo celta. 
  
A proba, por dicilo dalgunha maneira, máis 
fiable é a toponimia. En gran número de 
pobos e lugares de Galicia obsérvanse 
terminacións comúns (-bre, -briga, -be, -
ve) todas elas de orixe celta. 
 
Exemplos de pobos con estas 
terminacións: 
-bre: Fiobre, Cambre, Tiobre, 
Barrallobre, Alcobre… 
-briga: Anobriga, Nóbrega… 
-be/-ve: Trobe, Castrove, Landrove, 
Lestrove… 
 
Tamén se pode observar a pegada da 
lingua celta en nomes de ríos (Limia, 
Douro, Tambre, Ulla…) e sobre todo no 
noso léxico habitual (berce, croio, laxe, 
camisa, aramio, carro, cervexa, parra ...). 
 
Concluíndo, foi Galicia un país celta? 
Penso que a pegada deste pobo é 
innegable mais cuantificar a súa presencia 
é unha tarefa dabondo difícil ao seren 
probas tan pouco tanxibles, a cuestión é, 
en todo caso, apaixoante. 

 
Olalla López  
Gloria Arias  
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mito ou realidade?mito ou realidade?mito ou realidade?mito ou realidade?    
 

 

40 buques transportaban o tesouro máis 

grande que endexamais atravesara o 

Atlántico, cunha tripulación diezmada 

polas enfermidades e a falta de auga e 

víveres, ademais eran perseguidos por 

unha flota de ingleses e holandeses.  Tan 

só unha parte do tesouro foi 

desembarcada. 

 

                                      

 
 

 

Alugáranse máis de 1.500 carretas –co 

pago adiantado dun ducado por legua- 

para transportar a carga en etapas a 

Pontevedra, Padrón, Lugo... ata chegar a 

Segovia. O día 27, ao recibir o permiso 

para o desembarco da prata da Real 

Facenda, comezaron a descargar os 3650 

caixóns que a contiñan (7 millóns de pesos 

de prata aproximadamente) finalizando o 

día 14. 

Juan Larrea, o supervisor do desembarco 

da carga dos comerciantes, retrasaba a 

descarga tratando de aforrarlles o 20% 

de custe engadido e as posibles perdas no 

camiño; se cadra as naves inimigas 

pasasen de largo e puidesen proseguir ata 

Sevilla, pensaba.. 

A prudencia aconsellaba desembarcar a 

carga e pola a bo recaudo; pero as 

estritas leis da Casa de  Contratación de 

Sevilla, que monopolizaba o comercio coas 

Indias, castigaba coa morte a todo aquel 

que o fixese sen a presencia dos seus 

comisionados. Así pois, mentres recibía o 

permiso da Corte, o príncipe de Barbazón 

dispuxo a defensa do enclave e organizou 

os medios para o futuro transporte da 

carga. 

Para sorpresa dos españois un capelán dos 

barcos holandeses enteirouse do 

paradeiro dos navíos españois por medio 

dun freire residente nas Cíes. 

O 22 de outubro a ría de 

Vigo encheuse de velas 

inimigas cunha 

proporción de 40 navíos 

españois frente a 100 

holandeses. Como non 

podía ser doutra maneira, en apenas 5 

horas dramáticas , hostigados por mar e 

terra , todo estaba perdido para os 

españois. 

Hai que ter en conta que a maioría dos 

galeóns foron afundidos polos propios 

españois cando a derrota militar era xa 

incuestionable. Algunhas das mercadorías 

descargáronse antes para evitar que 

caesen en mans dos ingleses e 

transportáronse por terra a Madrid. 

Este enfrontamento deu lugar ao 

afundimento de 8 navíos españois 

cargados de prata e á perdida de 

innumerables vidas. 

O 31 de outubro a armada vitoriosa pasa 

frente a Vigo levando o seu botín. No 

fondo da ría queda a morte, a desolación, 

a ruína... e o nacemento dun mito: os 

tesouros afundidos na baía de San 

Simón, en Rande. 

Son moitas as expedicións que se levaron 

a cabo durante toda a historia. 

                                                                                                

 
 

 

A sona de Rande 

A partir daquela, o nome de Vigo 

popularizouse en Europa debido á 

abundante documentación que xerou o 

suceso, con impresión de numerosos 

gravados conmemorativos e de artísticos 

mapas para explicar e perpetuar a batalla. 

A Batalla de Rande, en fin, serviu para 

inspirar a Xulio Verne                                                                      

na súa novela “Vinte mil leguas de viaxe 
submarina”. Un dos capítulos transcorre 

na Ría de Vigo, ata onde periodicamente 

se trasladaba o capitán Nemo co Nautilus 

para financiar as súas expedicións cos 

tesouros que se atopaban no fondo das 

augas de Rande.                                                                          

A lenda dos tesouros afundidos no 

estreito de Rande, na ría de Vigo, cautiva 

aínda a aventureiros e arqueólogos de 

todo o mundo. A Xunta de Galicia, coa 

axuda da Armada, intensificou o control 

sobre as prospeccións na zona despois de 

que fose sorprendida unha expedición 

pirata de arqueólogos suízos rastreando 

as aguas sen permiso das autoridades 

españolas. Grupos británicos e franceses 

tamén intentaron sen éxito obter unha 

autorización para buscar os supostos 

tesouros perdidos na ría. Como 

prevención aos cobizosos, a Xunta advirte 

que os restos afundidos teñen gran valor 

arqueolóxico, pero non monetario. 

Durante varios séculos sucedéronse as 

aventuras de grupos españois, franceses, 

italianos, estadounidenses, británicos e 

suecos, case sempre con moi escaso éxito 

malia poren en práctica curiosos inxenios 

técnicos. O rastreador máis persistente 

foi o italiano Giuseppe Pino, que obtivo 

unha concesión en 1892 e non desistiu 

definitivamente ata 1920. Unhas cantas 

bandexas de prata foron case o seu único 

botín. 

 Ao parecer, outras expedicións tiveron 

máis sorte, como un equipo francés que 

recuperou en 1869 unha importante 

cantidade de prata, pero son os metais 

como o bronce,o ferro e o estaño, 

ademais de  restos de madeiras nobres, 

canóns e utensilios,  os achados máis 

frecuentes ata o día de hoxe. 

A recente expedición oficial galega logrou 

catalogar 14 galeóns cubertos pola lama 

do fondo da ría e que están sendo 

filmados para unha serie de televisión. 

O equipo do V Centenario insistiu en que 

están a  descubrir os restos do Santo 
Cristo de Maracaibo, que é o galeón máis 

buscado nos últimos anos. Nel estaba 

practicamente o único botín que obtiveron 

os inimigos da Coroa de España, aínda que 
este galeón tamén acabou afundíndose e 

hai expertos que opinan que non puido ser  

a moitas millas da ría de Vigo. Os 

responsables da expedición cren que o 

barco podería estar fóra da ría, a uns 

700 metros de profundidade. Ata o de 

agora, os submarinistas só puideron 

descender a 100 metros de profundidade 

e para acceder ao navío, necesitarían 

contar cun equipo técnico máis complexo 

do que dispoñen. 

A incógnita segue tan aberta como hai 

douscentos anos, resolverase algún día? 

                                                      

 

Javier Pumares 
Diana Babarro 

 

Batalla de RandeBatalla de RandeBatalla de RandeBatalla de Rande 
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Coñecendo o noso 

A Galicia do wolframioA Galicia do wolframioA Galicia do wolframioA Galicia do wolframio    
 

 

Os recordos dunha Galicia paupérrima, 

chea de fame, na que o único que 

abundaba era a carestía; os recordos de 

camisas azuis e de cruces gamadas de 

medo, de estraperlo, eses son os 

recordos de nosos avós. 

 

Os seus tempos de mocidade estiveron 

marcados por unha guerra que dividiu  

España en dúas, e unha posguerra que 

coincidiu con outra guerra que tronzaría o 

mundo, e mesmo Galicia, que  se 

converteu  en territorio estratéxico na 

Segunda Guerra Mundial. 

 

Franco debíalle lealdade a Alemaña 

debido ó apoio militar e financieiro 

ofrecidos por este na Guerra Civil. Así o 

réxime consentiu a instalación de bases 

para submarinos nazis en Ferrol e en 

Vigo. Tamén construíron o aeródromo das 

Roças (aínda segue en funcionamento), 

para permitir a manutención continuada 

das tres antenas de telecomunicación de 

máis de cen metros de altura. Estas 

servían para localizar e orientar tanto 

barcos como submarinos e avións. A zona 

de Fisterra servía aos alemáns para 

disporen dun observatorio estratéxico 

con que seguir os pasos da mariña aliada 

en augas atlánticas. Isto converteu as 

principais cidades galegas en asilo para 

importantes homes de negocio e espías 

alemáns. 

 

De aí que Alemaña puxera os seus ollos na 

Galicia porque dispuña dos mellores 

xacementos de volframio en Europa. Este 

mineral era imprescindíbel para o 

endurecemente das blindaxes dos seus 

acourazados e para fortalecer a 

capacidade destrutiva dos seus proxectís.  

 

A extracción de volframio para nutrir a 

maquinaria bélica dos nazis na Segunda 

Guerra Mundial significou a maior febre 

mineira do século XX no estado español. 

En ningún outro sector económico tivo 

Galicia tanta importancia no escenario 

mundial, levando o nome das minas galegas 

a todas as chancelarías.  

 

No entanto, a vantaxe militar que 

proporcionaba o uso deste mineral foi 

coñecida polo bando aliado, que comezou a 

comprar de forma masiva volframio en 

Galicia co único obxectivo de que non fose 

parar as mans alemás, dado que 

descoñecía o proceso de elaboración que 

posibilitaba o seu aproveitamento militar . 

O prezo iría multiplicándose por catro 

cada ano, forzando a intensificación dos 

traballlos de extracción e incrementando 

o seu valor de venda polos fortes 

impostos. 

 

A historia do volframio é de espionaxe e 

de contraespionaxe, de segredos, de 

rivais, de ideoloxías agochadas no medio 

dunha situación tensa na que os ingleses 

chegaban a pagar grandes cantidades ós 

mercantes para que estes afundisen o seu 

cargamento na saída das rías evitando así 

que chegasen a mans alemás. 

 

 

 

 

Ao redor de vinte mil galegos e galegas 

traballaron oficialmente nas minas e 

probablemente moitos máis fixérono de 

maneira clandestina. Grazas ao volframio 

conseguiron levar algo máis á mesa pero 

tamén moitos o gastaban tratando de 

evadirse da situación de posguerra ó 

carón dun viño ou dunha cabareteira. 

 

O colectivo feminino formaba unha parte 

importante do continxente de habitantes 

e traballadores das minas (con e sen 

contrato laboral), como as que se 

adicaban a outros traballos,  servizos 

domésticos, carga de vagóns, separación e 

secado do mineral, augadoras ou carga de 

leña.  

 

Incorporáronse centos de prisioneiros de 

guerra nos traballos de extracción deste 

mineral, a maioría deles presos 

republicanos. 

 

En todas as épocas de actividade mineira 

houbo unha alta mortandade entre a clase 

obreira da zona debido ás condicións de 

traballo con pó en suspensión, o que 

provocaba a morte por silicose. A máis, 

había casos de derrumbe de galerías e 

asasinatos por mor do estraperlo. 

 

Os medios de comunicación galegos 

daquel tempo informaban decotío da 

presenza de homes de negocios, 

industrias, e militares desa nacionalidade, 

moitos dos cales estaban encargados da 

compra ou supervisión dos traballos de 

explotación e traslado do volframio. 

 

Ao final da guerra e coa balanza xa 

inclinada cara ás forzas aliadas, ingleses 

e americanos aumentaron a presión sobre 

o réxime español para forzalo a impedir a 

venda de volframio aos nazis. Obrigaron 

ao xeneral Franco a bloquear a saída 

deste mineral para a Alemaña. 

 

Favorecer a exportación de volframio 

como pagamento polo apoio militar e 

económico da Alemaña na guerra 

española, acabou por ser o principal apoio 

financieiro exterior para o réxime, os 

seus primerios anos de historia.  

 

Finalizada a Segunda Guerra Mundial, os 

propios portos galegos serviron para que 

o réxime de Franco facilitase a fuxida de 

importantes dirixentes nazis para 

Arxentina e outros países, a quen antes 

proporcionara identidades falsas para 

pasaren desapercibidos e eludiren desta 

maneira ó seu procesamento polos 

tribunais internacionais. 

 

As explotacións do volframio en Galicia 

supuxeron o impacto de sete anos de 

modernidade nunha sociedade tradicional 

na que un pescador que utilizaba 

ancestrais artes de pesca podía ollar 

como pasaba ó seu carón un xigantesco 

submarino nazi ou como unha muller podía 

estar sachando na leira ó lado dunha 

complexa e moderna construción ligada á 

explotación do volframio, mentres un 

home se mergullaba na procura de 

centolas protexido con gafas de avición 

inglesas. 

 

O escándalo do volframio nazi destapouse 

a principios do ano 1997, revelado polos 

documentos estadounidenses que foran 

desclasificados. 

 

 

 

 

María Isabel Limia 
José Luis González  
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A lenda do Rei 
Unha vez alguén contoume que ía pola 
estrada e que de súpeto tivo unha avería 
no coche e cando estaba a intentar ver o 
que pasara , unha moto de gran cilindrada 
parou ao seu lado e... sorpresa sorpresa, 
sacou o casco e era o Rei, quen axudou ao 
conductor e levouno ata unha gasolinera 
para poder chamar. 
 
 

Walt Disney  

está crioxenizado 
Que se almeriense, que se filonazi, moitas 
lendas urbanas en torno ao facedor de 
sonos máis grande que deu o século 
pasado pero ningunha tan estendida como 
a que di que o bo de Walt Disney 
está crioxenizado esperando a que a 
técnica se desenvolva o suficiente para 
desconxelalo e resucitalo. Tan estendida 
está que moita xente a dá como certa... 
aínda que os seus familiares repetisen 
en múltiples ocasións que Disney está 
enterrado como calquera outra persoa. 
Claro exemplo de lenda urbana que de tan 
repetida se acepta como real sen selo. 
 
 

Caimáns nos sumideiros de 

Nova Iork  
Segundo a lenda, baixo as rúas de Nova 
York existen crocodilos xigantes albinos. 
Desta lenda existen moitas variantes 
pero a orixinal empezou coa crenza de 
que moitos neoiorquinos viaxaban a 
Florida e mercaban pequenos caimáns que 
logo levaban a Nova Iork. Estes caimáns 
aos que había que alimentar eran moi 
simpáticos ao principio pero, tiñan un 
problema... e é que medraban. Cando tiñan 
xa un tamaño razoable e empezaban a 
comer non só o que o neno lle daba senón 
tamén a súa man se se poñía un pouco 
preto, o que facían os pais era coller o 
réptil, quitarllo  ao neno e tiralo  polo 
retrete. Onde remataba o réptil? Pois nos 
sumidoiros de Nova Iork. 
Co paso do tempo, segundo a xente que a 
contaba, xurdía unha especie de 
crocodilos que por efecto da escuridade e 
das sombras se converteran en crocodilos 
cegos e ademais albinos. Esa estraña 
mutación de caimáns suponse que se 
alimentaba de toda clase de refugallos 
que había nos sumidoiros. 

A nube do Rei León 
Nunha escena da popular película 
de Disney na que Simba aparece 
deprimido no bordo dun desfiladeiro e na 
que a perspectiva nos permite ollar o ceo, 
hai debuxada unha nube cuxas formas 
trazan a palabra 'sex'. Díxose que se 
trataba dunha mensaxe subliminal. É 
difícil de determinar. O certo é que, cun 
pouco de imaxinación, pódese ler a 
palabra. 
 
 

Tommy Hilfiger 
Dise que  Tommy Hilfiger dixo nunha das 
súas entrevistas  que non quería que os 
latinos e os  negros vestisen a súa roupa 
pois eran só para persoas. 
 
 

Anne Igartiburu 
Segundo testemuños de médicos, Anne 
Igartiburu ten a 
Síndrome Morrison (xeneticamente é un 
home, naceu con testículos e pene, pero 
como non fai efecto a testosterona pois 
desenvólvese como unha muller). 
 
 

Indurain 
Grazas aos compañeiros de equipo de 
Indurain extendeuse o mito de que , 
cando no Tour de Francia pasaba á altura 
de Navarra, Indurain facía un 
intercambio completo de sangue polo de 
alguén moito máis osixenado. Este mito é 
moi pouco crible debido á dificultade 
técnica que suporía este feito. 
 
 

Coca-Cola  
Hai numerosas lendas acerca da Coca-
Cola e as súas propiedades. Desta bebida 
díxose que a súa "fórmula secreta" é 
capaz de descompoñer anacos de carne e 
dentes, que desatasca as canalizacións, 
que serve para afrouxar os parafusos, 
limpa as manchas de graxa na roupa e é un 
poderoso espermicida. 
 
 

O cociñeiro de cans 
Outras das lendas urbanas que circula por 
moitos sitios é a do director dun refuxio 
de animais que recibe a carta do director 

dunha empresa asiática, na que lle 
manifesta o seu amor polos animais, en 
concreto polos cans, e a súa intención de 
adoptar, non importa o número, para o seu 
coidado;  contribuiría evidentemente  cun 
xeneroso donativo ao refuxio por cada 
animal que lle entregasen. 
A intención real era sacrificar aos 
animais para torralos , envasalos ao 
baleiro e envialos ao seu país onde se 
considera un manxar digno de reis. 
 
 

Comida de can en 

restaurantes españois 
Hai uns meses, en Málaga, correu o rumor 
de que nun dos polígonos industriais, 
precisamente un cuxo nome coincide co 
río en que se encontrou o crocodilo, 
polígono Gudalhorce, a policía atopara 
unha nave de "chineses" na que ían 
metendo a todos os cans que encontraban 
para o  sacrificio e distribución da carne 
polos restaurantes. 
 
 

Pastel Universitario 
En todos os comedores universitarios 
cóntase a historia de Pedro, por poñerlle 
un nome, que tras pasar pola barra para 
recoller a súa comida e chegar a unha 
mesa decátase de que esquecera os 
garfos. 
Sobre a súa bandexa está o último anaco  
dunha torta de queixo con froita do 
bosque que quedaba. 
Sabe perfectamente que cando volva de 
recoller os garfos a torta terá 
desaparecido. 
Sen pensarlo dúas veces colle un anaco de 
papel e escribe: "Chuspín sobre a torta" 
Máis tranquilo marcha e cando volve, 
comproba horrorizado que no mesmo 
papel alguén escribira: "... e eu tamén. " 
 
 

Atari e os videoxogos 

enterrados 
Atari ten millóns de videoxogos que 
ninguén quería enterrados no deserto de 
Novo México.Todo o mundo sabe que 
con E. T, o cutro videoxogo para Atari, a 
compañía perdeu tantos cartos que lle 
saía máis barato destruír os xogos que 
almacenalos nalgún lugar, pero 
supostamente tamén ocorreu 

LENDAS URBANASLENDAS URBANASLENDAS URBANASLENDAS URBANAS    
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con Pacman (xa que se fixeron 12 millóns 
de xogos... cando só había 10 millóns de 
consolas). Malia o estraño que poida 
parecer, esta historia é real e está 
confirmada. Se corredes ao deserto de 
Novo México, unha morea 
de truños espéravos. 
 
 

Sadam Hussein e a Play 

Station 2 
Sadam Hussein tratou de usar 
PlayStation 2 unidas entre si como 
supercomputadoras que guiasen mísiles. 
 
 

Sorpesa Sorpresa 
Dicíase que en Sorpresa Sorpresa deran 
unha sorpresa a unha nena menor de 
idade escondendo na súa casa a Ricky 
Martin nun armario. 
No estudo estaban a nai da nena e Concha 
Velasco. 
Estaban a gravar a rapaza e esta tiña un 
cadelo. 
De pronto vese como a rapaza levanta a 
saia ( ou baixa o pantalón) e  unta 
marmelada nas súas partes ( deseguido o 
cadelo ponse a lamber). 
Entón a nai e Concha Velasco poñíanse 
todas nerviosas e  Concha 
Velasco ordenaba interromper o 
programa, todo un ridículo mentres Ricky 
Martin  alleo a todo isto seguía no 
armario. 
 
 

A autoestopista fantasma 
A lenda conta que unha moza vestida de 
branco cun vestido rachado (ás veces de 
noiva e outras de loito) aparece fronte 
aos viaxeiros á beira dos camiños, polo 
xeral preto dunha curva perigosa. Pídelles  
que a leven; cando sobe, dise que 
transcorre un tempo en absoluto silencio 
ata que ela, misteriosamente, desaparece 
do vehículo en movemento. Adóitase 
contar logo que o viaxeiro remata 
decatándose de que a muller morrera nun 
accidente ou dalgunha forma tráxica. A 
versión que a viste con traxe de vodas 
afirma que morreu co seu noivo. 
 

Aitor López 
Bea Fernández 

 

 

 

 

 

 
Todos os homes soen vivir cada noite 
estrañas  e misteriosas aventuras 
mentres dormen, en ocasións 
emocionantes e agradables e noutras 
dolorosas e tristes, pero aínda así, os 
soños esquécense rápido. E… o soño que 
é? 
 

É unha sucesión  de imaxes máis ou menos 
coherentes que se presentan mentres 
durmimos, que poden ter un aire de 
realidade ou caracterizarse por unha gran 
fantasía. Podemos soñar con lugares que 
non coñecemos, situacións que nunca 
vivimos e incluso con persoas que xa 
morreron. Os soños son o fenómeno máis 
persoal e subxectivo que existe, poden 
falar de nós e da nosa forma de ser. 
 

Parece ser que os nenos  soñan máis ca os 
adultos e que os bebés soñan incluso 
antes de nacer  tendo os mesmos soños 
que a nai. Os rapaces de entre 13 e 16 
anos adoitan ter soños obsesivos e as 
mulleres acostuman a soñar máis ca os 
homes pois teñen unha imaxinación e 
sensibilidade máis intensas de tal xeito 
que mesmo soñan en cores cando o home o 
fai xeralmente en branco e negro. 
 

E o pesadelo que é? Pois ben, é un terror 
mesturado con angustia que se manifesta 
cunha forte intensidade. Algúns 
pesadelos teñen a súa orixe nun 
traumatismo que se remonta ao 
nacemento e que estaba durmido no 
subconsciente. Algúns pesadelos con 
sensación de afogo téñense explicado por 
partos difíciles. Ao longo da Idade Media, 
o pesadelo era considerado como un demo 
que violaba ás mulleres durante o soño. 
Estas crenzas prolongáronse durante 
séculos e foron facilmente aceptadas polo 
pobo. O pesadelo é unha combinación de 
medo e terror que vai aumentando de 
intensidade  ata que un movemento 
brusco esperta ó que soña, que se atopa 
estremecido e cuberto de suor. Tamén 
hai soños premonitorios ou proféticos  
cando vemos cousas que sucederán máis 

tarde. A interpretación dos soños xa era 
practicada polos pobos da antigüidade 
clásica e chegou ao seu apoxeo con Freud 
que lle deu un fundamento científico. Por 
exemplo; o perigo inminente de 
enfermidade ou de morte está 
simbolizado pola pérdida dos dentes. Os 
soños normalmente esquécense despois 
duns poucos minutos de espertar, 
deixándonos unha sensación positiva ou 
negativa que no primeiro caso queremos 
prolongar. Ás veces, cando vivimos un 
intre na realidade que nos recorda algo do 
soño, dicimos “ Lémbrome do soño que 
tiven esta noite”. Algúns dos elementos 
que poden aparecer nos soños poden ser 
entre outros: 
 
Polo: Sorte pasaxeira; cociñalo: 
satisfaccións familiares; comelo:boa 
situación económica; desplumar un polo: 
vingarse das malas linguas. 
 
Can: Nunca esquezas aos teus amigos; 
atalo: non confías plenamente en quen tés 
cerca; que ladra: coidado cos perigos; que 
morde: un amigo pode traicionarte; ter un 
can: gústache  que os demais se 
comporten como ti desexas.  
 

Cortina: algo relacionado cun segredo.  
 

Cubo: é o recipiente da vida e a 
interpretación está en función do contido.  
 

Serpe: perigo para a felicidade da parella  
 

Chocolate: forza e saúde. Palco: 
provocarás envexa... 
 
Hai diferentes tipos de soños como:soños 
de angustia, acústicos, de alivio, de 
olores, de vós, de identificación, musicais, 
de reencarnación... 
 

Sabemos que os teus soños son únicos. 
Ninguén pode ter as túas emocións ou as 
túas experiencias. Cada soño se conecta 
coa túa propia "realidade". Polo tanto, 
para interpretar, é importante poñelo no 
contexto das túas experiencias e vida 
persoal. 
 

 

Olga Vortolomei  
Alba Rey  
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Xogadores galegos Xogadores galegos Xogadores galegos Xogadores galegos 
que chegaron a que chegaron a que chegaron a que chegaron a 
triunfar no mundo triunfar no mundo triunfar no mundo triunfar no mundo 
do fútbol.do fútbol.do fútbol.do fútbol.    
 

 

No mundo do fútbol vemos  como os 

grandes galardóns deportivos lévanos os 

xogadores estranxeiros ou doutras 

provincias  e a xente pode chegar a 

pensar  que en Galicia non hai nivel 

futbolisticamente falando pero o certo é 

que o noso fútbol deu ao longo da historia 

deste deporte   grandes xogadores que 

nada teñen que envexar a outros nados 

noutros países ou lugares de España. 

 

Como non, imos comezar co noso gran 

futbolista Luís Súarez, o único balón de 
ouro español nado en España e que 

ademais  é galego. 

 

Luís Suárez 
 

Naceu na Coruña no ano 1935. Está 

considereado coma un dos mellores 

xogadores do século XX . Suárez 

comezou a súa andaina no Deportivo da 

Coruña pero onde realmente destacaría 

sería no FC Barcelona onde se demostrou 

o gran xogador que era. 

 

Fichou polo Inter de Milán, coñecido como 

o “Gran Inter”, do que Suárez era a 

figura máis destacada , incluso o seu 

traspaso polo Inter sería o máis caro da 

súa época. 

 

Di Estéfano alcumábao “O arquitecto” 

pola súa gran visión de xogo e o seu 

perfecto posicionamento no terreo. 

O seu gran labor e esforzo sería 

recompensado cun premio só ao alcance 

de grandes estrelas e en 1960 

conseguiría O Balón De Ouro 

recoñecéndoo como o mellor xogador do 

mundo dese ano. 

Sen dúbida un futbolista espectacular.  

 

Diego López 
 

Este porteiro nado en Lugo é un dos 

referentes do Vilarreal de primeira 

División. Formouse nas categorías 

inferiores do Real Madrid chegando a 

debutar co primeiro equipo , pero o seu 

afán de gañador e loitador levaríano ao 

Vilarreal .Logo de loitar pola titularidade  

habería de converterse  nun porteiro de 

renome no ámbito futbolístico. 

 

 

 

Amancio Amaro 
 
Outro coruñés. Compartiu vestiario no 

Deportivo con Luís Suárez e os grandes 

clubs comezarían a fixarse nel no ascenso 

do Deportivo a primeira ,chamando a 

atención de grandes como o Real Madrid. 

 

O club merengue ficharíao a pesar da súa 

elevada ficha a petición e insistencia de 

D. Santiago Bernabéu. Conseguiría 

levantar a Copa de Europa e a Liga 

ademais doutros trofeos como o de 

pichichi en dúas ocasións . 

 

Alcanzou gran renome internacional como 

xogador branco e aínda que non conseguiu 

un Balón de Ouro, entrou na selección 

mundial da FIFA , algo só ao alcance duns 

poucos. 

 

Resumindo; como podedes ver, estas son 

só algunhas das figuras que demostran 

que o talento co balón ten tamén 

arrecendo galego. Para que digan. 

 

Jorge López                                                                                             
Manuel Enrique Docampo 

 

 

 

 

Xogadores galegos Xogadores galegos Xogadores galegos Xogadores galegos 
que triunfaron no que triunfaron no que triunfaron no que triunfaron no 
baloncesto a nivel baloncesto a nivel baloncesto a nivel baloncesto a nivel 
nacional.nacional.nacional.nacional.    
 

 

Manel Sánchez 
 

Naceu en Lugo (24/05/1958). Ex xogador 

de baloncesto, escolta de 1,92 metros.  

 

Comezou a xogar con 9 anos. Tivo que 

traballar moito para poder entrar a xogar 

no Clube Estudiantes de Lugo. Cando tiña 

só 17 anos, xogou por primeira vez co 

primeiro equipo do Clube. Logo marchou a 

Zaragoza pero el seguiu traballando posto 

que quería volver ao Breogán, o clube dos 

seus inicios. Retirouse do baloncesto 

profesional no ano 1993. 

 

 
 

 

Fernando Romay 
 

Nado en A Coruña (23/09/1959). Ex 

xogador de baloncesto, pívot de 2,13 

metros.  

 

Os seus inicios foron complicados porque 

combinaba o baloncesto co fútbol 

americano.  

 

Foi o primeiro xogador europeo en 

conseguir un titulo de fútbol americano e 

un de baloncesto no mesmo ano. 

Dende 1976 ata 1996 (data da súa 
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retirada) xogou na ACB. 

 

Debutou en ACB con 17 anos. Mantívose 

no Real Madrid dende 1976 ata 1993, na 

tempada 93/94 xogou no Ferrol, equipo 

co que gañou unha liga ACB, na 94/95 

xogou no Zaragoza, gañando outra liga 

ACB, e na tempada 95/96 (ano da súa 

retirada) volveu ao Real Madrid. 

 

Foi subcampión olímpico no ano 1984, 

gañou sete ligas ACB, cinco Copas do Rei 

e dúas Copas de Europa.  

 

 

 

 

 

 

Ismael Santos  
 

Naceu en Ourense (26/041972). Ex 

xogador de baloncesto, escolta de 1,92 

metros. 

 

Con 13 anos tivo que separarse da súa 

familia para marchar a Madrid. Alí xogou 

en categorías inferiores ata os 17 anos 

que debutou en ACB. O seu rol deportivo 

cambiou moito ao longo da súa vida, xa  

que de pequeno tiña un papel moi ofensivo 

e segundo foi ascendendo  de categoría 

dedicouse máis á defensa, chegando a 

converterse nun dos mellores defensores 

de Europa. 

 

Xogou en ACB ata o ano 1999, logo xogou 

durante 4 anos en Italia e Grecia. 

Retirouse do baloncesto profesional no 

ano 2003.  

 

Gañou tres ligas ACB e dúas Copas de 

Europa. Xogou na Selección Española en 

categorías inferiores e xogou seis 

partidos coa Selección Española absoluta.  

 

 

 

 

José Antonio “Sony” 

Vázquez  
 

Naceu en Ourense (21/02/1975). Pode 

xogar tanto de escolta como de alero, 

mide 1,95 metros.  

 

Debutou en ACB tendo soamente 18 anos. 

En categorías inferiores (cadetes e 

infantis) Ninguén  esperaba que puidese 

chegar a xogar en ACB, posto que o seu 

entrenador case nin contaba con el mais 

grazas ao seu traballo e á súa mellora 

(sobre todo defensiva,) chegou a xogar na 

ACB. Actualmente segue xogando no COB. 

 

 

 

 

José Luís “Lucho” 

Fernández 
 

Naceu en Ferrol (04/08/1975). Pode 

xogar tanto de alero coma de ala/pívot 

grazas aos seus 2,02 metros. 

 

Debutou en ACB no ano 2004 co Bilbao 

Basket tras ascender ese mesmo ano 

dende LEB. Na tempada 2007/2008 

gañou a liga ACB e a Copa do Rei co TAU 

cerámica.  

Actualmente está xogando aquí en 

Ourense e é un dos xogadores máis 

importantes do Clube Ourense 

Baloncesto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francisco Vázquez 
 

Naceu en Chantada, Lugo, (01/05/1983). 

Pívot de 2,09 metros. 

 

No ano 2000 con tan só 17 anos asinou un 

contrato co Málaga e empezou xogando en 

EBA. 

 

Ao principio era un xogador moi lento ao 

que utilizaban  para taponar e coller 

rebotes pois non pensaban  que puidese 

mellorar tanto como o fixo. 

 

Debutou en ACB no ano 2003, no ano 

2005 estivo moi cerca de asinar un 

contrato cos Orlando Magic (NBA) pero 

ao final rexeitouno. Tivo un par de anos 

moi malos fisicamente e pensábase que 

nunca chegaría a volver a ser o Fran 

Vázquez que estivo a punto de xogar na 

NBA. Na actualidade xoga no Barcelona, 

este verán foi coa Selección Española ao 

Mundial. 

 

Gañou unha liga ACB tres Copas do Rei e 

unha Copa de Europa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jorge López 
Manuel Enrique Docampo 
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NósNósNósNós    
eeee    

aaaa 

 
 

 

 

Que se che vén á cabeza cando pensas na 

natación sincronizada? A nós, a palabra 

esforzo. Cando falamos de esforzo non só 

nos referimos ás dificultades deste 

deporte senón tamén no que conleva , é 

dicir, chegar día tras día á tua casa ás 

dez da noite, pensar que aínda tés tres 

exames que preparar e un sen fin de 

deberes que facer. A  túa xornada non 

remata á medianoite porque o teu día ten 

26 horas. Posiblemente esteas pensado 

que iso lle pasa a calquera que practique 

outro deporte, e así é,  pero nós 

xogámonos todos os días e horas de 

sacrificio en unicamente tres minutos. Os 

tres minutos que dura a nosa coreografía, 

porque niso consiste a sincronizada, na 

combinación de natación, ximnasia e 

danza:  non practicamos só un deporte 

senón tres. 

 

Pero compensa infinitamente a 

satisfacción de saír da auga e pensar que 

deches todas as forzas que levas dentro. 

Ver que as túas compañeiras sorrín, que a 

xente aplaude e que a túa entrenadora 

apunta cos dedos cara a arriba. Nese 

momento sentes que todo ese esforzo 

pagou a pena. Miras cara a atrás e ves 

como empezou todo, como chegamos ata 

aquí. 

 

 

 

Hai sete anos un pequeno grupo de 

rapazas e nós comezamos a “intentar 

aprender” esta arte e non foi doado xa 

que ninguén nos apoiaba, nin tiñamos 

medios para facer o que a nós nos 

gustaba. Pouco a pouco este deporte foi 

atraendo a máis xente e á vez   máis 

posibilidades. Comezamos dende a sombra 

loitando por evitar o derradeiro posto, e 

con moita dedicación, e enfrontándonos a 

un xurado inxusto e decantado por 

aqueles que xa tiñan a experiencia que a 

nós nos faltaba, conseguimos  chegar aos 

primeiros. Todo ese esforzo do que 

falabamos viuse recompensado polos que 

saben.  
 

 

Ao pasar tantas horas xuntas entrenando, 

compartindo choros e alegrías, viaxes e 

momentos nos que pensamos en tirar a 

toalla, créase entre nós un vencello 

enormemente forte que nos mantén 

unidas e que nin sequera  un mal resultado 

pode destruír. Un vencello que tamén  

precisamos para motivarnos e entrenar 

sempre ao máximo rendemento. Por iso a 

sincro non é só cumprir obxectivos pois o 

traballo en equipo é fundamental, e 

axúdanos, despois, a ser rapazas moito 

máis abertas a recibir críticas e a saber 

levar a carga dun equipo. 

 

Por todo isto nós só temos boas palabras 

para este deporte que non só é un 

deporte, é moito máis , porque unha 

semana sen sincro xa non é unha semana, 

parece un mes. Converteuse para nós en 

imprescindible e fundamental. Un deporte 

que nos enche e que sobre todo nos fai 

felices. 

 

Raquel Rúa 
Antia Arias 

Andrea Fernández 
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  Brais  Casas 

CARTA DE AMOR 

76 



                                                               

                                                                                 
                                                                                 

                                Rañolas  7                                                                                                                    
                           

Curruncho do soñador 
 

  

 

 

 

Uxía Rodríguez 

CARTA DE AMOR 
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Florina V. Medrea 

CARTA DE AMOR 
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DESPOIS DO MES DE ABRIL 

                                           

                                        Para Begoña, sempre. 
 

Vas polos corredores do Instituto 

tecendo e destecendo pensamentos. 

Ou, simplemente, andas matinando 

cómo acender a luz, o lume, os soños, 

na mente e corazón dos teus alumnos: 

a verdadeira luz que os ilumine 

nos escuros camiños deste tempo. 

 

¡Con que paixón asumes cada día 

a misión de ser mestra inesquecible, 

mestra da vida a corazón aberto. 

A paixón de ser nai, ser compañeira! 

 

Estás agora no café Galaxia. 

Conversas con Pilar, Elba, Conchita... 

Falades dos proxectos máis urxentes, 

da luces e das sombras deste día, 

de soños e ilusións para mañá. 

 

Estás na túa horta: cultivando 

a froita dos máis tenros sentimentos... 

¿Quen levará cereixas ao Instituto, 

despois do Mes de Abril de 2010? 

 

Vas polo mes de abril. 

                                    Vas camiñando 

por campiñas floridas. 

                                     Un regueiro 

murmura desacougos. 

                                      O canciño 

que te acompaña treme, arrepiado, 

ó presentir no ar presenzas negras. 

 

Québrase a fráxil luz do teu alento. 

E pérdeste na lenta atardecida, 

fóra do tempo, en fondas corredoiras. 

 

E vives xa no corazón da xente 

que compartiu contigo algunha lúa, 

querida amiga, amiga verdadeira.  

No corazón da xente do Instituto. 

Nas vívidas lembranzas. Nas palabras, 

transidas de emoción e de tenrura, 

dos que falan de ti, de cómo eras... 

 
                                           Edelmiro Vázquez Naval 
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O cine Galego O cine Galego O cine Galego O cine Galego 

na súa etapa na súa etapa na súa etapa na súa etapa 

de esplendor.de esplendor.de esplendor.de esplendor.    
 

Que mellor momento que o que está a 
vivir o cine galego para renderlle unha 
homenaxe tal e como se merece. 
 
 
DOBLE E TRIPLE galardón para o 

talento galego: Luis Tosar. 

 

“Celda 211 xa fixo 
todo o que tiña que 
facer”. Respostaba 
unha das 
responsables de 
Vaca Films (Emma 
Lustres). Esta 
produtora galega 
sacou  adiante tres 
películas que 

seleccionou  a Academia do Cine para 
optar ós Oscars. Outra das películas que 
se estrenará en xaneiro será “Tamén a 
Choiva”, de Ícíar Bollaín. 
 
O dobre galardón correspóndelle a 
Vacafilms (éxito de todo o audiovisual 
galego) que non  esperaban que a 
Academia optase pola película de Daniel 
Monzón. O triple galardón correspóndelle 
ao actor galego Luis Tosar por ser o 
protagonista de “Lope” e das dúas 
películas nomeadas anteriormente. 
 
En canto a  “Tamén a choiva” 

simplemente se agarda a que sexa un gran 
éxito sendo unha das seleccionadas para 
representar a España nos Oscars, o que 
xa supón un gran triunfo. 
 
Luis Tosar recolleu o Goya ó mellor actor 
protagonista na película Celda 211. 
Dedicoulle ese gran galardón aos actores 
e compañeiros cos que traballou durante a 
rodaxe da película, á súa familia 
(principalmente a súa nai) e deixou o seu 
agradecemento na lingua que se fala no 
seu país : O galego. Un actor que a pesar 
de chegar tan alto, non se esquence da 
súa procedencia. 
 
Na película podemos ver a Luis Tosar moi 
metido no papel que lle corresponde, o de 
Malamadre, líder indiscutible do cárcere 
no que se atopa cumprindo condena.  
 
A película estreouse situándose xa no 
primeiro lugar da taquilla española. A 

estrea tivo lugar o seis de novembro de 
2009 chegando a recaudar nos cines 
españois 12.876.475 €  e atraendo a 
2.055.848 espectadores ás salas de cine, 
onde se mantivo na carteleira ata o 
catorce de marzo de 2010. 
 
   
A asociación de críticos 

norteamericanos detaca o filme 

“Buried” do ourensán Rodrigo Cortés. 

 

 
Outro galego que 
traballa no cine 
foi distinguido 
pola Asociación 
Nacional de 
Críticos de Cine 
de Estados 
Unidos. O 
colectivo premiou 
a súa película, 
“Buried” 
(enterrado), no 
apartado de guión. 
Chris Sparling foi o seu escritor que non 
tivo éxito para convencer á compañía 
Norteamericana para levar a película ó 
cine. Finalmente, Rodrigo Cortés (Pazos, 
Ermos, Ourense, 1973) púxose detrás da 
cámara para narrar unha claustrofóbica 
historia na que un norteamericano, 
interpretado por Ryan Reynolds, esperta 
no interior dun ataúde, enterrado vivo 
baixo terra nun deserto de Irak, o único 
que ten é un teléfono e un prendedor para 
facer fronte á hora e media que lle queda 
de osíxeno. O filme transcorre nun só 
escenario, un ataúde, aínda que foron 
necesarios varios para adptarse a cada 
tipo de plano. 
 
Este filme foi incluído entre as dez 
mellores cintas do cine independente do 
ano, unha lista na que tamén entrou “O 
escritor” de Polanski. Sen embargo, a 
realmente triunfadora entre os críticos 
norteamericanos foi “A rede social” que 
narra o nacemento de Facebook e que 
levou os premios á mellor película, 
director, actor protagonista e guión 
adaptado. 
 O audiovisual galego recupera 

actualidade con Galicia como plató: 

Almodóvar, Banderas e Martin Sheen 

figuran entre os moitos directores e 

actores que visitaron a nosa 

comunidade. 

 

O audiovisual galego recupera actualidade 
e faino con varias rodaxes en activo, 
outras inmediatas e varias estréanse en 

festivais internacionais. Gozan de axudas 
para a produción audiovisual por parte da 
Axencia Galega das Industrias Culturais 
(AGADIC), dependente da Consellería de 
Cultura e Turismo. 
 
“A pel que habito”, película de Pedro 
Almodóvar, súmase a  “Onde está a 
felicidade?”, localizada en numerosos 
puntos do Camiño de Santiago. A cinta, 
dirixida polo brasileiro Carlos Alberto 
Riccelli, está apoiada polo Fondo de 
Coprodución Galicia-Brasil, promovido 
polo consorcio Audiovisual De Galicia e a 
Axencia Nacional de Cine de Brasil. 
Tamén conta con axuda do Xacobeo 2010. 
Coproducen Filmanova Invest por parte 
galega, xunto a Coraçao de Selva e Pulsar 
Cinema, de Brasil. 
 
Igualmente, Ringo Rango coproduce con 
México a película “Anos depois”, dirixida 
por Laura Galdós Velo, rodada o pasado 
inverno en Cartelle e Ourense e agora en 
posprodución. Ademais, Tele 5 grava en 
Galicia a serie “Piratas”, con Pilar Rubio 
de protagonista. 
 
Os novos proxectos: 
  
“A verdade na cara”, producida por 
Formato e dirixida por Breogán Riveiro. 
 María Bouzas e Carlos Blanco tiran do 
reparto na historia dun mozo con 
síndrome de Down que devecía por  
presentarse ás eleccións. 
 
 

Dende o 29 de outubro de 2010 tres 

películas galegas  proxéctanse nunha de 

cada cinco salas de cine. 

 

A tripla estrea constitúe un feito sen 
precedentes na historia do audiovisual de 
Galicia.  
 
Tres coproducións galegas aparecen nas 
pantallas españolas con máis de 
dúascentas copias en todo o país, das que 
arredor de trinta ocuparán o 20 % do 
parque exhibidor galego. 
 
Estas estreas son as seguintes:  
Retornos que se mostra subtitulada fóra 
de Galicia, A tropa de Trapo chega con 
copias en 3D (tamén en galego) e Vivir 
para sempre que xa ten asegurada a súa 
exhibición nas salas británicas. 
 
Considérase que destas tres películas 
obteranse moitos beneficios. Ademais, as 
produtoras Vaca Films, Formato e 
Continental Animación están a facer un 

80 



                                                               

                                                                                 
                                                                                 

                                Rañolas  7                                                                                                                    
                           

Curruncho do espectador 

gran esforzo promocional. No conxunto da 
súa produción participan algunhas 
institucións como a Consellería de Cultura 
a través de Agadic, o Ministerio de 
Cultura, Televisión de Galicia, Sempre 
Cinema e o Consorcio Audiovisual de 
Galicia en canto a axudas á promoción. 
 
Retornos é un thriller do noiés Luis 
Avilés, rodado por completo en Galicia e 
coa maior parte de actores  galegos, 
entrará con 13 copias repartidas entre 
cidades e vilas e deixará 18 para o resto 
do mercado español. 
 

 
 
Vivir para sempre, de Gustavo Ron, é un 
emotivo drama para todos os públicos, coa 
súa posprodución  feita na Coruña e con 
algunha secuencia filmada na Lanzada. 
Sairán 91 copias en total, das que cinco 
estarán nos cines Galegos. 

  
A tropa de trapo realizada por Alex 
Croll é unha película dirixida 
principalmente ao público infantil. Estará 
en Galicia con 10 copias, das cales 5 serán 
en 3D e en galego. 

 
 

Tanto Enma Lustres (produtora de 
Vacafilms) como Andrés Barbé (da 
empresa formato) e Chelo Loureiro 
(produtora de Continental) coinciden en 
que os tres filmes non se fan competencia 
debido a que están dirixidos a un público 
moi diverso. 
 
Como podemos apreciar, o cine galego 
está arrasando e non só en Galicia senón 
tamén en Europa. Esperemos que este 
endexamais remate e que poidamos seguir 
disfrutando tanto dos actores como das 
películas galegas. 
 

                                                                                         
Andrea Tumbeiro 

 

    

    

DYGRA FILMS DYGRA FILMS DYGRA FILMS DYGRA FILMS     
 

A EMPRESA DE 
ANIMACIÓN GALEGA 
POR EXCELENCIA 

 
 
DYGRA FILMS é unha produtora situada 
en A Coruña que realizou “O bosque 
animado”, a primeira película de animación 
3D feita en Europa, unha das películas 
españolas de animación máis taquilleiras 
de todos os tempos e a que maior éxito 
tivo ata agora de toda a historia da 
animación galega.   
 
Esta empresa conta con máis de 20 anos 
de experiencia no mundo da comunicación 
e da produción audiovisual, aínda que foi 
en 1997 cando comezou unha nova 
aventura creando un estudo de animación 
por ordenador cuxa primeira produción 
foi “O Bosque Animado”. Con esta 
longametraxe iniciouse unha etapa 
destinada a producir longametraxes de 
animación para o mercado internacional 
dirixidos a un público familiar. 
 
Posteriormente realizou “O soño dunha 
noite de San Xoán” e “Espiritu do 
Bosque”. Actualmente están producindo  
“Noite de ¿paz?”, a súa última 
longametraxe de animación. 
 
É importante resaltar tres líñas 
complementarias que definen a DYGRA 
FILMS como un dos mellores estudos de 
animación por ordenador. 
 

 
Un amplo labor de investigación e 
desenvolvemento 

 
O que permitiu a formación de equipos de 
persoas altamente cualificadas  e 
avanzados sistemas de traballo. Este 
labor que foi recoñecido no ano 2002 ó 
ser nominada na categoría de “Innovación 
Tecnolóxica” nos VI Premios Príncipe 
Felipe a la Excelencia Empresarial.  
 
Asemade, estableceu importantes nexos 
con Universidades a través da súa 
colaboración co Máster de Comunicación 
e Creación Dixital da Universidade de A 
Coruña, e o Máster de Especialista 
multimedia da Universidade de Santiago 
de Compostela.  
 
O seu nexo coa formación consolidouse ó 
impulsar en A Coruña, para profesionais 
españois, as Xornadas sobre  Cine e 
Imaxe de Síntese “Mundos Digitales”, e 
p  ara profesionais europeos o Cartoon 
Master Future (ambos apoiados pola 
Xunta de Galicia). 

 
 
Un desexo de divulgar e acercar as 
novas tecnoloxías ó gran público  

 
Uns exemplos deste  labor son:  
A exitosa páxina web 
www.elbosqueanimado.com que serviu para 
apoiar o lanzamento da película e que se 
converteu nunha referencia na súa 
categoría con máis de 180.000 visitantes 
distintos e 4 millons de páxinas vistas en 
máis de 100 países do mundo. Datos 
recollidos ata setembro do 2003. A 
exposición itinerante “Paso a paso” que 
acercou a animación por ordenador a máis 
de 250.000 persoas no seu circuíto por 
sete cidades españolas e no 2003 visitou 
París, Lisboa e Espinho. 
  
O programa didático interactivo para 
escolares “Anímate”, unha iniciativa 
pioneira que acerca ós nenos na escola, de 
forma divertida, todo aquilo que se 
esconde detrás dunha película de 
animación 3D. 
 
 
A creación de produtos con vocación 
internacional 

 
Para iso é necesario ser consciente de 
que hai que coidar non só o contido e a 
calidade dos produtos senón tamén a súa 
promoción e comunicación en mercados 
nacionais e internacionais. Neste sentido, 
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DYGRA recibiu no 2001 o premio Galicia 
de Comunicación otorgado pola Xunta de 
Galicia polo labor de promoción e 

comunicación da longametraxe “O Bosque 
Animado”. 

 
Dez cousas que hai que 
saber sobre “O bosque 
animado” 
 

1.- Puideron vela máis de 300 millóns 
de espectadores en todo o mundo 
 
O Bosque animado dobrouse a dezaseis 
idiomas , vendeuse en 40 países e 

estreouse en cines de Italia, Francia, 

Holanda, Portugal, Bélxica, Luxemburgo, 

Suíza, Rusia, Dinamarca, Suecia, 

Finlandia, Noruega, Bulgaria, Chile, Países 

Escandinavos, Corea, México,  entre 

outros países. 

 
2.- Foi unha das dez películas máis 
taquilleiras do cine español durante o 
ano 2001 
O 2001 foi o gran ano do cine español e 

galego e “O Bosque animado” alcanzou 
520.000 espectadores, o nunca visto 

nunha película de animación española. 

 
3.- É a película española de animación 
máis taquilleira da historia 
O Bosque animado demostrou que a 

animación producida en España pode 

chegar ó público, incluso demostrou poder 

facer mellores cifras que moitas películas 

de animación americanas ou xaponesas. 

Tralas últimas estreas do 2004 
chegaron ó millón de espectadores en 
Europa. 
 
4.- É a película do cine español que 
máis videos vendeu no 2002 e a 
segunda na historia do cine español 

A importancia do video na animación viuse 

reflexada nunhas vendas de 160.000 
VHS e 40.000 DVD só en España. 
Ademais o DVD, que contén máis de dúas 

horas de material extra, foi considerado 

pola prensa especializada como un dos 

mellores producidos en España. 

 
5.-  Foi gañadora de dous Goyas: 
Mellor película de animación e mellor 
canción orixinal (2002) 
Aínda que a estes hai que engadirlles 

dezaoito premios máis, destacando o 

Premio da Crítica no Fantasporto 2002, 
o premio á Mellor película de animación 
no International Children Film Festival 
de Chicago e ó Cannes Junior 2003. 
 
6.-  Foi preseleccionada para o Oscar 
á mellor película de animación 
"O Bosque animado" foi unha das 

dezasete películas preseleccionadas en 

todo o mundo para o Oscar 2003 á mellor 

película de animación. Dygra Films 

comparte con 27 estudos de animación de 

todo o mundo o Oscar por logros 

científicos e tecnolóxicos entregado a 

Alias Wavefront no 2003. 

 
7.- Estivo presente en máis de corenta 
festivais internacionais  
A película tivo unha excelente acollida en 

todo tipo de Festivais internacionais 

entre os que destacan o Festival 

Internacional de Animación de Annecy, o 

International Children Film Festival de 

Chicago, o Festival de Animación de 

Hiroshima, o Animamundi de Rio de 

Xaneiro, a Mostra de Valencia, o Festival 

de Animación de Bruselas, o Future Film 

Festival de Bolonia e o Fantasporto. 

 
8.- É unha película que produciu 
pixamas, quebracabezas, cuncas, 
libros, disfraces, estoxos, xogos, 
discos… 
Máis de 75 produtos  chegaron ás tendas 

para seguir coa bosquemanía… 

esgotándose. 

 
9.- É tamén unha exposición para 
aprender animación por ordenador 
visitada por 250.00 persoas. 
A exposición interactiva “Paso a Paso” 

percorreu España visitando sete cidades 

españolas e sendo visitada por 250.000 
persoas. Ademais no seu percorrido 
internacional visitou París, Lisboa e 
Espinho. 
 
10.- É a primeira película 
cinematográfica de animación por 

ordenador producida e estreada en 
toda Europa.  
O proceso precisou de aplicacións 

desenvolvidas durante máis de 4.000 

horas de programación. Os 30 personaxes 

contaron cada un con 3000 puntos de 

control e ata 3 millóns de polígonos 

necesitando 12 capas de texturización e 

uns 2.5 millóns de pelos. Recreáronse 

máis de 80 plantas, algunhas con 15.000 

follas. O pazo contou con máis de 12 

millóns de polígonos, texturas de máis de 

150 materiais distintos e máis de 1.000 

modelos de diversos obxectos. O 

resultado foron 120.000 fotogramas que, 

a 24 imaxes por segundo, reproducen os 

80 minutos de película. O volume de 

información final foi de 1,2 terabytes, o 

mesmo que 460 millóns de páxinas de 

texto. 

                                                             

Xian Oliveira 
 

 

   

XXXooorrrnnnaaallliiissstttaaa   

llliiittteeerrraaarrriiiooo---ccciiinnneeemmmaaatttooogggrrráááfffiiicccaaa   

pppooorrr   uuunnn   dddíííaaa...   
 
Despois de ter a enorme sorte de que a 

miña cidade me permitise ver de cerca e 

escoitar a interesantísima mesa redonda 

entre o noso célebre escritor Manuel 

Rivas, o famoso e polifacético director de 

filmes Antón Reixa e o crítico experto en 

cinematografía Miguel A. Fernández na 

Semana da Literatura Histórica de 

Ourense este pasado outubro, entroume a 

gran curiosidade e desexo de coñecer a 

obra da que se falou no coloquio: a versión 

cinematográfica de “O lapis do 

carpinteiro”; adaptación da famosa novela 

de Manuel Rivas. 

 

Antes de centrarme na exposición da 

miña experiencia e do que tiven o pracer 

de escoitar nesa charla dende a terceira 

fila véndoos opinar entre eles, gustaríame 

animarvos a ver este magnífico filme do 

que despois comentarei brevemente o que 

me transmitiu e algunhas das cousas que 

destacaría. 

 

Para iso, intentarei seducirvos cunha 

breve explicación e resumo do seu 

argumento: 

 

A película comeza cunha narración 

retrospectiva dun vello que nunha taberna 

está a falar cunha prostituta. Ela 

pregúntalle por que non se separa nunca 

dun groso lapis que leva sempre na orella. 
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É entón cando el decide contarlle a 
historia que o atormentou e o marcou 
durante toda a súa vida. Os seus recordos 
compartidos con Marisa Mallo e Daniel Da 
Barca. 
 
Comeza remontándose á Galicia anterior 
ao golpe de estado do xeneral Franco en 
1936, comezo da Guerra Civil, cando 
lembra á fermosa Marisa, que era a 
muller da que sempre estivo namorado e 
causa da súa maior obsesión que acabou  
condicionando a súa propia vida. Ela era 
feliz ó lado do prestixioso doutor Daniel 
da Barca, un home caracterizado por ser 
tremendamente forte de espírito, cunhas 
ideas e principios sumamente claros e 
reaccionarios nos tempos que corrían, que 
defendeu por riba de todo; un home culto, 
honrado e imaxinativo á vez que valente. 
Un día despois de dar un discurso 
reivindicativo do recoñecemento das 
mulleres na sociedade e na política foi 
apresado polos militantes do réxime pre-
franquista e levado a prisión por ser un 
dos líderes dos grupos de ideoloxía 
republicana. 
 
Isto supuxo para Marisa o comezo da 
loita sen tregua por conseguir a liberdade 
do seu amado, en contra dos desexos do 
seu pai de querer casala cun mando de 
dereidamente. 
 
Na prisión, o doutor coñeceu a un grupo 
de homes que loitaban polos mesmos 
principios e ideas revolucionarias ca el e 
labraron fortes vencellos de 
amistade.Entre eles encontrábase un 
pintor que falaba de forma moi 
imaxinativa e reflexiva e que debuxaba 
todo o que lle parecía máis importante ou 
necesitaba retratar do seu arredor. 
 

 
Cando lle preguntaron como facía aqueles 
marabillosos debuxos, el faloulles do seu 
instrumento, un vello lapis de carpinteiro 
que pertencía a un legado que pasou de 

xeración en xeración entre os mesmos e 
que llo regalara a el o derradeiro 
carpinteiro que o herdou. 
 
Este home era o que mantiva viva e 
flamante a chama das forzas destes 
homes para seguir adiante coa axuda da 
súa imaxinación, da súa forma de ser e de 
enfocar a vida, e que coa súa destreza 
soubo infundirlles o optimismo que tanto 
se precisaba naqueles tempos. 
 
Un silandeiro e observador cabo do 
réxime establecido, Herbal, permanece 
atento e ensimismado polas historias que 
conta este pintor, e así mesmo comeza a 
sentir unha forte atracción  e fixación 
psicolóxica por Daniel da Barca. 
Isto levoulle a ser o primeiro ó que 
supostamente os gardas sacan do cárcere 
para “liberalo”, levándoo a un monte para 
torturalo e despois asasinalo. Herbal 
vendo a infinita crueldade do que lle 
esperaba decidiu pegarlle un tiro na 
cabeza para que non sufrira. 
 
A partires deste momento, acelérase o 
ritmo da película e a emoción e carga 
psicolóxica dos personaxes aumenta 
progresivamente. Ó mesmo tempo, 
sucéndense unha longa serie de 
fusilamentos sempre dos presos máis 
carismáticos e que dalgunha forma 
infundían máis ánimos de loita dentro das 
prisións, como aquel cantante anarquista 
que cunha tenra canción  ateigada de 
morriña fixo que todos soñasen máis ca 
nunca coa liberdade. 
 
A Da Barca os compañeiros de oficio de 
Herbal case o fan desaparecer do mapa 
tres veces, pero todas estas tentativas 
foron impedidas e frustradas polo 
devandito cabo da garda civil, que dende 
que observou a Da Barca con Marisa por 
primeira vez, non se separara del por 
nada do mundo. Mesmo cando trasladaron 
ó doutor, el moveu todos os fíos que puido 
para que o trasladasen con el. Todo isto 
era debido á sua estrana e crecente 
obsesión e admiración por Da Barca, pero 
sobre todo por Marisa, que non podía 
consentir que o seu namorado morrera. 
Dáballe igual a forza que tivera o réxime 
nese momento (réxime franquista xa) ou a 
presión e medo que corroese as súas 
venas... 
 
Unha emocionante e intensa historia de 
amor imposible que loitará ata o fin do 
mundo por superar tódalas barreiras en 
tempos nos que morrer era máis facil que 
poder amar, unha obsesión e tormento 

que se acrecenta e consolida co paso do 
tempo por parte dun oficial resignado a 
cargar cun escuro e dramático pasado, 
formando combinación co melancólico 
escenario de horrores e dramas 
compartidos da época, co peso 
devastador da memoria histórica, coa 
fame de sangue que enervaba a 
sociedade, con todos os relatos 
secundarios e unidos ó principal que fan 
deste filme unha xenuína obra de arte do 
cine galego digna de louvar e aclamar de 
principio a fin. 
 
Detalles e características máis ca 
destacables como o relato por parte do 
pintor do relato da Vida e a Morte, que ó 
final da película a imaxe dos zapatos 
brancos do home que entra na taberna 
nos fai recordar; ou como a escena de 
todos os presos no cárcere  cantando a 
coro a belida e romántica canción “Foi 
coma un soño” reivindicando e imaxinando 
un futuro no que eles tivesen cabida; ou 
coma os discursos outorgados polo doutor 
e polo pintor defendendo e loitando polos 
seus dereitos e os dos seus compañeiros 
son aspectos que me fixeron namorarme 
completamente do filme. Pero o 
cautivamento e orixinalidade destas 
escenas só foi o extra que me impulsou a 
querer escribir sobre ela. 
 
E é que o que verdadeiramente é 
hipnotizador e seductor é a esencia da 
historia reunida coma un cómputo de 
moitas pequenas historias cun eterno lazo 
en común, o argumento, o  cargado 
contido emocional da novela  en ardua 
compenetración coa súa homenaxe 
audiovisual, a escueta e perfectísima 
caracterización dos personaxes  por 
parte do escritor e do director, todos os 
diálogos que sen depender de quen sexa o 
que fale deixan ó espectador sen palabras 
pola profunda forza da emotividade e 
sensacións que transmiten así como en 
moitas ocasións da beleza e forza das 
palabras que levan consigo os 
sentimentos, ou esa linguaxe retranqueira 
dos comunistas cando a sincera claridade 
das súas bocas era censurada coa morte. 
 
Todo isto xunto coa mestría da brillantez 
e sutilidade da unión entre as diferentes 
partes da película e dos mínimos detalles 
e xunto coa espectacular calidade e 
profesionalidade do reparto de actores 
dos que se serviu Antón Reixa (Tristán 
Ulloa, María Adáñez, Luís Tosar, Nacho 
Novo...) fan do “Lapis do Carpinteiro”, 
como dixen antes, unha película difícil de 
esquecer. Polo menos para min, que 
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sinceramente oio “cine español” e saio 
correndo. Por iso son das que pensa que 
merece a pena descobrer as excepcións 
por un mesmo. E que mellor pracer de 
descuberta que ver a excepción  nun 
filme oriundo da nosa terra. 
 
 

AAA   mmmiiiñññaaa   eeexxxpppeeerrriiieeennnccciiiaaa   nnnaaa   sssaaalllaaa   

dddooo   cccooollloooqqquuuiiiooo ...   
 

Participantes 
 

Manuel Rivas. Xornalista, poeta, ensaísta, 
dramaturgo, narrador...Autor de obras 
con tanto éxito como Os comedores de 
patacas ou  Que me queres, amor? (1996, 
Premios Nacional de Narrativa e 
Torrente Ballester) ou Un millón de vacas 
(1990, Premio da Crítica) colaboraron 
enormemente á súa sona actual como 
pictórica figura da nosa literatura, ó seu 
recoñecemento como un dos escritores 
máis importantes e valiosos de toda a 
nosa historia literaria. Algúns dos seus 
títulos sufriron numerosas traducións a 
outros idiomas, e outros foron levados á 
gran pantalla, como é o caso da devandita 
película ou de “ A lingua das bolboretas”. 
Co “Lapis do Carpinteiro” bateu o récord 
de marcas de vendas na narrativa galega, 
tanto na lingua orixinal coma nas 
traducións sucesivas. 
 

Antón Reixa. Actor, músico, xornalista, 
poeta, artista multimedia... Dirixiu e 
presentou programas na radio e na 
televisión, director da serie da TVG 
“Mareas Vivas”. Preside a productora 
Filmanova. 
 

Recibiu o premio Pedrigee pola súa 
traxectoria e andanza cinematográfica 
(Cans 2007) 
 

Asegurou que leu 78 veces “O lapis do 
carpinteiro” antes de levar ao cine a 
versión cinematográfica da novela, 
encargo que lle pediu expresamente o 
autor, Manuel Rivas, e el mesmo afirmou 
que “non me puiden negar, foi coma un 
mandato divino”. Este foi o seu primeiro 
gran reto en tódolos sentidos, xa que a 
parte do enorme peso que para el 
conlevaba a responsabilidade de levar ó 
cine o best-seller da narrativa galega e 
unha obra tan especial e identitaria, foi o 
seu debut como director de cine. 
 

Miguel Anxo Fdez. Crítico, investigador, 
escritor, profesor e experto en cine. 
Pertence a certas institucións culturais 
galegas de gran sona  e é colaborador de 
diversos medios de comunicación. Como 

obras máis destacadas sinalar a saga de 
Frank Soutelo. Conta con moitos premios 
e galardóns a todos os niveis e ámbitos 
nos que traballa que fan recoñecemento 
de seguido do seu gran talento e 
creatividade. 
 

Temas 
 

Relación cine-literatura. Amor imposíbel? 
“O lapis do carpinteiro” novela e filme 
levados ó contraste. 
 

� Manuel Rivas: “ Eu se tivera que 
describir a relación entre o cine e a 
literatura e me desen a elixir entre 
as dúas palabras amor-odio, sen 
dúbida elixiría a primeira. A súa 
unión é símbolo de fecundación, un 
concepto que implica fertilidade 
mutua”. 

 

� Miguel Anxo pregúntalle a Manuel 

Rivas pola súa escrita, como a 

definiría. Manuel Rivas comenta: “ 
Eu sempre digo que traballo con 
todos os sentidos, e que comparto 
moitas cousas con Saramago 
(personaxe que estaba moi presente 
na conversa dado unhas recentes 
declaracións públicas que fixera).” “ 
Se tivera que explicar a arte da 
escritura, o que eu sinto ó deixarme 
levar por elo; como se moven os 
dedos ó facelo, sen dúbida 
compararíao co andar de Chaplin , co 
cine mudo. Chaplin non sabemos moi 
ben para onde vai pola rúa coa súa 
banderiña vermella, pero sí que leva 
un camiño con rumbo a algún sitio”. 

 

� O director : “ Eu sempre pensei que 
unha palabra valía e segue valendo 
máis ca mil imaxes “, pero que a 
relación entre o cine e a literatura 
nunca se puido definir como unha 
relación amor-odio. Para min sempre 
foi PASIONAL”. “ Co “Lapis do 
Carpinteiro” quixen ser sintético. 
Partimos dunha estrutura narrativa 
que sinceramente é un puzzle 
maravilloso, que unicamente pode 
facer disfrutar, e de moitísimo 
lirismo na novela ( unha das 
características que segundo crítico e 
director máis caracteriza a Manuel 
Rivas, a tremenda intensidade lírica 
de cada liña das súas obras).” “ 
Reordenei a historia dunha forma 
lineal pensando na xente que non tiña 
acceso á novela e que lle gustase a 
crónica” 

 

� Aínda que os dous opinaran cada un 
usando palabras distintas que o cine 
e a literatura verdadeiramente son 
“amantes” máis ca calquera outra 
cousa, o que non poden negar e 
apoian de entrada corroborándollelo 
a M.Anxo é que a relación cine-
literatura non é harmoniosa, senón 
que está chea de conflitos. 

 

� Manuel Rivas: “ Gústanme moito as 
películas lentas, nas que se fala 
moito, nas que hai moitos 
silencios...Gústame o cine no que se 
ve medrar a herba.” ”Sentín 
atracción polo descoñecido ó ver o 
filme, pero cando rematei de vela 
non sentín para nada que non fose 
miña”. “ Unha das cousas máis 
importantes para min é que a película 
fose o máis GALEGA posíbel”. 

 

� Antón Reixa: “ A dicir verdade, 
Manolo tivo moita xenerosidade. É 
moi dificil trasladar ó cine a lírica da 
novela de M. Rivas e o crebacabezas 
que conforma a estrutura do libro, 
pero sempre contamos co seu apoio e 
amabilidade. El foi o máis 
irreverente coa súa propia novela, 
animándonos a facer os cambios que 
quixésemos, e permitiunos facer o 
que que queríamos”. 

 

� Manuel Rivas: “O cine ten que ser 
preciso. Eu aínda que escriba “O 
mestre era como un sapo”, párome a 
pensar, en non sei como é o sapo.”  

 

� Miguel Anxo: “ Unha das cousas que 
máis me desconcertou do cine 
sempre foi que os poemas parece que 
quedan mal nunha película, que son 
tabú!” 

 

� Antón Reixa: Saramago e Manolo tal 
vez escribiran distinto se non fose 
polo cine. Os escritores escriben 
cada vez máis influenciados polo 
cinema” 

 

 “Os relatos son a única parte que 
está íntegramente como os escribiu 
o autor, e que realmente teñen moito 
que ver coa súa esencia. Os diálogos 
tamén intentamos reproducilos o 
máis exactos posíbel.” “ A película 
ten un valor “terapéutico”” “O 
desafio fundamental era esa 
responsabilidade de restaurar a 
memoria histórica” 

 

                   Eva Rodríguez  
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Paula Diéguez M. 
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Dama con abano  (A. R. Castelao) 

 

 

 

MARÍA DE LA O 

 
Para as miñas mans tumbagas, 
para os meus caprichos moedas. 
E para o meu corpo lucilo 
mantóns bordados vestidos de seda. 
 
A lúa que eu pida, a lúa que me dá. 
Que para iso o meu paio ten visto 
máis parnés que tén un sultán. 
 
Envexo a túa sorte, 
dinme algunhas ao verme lucir. 
E non saben pobres a envexa que elas me causan a min. 
 
María de la O, que desgraciadiña 
xitana ti es téndoo to. 
Quéreste rir e ata os olliños 
telos morados de tanto sufrir. 
 
Maldito parné que pola súa culpiña 
Deixaches o xitano que foi o teu querer. 
Castigo de Deus, castigo de Deus. 
É a cruceciña que levas ás costas María de la O. 
 
Para a súa sede fun auga, para o seu frío candea. 
E para os seus bicos xitanos un ceo de amores con lúa e estrelas. 
Querer como aquel noso, non hai no mundo dous. 
 
Maldito diñeiro que así da súa beira a min me apartou. 
Serás maís ca raíña díxome a min o paio e eu crino. 
A miña vida e o meu ouro daría eu agora por ser o que fun. 
 
María de la O, que desgraciadiña 
xitana ti es téndoo to. 
Castigo de Deus, castigo de Deus. 
É a cruceciña que levas ás costas María de la O. 
 
 
                                                                                                         
Begoña, oír esta canción é lembrarte co teu enorme sorriso e a 
túa cálida voz enchendo aquelas sobremesas que xa nunca 
volverán a ser as mesmas. 
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