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El tiña 18 anos e unha ganas terribles de comer o mundo, só que o mundo no que lle tocara nacer era demasiado pequeno para saciar a súa 

fame. Dende aquel día en que o mestre colocou América á altura do seu nariz, xa nada volveu a ser igual. E de neno sumido naquel pupitre 

esfolado coma o tempo, converteuse en ousado xeógrafo coñecedor de mares e océanos, continente e países, ríos e regatos , corgos e 

vales. Conforme o mestre repasaba co punteiro os pregues daquel mapa, o neno que apenas levantaba unha palma do chan, fixo o firme 

propósito de percorrelos  algún día co mesmo devezo que palpaba baixo os nós do punteiro de aciñeira. Mais como era neno pero non parvo, 

sabía da inmensidade daquel anhelo, o percorrido era demasiado grande e el demasiado pequeno, polo que decidiu elixir un punto, só un 

punto, de entre os milleiros de puntos que alí había  debuxados. Así que se puxo á faena e, durante moitos días, ir á escola foi a única 

razón da seu vivir. Seu avó contemplaba extasiado o cambio, sospeitando, con certa melancolía, que o destino, implacable, comezaba o seu 

periplo. Mentres, o neno, enchoupado no arrecendo a humidade que despedía o mapa  ía descartando con cruces unha morea de lugares aos 

que non había de ir.  

Tomando como punto de referencia o bico do seu nariz ía tachando todos os que quedaban fóra do círculo trazado, a modo de compás, por 

aquela napia que, a xulgar polas circunstancias, tiña por fin algunha utilidade . E así, sen decatarse, atopou un día un espazo delimitado e 

luminoso no que se detivo entusiasmado . Aproveitando que o mestre estaba de costas deu en cheiralo ata deterse nun punto do que foi 

incapaz de despegarse. A forza dun imán tiraba del e reclamábao. Encima do punto, un nome. Cinco letras que embebeu sen tregua e que 

combinou de todos os xeitos posibles e imposibles para dar sempre co mesmo resultado: P-a-r-í-s. 

 

A ese lugar dirixiría a partir daquel momento os seus soños. 

 

Fíxoo aos 18 anos. En tren. Fuxindo do pesadelo da fame e da miseria. Daquela comprendeu que ata os soños teñen un prezo. El tivo que 

pagar moi caro o seu. Afastado do que máis amaba, buscou no labirinto das rúas voces amigas que acougaran o seu medo, rostros que 

lembrasen ao do avó estercando na leira, pasos que recordasen o estralo das follas secas enchendo os carreiros da aldea. Nada diso 

atopou. Tan só moreas de palabras siseadas nunha lingua fermosa pero estraña. E chorou lembrando aquel día e aquel punteiro. 

Comprendeu que os lugares tachados asomaban outra vez e que tocaba agora percorrelos. Todos dunha vez. Atravesaríaos con dor. Porque 

os soños cando son vividos  teñen unha consistencia  ben distinta da soñada.  

 

Quince anos estivo alí. Casou e mesmo tivo unha filla. Tamén lle mercou un mapa e un punteiro pequerrechiño. E faloulle dun lugar especial 

no que confluían todos os mares e océanos, países e continentes, corgos e vales. Ela aprendeu a amar o seu nome tan parecido ao da terra 

na que nacera e que anos atrás acollera a seu pai: Galicia. 

 

Situado á altura do seu nariz arrecendía a xestas e acacias, a terra e estrume.  Os seus dediños acariciaban aquel puntiño na procura da 

terra ensoñada. Imaxinaba historias contadas baixo a calor da lareira, vidas pasadas que arrolaran a súa. Soubo entón que pertencía a 

aquel lugar e que dalgún modo e nalgún momento tería que regresar. Para encontrarse. Para ser. E só entón comprendeu ao pai que, nun 

ritual que viña repetíndose dende que ela tiña uso de razón, pousaba o dedo naquel puntiño para trazar co sal das súas bagoas un círculo 

que, inexplicablemente, absorbía con fruición o líquido derramado.  

 

Un día o ritual terminou e por primeira vez aquel puntiño deu en enchouparse ata desaparecer borrado para sempre do mapa. 

Entón, despediuse do pai e foi na procura do lugar ensoñado. Debíallo. 

 

                                                           Para todos aqueles que tiveron que marchar. 

                                                           Para os que terán que facelo. 

Conchita Fernández Vázquez 
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Sabías que? Cousas que nos interesan 

VIVIR O PARO 

EN PRIMEIRA 

PERSOA 
 

 

Moitas veces oíra esa frase de “estou no 

paro” pero nunca me plantexara o que 

significaba realmente ata que meu pai 

caeu polas escaleiras. Tivemos que levalo 

ao CHUO,  alí dixéronlle que escordara o 

nocelo polo que “tivo que coller unha 

baixa”. A cousa foise pondo cada vez 

peor xa que meu pai non aguantaba a dor, 

o pé incháballe moito e doíalle, por moito  

que o médico lle dixera que podía apoialo 

Ao cabo dunha semana volveu a 

urxencias, despois de miralo un 

especialista díxolle que tiña unha rotura 

de calcaneo e iso i foi moito pois agora 

xa non podían operalo, tíña que baixarlle 

a inflamación e ver se podía camiñar así, 

aínda que non lle quedara ben o pé (pois 

ao romper o calacaneo fúndense os ósos).  

Mentres el desesperábase cada vez máis 

na casa e na empresa esperaban por el, 

pero a dor non remetía e el seguía sen 

poder apoiar o pé. 

 

Dixéronlle que tería que estar oito 

meses para ver se  melloraba e de non 

ser así, habería que operar. 

 

Todo este tempo pasouno moi mal. Saía 

da casa para ir ao fisioterapeuta, dar un 

paseo e de volta para  a casa. O seu 

estado de ánimo era cada vez máis baixo, 

estaba triste, esgotado, ás veces mesmo 

enfadado. Aquel home non era meu pai 

(unha persoa tan activa e traballadora). 

Non podía traballar na casa, non  lle 

pasaban as horas, non melloraba. 

 

El sabía que na empresa o estaban 

esperando pero tamén que algún día 

terían que poñer a outra persoa pois non 

se sabía canto tempo máis ía durar todo 

isto. 

 

Un día vino moi triste, coa cabeza baixa, 

miña nai tamén estaba triste, así que 

preguntei que pasara pero tampouco mo 

querían decir. Souben despois que meu 

pai recibira unha nova da empresa: non 

podían pagar máis por el á seguridade 

social polo tanto dábano de baixa. Eso 

quería dicir  que a empresa pola que 

loitara tantos anos, no peor momento da 

súa vida dáballe a espalda. “Ia ao paro”, a 

engrosar a lista. Un número máis. 

Fíxolle moito dano. Está triste e sen 

esperanzas. Hai pouco que o operaron e 

confío en que recupere a ilusión e as 

ganas de seguir adiante  pero neste 

momento preciso  non sabe que será da 

súa vida, onde poderá volver a atopar 

traballo se é que  algún día pode volver a 

traballar. A idade e as circunstancias 

xogan en contra. 

 

Toda a culpa a tiveron os médicos de 

urxencias ao non detectarlle a tempo o 

que lle pasara, por iso a baixa se alongou 

tanto. Eu anímoo, xogo con el para que 

ría, gústame verlle un sorriso de vez en 

cando, ese sorriso que iluminaba a súa 

cara ata non hai moito. Quero recuperar 

a ese pai alegre e cheo de vida e fago o 

posible para que así sexa.  

Na casa afectounos moito a todos. 

Sufrimos ao velo na casa sen saír, sen 

saber que facer, pendente dun futuro 

que é o noso e do que se sente 

totalmente responsable. Que inxusta é a 

vida!  

                                                            
Alba Rodríguez  Rodríguez 

 
 

 

 

EXPERIENCIAS 

QUE CHE  

MARCAN A VIDA. 
 

Non sei como 

empezar, é moi 

duro o que a 

miña familia 

pasou ao igual ca 

moitas outras. 

Eu non coñecín a 

miña avoa 

materna, morreu 

moi nova por 

culpa desta 

enfermidade pois daquela non había os 

avances que hai agora. Uns anos máis 

tarde e moito máis maior, a miña bisavoa 

materna tívoo onde o tivera a súa filla 

mais logrou saír.  

 

Esto non o vivín eu pero seino  porque me 

contaron. Mais o que vou contar agora, si 

que o vivín eu. Hai 2 anos, no mes de 

setembro, diagnosticáronllo ao meu tío, 

quen me coidou de pequena, el sentíase 

raro e mesmo ao principio pensaron  que 

era outra cousa mais ao final foi el, o 

cancro,  esta enfermidade maldita que 

arrasa. Tivérono un mes no hospital pero 

non quixo operarse; isto permitiulle aos 

médicos ver a súa evolución. Saíu ben do 

hospital aínda que xa non era mesmo nin 

nunca  volvería a selo. 

 

 A medida que pasaban os días ía 

baixando e o seu aspecto era cada vez 

máis demacrado. Era moi duro velo así 

porque xa  non era aquel home cheo de 

vida que me levaba ao parque e me 

consentía. Unhas semanas antes de que 

falecera funo ver e sentínme moi mal. 

Estaba mal e parecíame un estraño. 

Despois volveu ingresar no hospital e xa 

non fun visitalo nin tiven valor para 

facelo. Por un lado sinto que foi o mellor 

para el pois así deixou de sufrir para 

sempre, pero por outro lado sempre me 

farei a mesma pregunta:por que a el? El 

que era tan bo e sempre axudaba a quen 

o necesitaba! Dende aquela nada volveu a 

ser igual. 

         

Mais as desgracias chámanse as unhas ás 

outras e en febreiro do 2012 

diagnosticáronllo  a miña tía paterna.Nun 

principio  pensaron que era unha simple  

bronquite pero unha vez máis era el quen 

volvía a aparecer.Neste caso  ela si que 

se operou.Funa ver o día despois da 

operación e vina , dentro do que cabe, 

ben. Ao cabo dunhas semana o seu 

aspecto non era o de antes e foi cando 

me contou algo que me impactou. Cando 

meu pai marchou de onda ela, viu unha 

luz branca que se achegaba a ela coma se 

a quixera levar pero non o fixo.  

 

Pensaredes  que é unha loucura pero 

contouno con tanta seguridade que non 

podo dubidar dela. O día antes estivera 

mala pero recuperouse mais por pouco 

tempo pois  ao día seguinte volveu ao 

hospital e alí vina xa máis dolorida. Ao 

pouco tempo levárona para a Coruña e xa 

estivo alí ata que faleceu. Eu estaba en 

exames e foi durísimo aínda que sabía 

que ía pasar. Non era nova pero 

tampouco vella. Toda vida traballando 

para ao final acabar así. Que inxusta é a 

vida!Que difícil resulta comprender 

estas cousas. 

Conto todo isto porque quería facerlles 

unha homenaxe a todos eles pero en 

especial ao meu tío, con  quen pasei a 

miña infancia. Sempre vos recordarei 

polo valente que fóstedes e co voso 

recordo  e cos bos momentos me quedo. 

Sempre vos levarei no meu corazón… 

 

                   

 Rocío Barrio Lorenzo 

                                                                         

5 



                                                               

                                                                                   

                                Rañolas  9                                                                                                             

Sabías que? Cousas que nos interesan 

 
 

CANDO OS 

PAIS SE 

SEPARAN  
 

 
Cando era cativa encantábame ir ver ó 
Xardín do Posío todos os animais, sobre 
todo os pavos reais, podía pasar horas 
detrás deles. Por suposto tamén me 
divertían os xogos, pero miña nai case 
non tiña tempo de levarme xa que 
traballaba toda a semana e o sábado e o 
domingo quería descansar. 
 
Dúas semanas despois da miña primeira 
comuñón mamá levoume ao Posío, sen que 
eu lle dixese nada. Despois de xogar 
durante un bo anaco, chamoume. 
Sentamos xunto a unha árbore e díxome 
que me tiña que contar unha cousa moi 
importante. Antes de que ela empezase, 
o primeiro que se me ocorreu  e dixen 
foi: “Papá e ti separástesvos!” ao que 
miña nai respondeu cunha afirmación. O 
que lembro despois disto foi que marchei 
correndo cara os tobogáns. Para min 
segue sendo normal que o supuxese xa 
que había moitos problemas, pero son 
consciente do sorprendente que pode 
parecer que unha nena de oito anos 
puidese pensar con esa naturalidade que 
seus pais se separan. 
 
Ao principio non foi complicado, papá 
marchou para a casa da miña avoa 
paterna e a miña nai ata a chamaron do 
colexio para dicirlle que dera un cambio 
moi grande, pero positivamente, nas 
clases. 
 
E así empezamos, o meu pai viña a 
buscarme cando quería (ás veces ata 
pasaba máis de dous meses sen velo, 
aínda que miña nai me levaba para ver 
aos meus curmáns, a miña avoa, a todos). 
Cando viña buscarme toleaba porque pola 
miña familia paterna teño un total de 
trece curmáns e menos tres os demais 
son máis pequenos ca min. Como é lóxico, 
aquilo era unha pasada! 
 
Os problemas chegaron cando meu pai 
botou mozas… non foron nin dúas, nin 
tres, nin catro, non, cada vez que meu pai 
viña a por min un venres á noite, era 
porque elas me querían coñecer. 
 
Un domingo meu pai quixo tomar un café 
con mamá e foi aí cando lle pediu o 
divorcio. Despois de dúas semanas 

entereime polos meus curmáns que 
decidira marchar a Brasil para casar con 
Vanilda (a última noiva que tivera). Aínda 
que ao principio me pareceu estraño, xa 
que non me dixera nada,  acabei 
descubrindo que era certo. 
 
De pronto, durante dous anos meu pai 
deixou de chamarme, unha vez máis, era 
miña nai quen me levaba a ver á miña 
familia paterna. 
 
Mamá tamén botou mozo, Xosé Luis. 
 
Durante o segundo ano volvemos ao 
principio, pero agora todas as súas noivas 
me coñecían, xa que ía (e sigo indo), cada 
quince días onda el. Durante as vacacións 
paso tamén unha metade onda papá e a 
outra onda mamá. 

 
No 2008 botou unha nova moza, Rosa, de 
Ecuador que ten tres fillos xa maiores. O 
pasado mes de outubro casou con ela, 
supoño que agora será a derradeira, 
senón sempre é bo coñecer xente nova. 
 
En canto a mamá e a Xosé Luis, seguen 
xuntos. Vivimos os tres na mesma casa, 
agás cada quince días que eu marcho 
onda o meu pai, a “miña segunda casa”. 
 

                                                       
Jennifer Gallego Menor 

 
 
 

 
 
 
Para falar de competitividade hai que ter 
claro o significado desta palabra, que é a 
rivalidade para obter un fin común. 
Hai dous tipos de competitividade: a 
competitividade leal e a desleal. A 
primeira sería preocuparse dun mesmo e 
dos seus intereses sen influír nos 
demais,  a segunda sería a que impide  
que o outro realice o seu traballo 
correctamente, é dicir, procura o seu 
erro . 
Ao falar de competitividade podemos  
abarcar  varios aspectos como por 
exemplo, a popularidade, o diñeiro, ser o 
máis gracioso, o máis guapo, etc. pero 
nós imos falar do aspecto académico e 
do social. 
Dentro dunha aula hai diferentes tipos 
de alumnos: os que non se esforzan e 

dálles igual a súa nota e a dos demais, os 
que se esforzan pero non conseguen os 
resultados esperados e, por último, os 
que traballan e obteñen bos resultados. 
A competitividade abarcaría os dous 
últimos grupos . Os que non conseguen os 
resultados esperados intentan superarse 
e chegar ao nivel dos “bos estudantes”  
de forma máis leal, xa que non os queren 
superar a eles senón a si mesmos. Por 
outro lado, aqueles que teñen pouco 
espazo de mellora, é dicir, aqueles que 
sacan tan boas notas que só lles queda 
que os demais baixen as súas, ás veces 
compórtanse de forma desleal 
desexando que o seu rival cometa un 
erro e, se fai falla, interpóñense no seu 
traballo para que así só destaque el ou 
ela por riba dos demais. 
 
 
A sociedade ten moitos campos nos que 
poder competir pero, como di unha 
canción, “ tres cosas hay en la vida: 
salud, dinero y amor.” 
Todo o mundo desexa ter saúde e vivir 
moitos anos pero iso non depende de nós, 
por iso a competitividade neste caso é 
nula. 
O diñeiro sempre é obxecto de desexo e 
sempre queremos máis e máis para poder 
gastalo e presumir diante dos demais que 
non o teñen. Canto mellor sexa o teu 
posto de traballo maior soldo vas obter 
así que compítese para obter ese 
traballo. Na vida, aínda que sexa 
indirecta e involuntariamente, cando 
presentas un currículo estás competindo, 
xa que comezas a formar parte dun 
grupo que persoas que loita por ese 
traballo. 
Por último, no amor cada un ten a súa 
visión subxectiva, pois non todos buscan 
o mesmo pero si buscan o que para eles 
ou elas é o ideal, aínda que despois non 
se poida loitar contra os sentimentos. 
Dentro do amor hai distintas 
competitividades, unha delas cando dúas 
persoas senten o mesmo por unha persoa 
e compiten polo seu amor; outra cando só 
interesa que a súa relación vaia mellor cá 
dos demais. 
Concluíndo, podes vivir competindo ou 
non  pero, se decides competir, mellor  
que sexa de forma leal. Á fin e ao cabo 
competir non significa algo malo, xa que 
é ter ambición na vida e loitar polos teus 
soños, algo que todo o mundo debería 
facer. 
  

Christian Randolfe Amorín 

Fátima Villarino Salgado 
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Como son os 

nosos maiores? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sempre tiven esa curiosidade por saber 

como é e que  sente realmente a xente 

maior de aquí, sobre todo coñecer a 

convivencia entre os avós e os netos. 

Porque sinceramente, eu vexo moitas 

diferenzas comparando, por exemplo, co 

meu país de orixe. Onde eu nacín, en 

Cabo Verde, non é que se inventara unha 

lei que diga  que todos os xovens deben 

respectar ós maiores senón que todo iso 

sucedeu porque nós os netos sempre 

estivemos moi agradecidos aos nosos 

avós por coidarnos, pois ás veces son 

praticamente os avós os que pasan máis 

tempo cos seus netos. Estou segura de 

que algún  de nós, cando éramos máis 

pequenos ( 4-5 anos,) pensamos algunhas 

veces que iamos pasar a noite  na casa 

dos avós porque sempre durmíamos  alá 

pero ao dia seguinte espertábamos na 

casa dos nosos pais e iso é o que nos leva 

a chamar á nosa avoa  “mamá” e ao noso 

avó   ‘’papá”. Sei tamén que aquí, en 

Galicia,  hai xente que está moi 

agradecido cos avós porque coñezo 

algúns casos, pero, que é o que pensan 

eles? 

No meu país os avós cando están moi 

vellos van  vivir cos fillos e se nalgún 

caso non poden   vivir na casa dos fillos 

porque viven demasiado lonxe , son os 

netos os que  van  vivir cos avós ((só vai 

un neto a vivir cos avós, non todos). 

Sen embargo aquí, cando os avós xa 

están realmente vellos, os seus fillos 

mándanos a unha residencia, onde parece 

ser que estarán mellor e máis coidados 

porque son atendidos por profesionais e 

xente que ten experiencia. O de ser máis 

non sei, pode ser, pero penso  que non vai 

ser mellor que estar coas súas familias, 

iso si está claro, pois as enfermeiras que 

pasan todo isto con eles só están 

facendo o seu traballo, así que non é 

mesmo que cando están coas súas 

familias. 

Por que acaso  non necesitan  máis o 

cariño da súas familias?...  

Para sabelo e para poder responder con 

máis detalles á miña pregunta, fun  ó piso 

de abaixo a facer unhas cantas 

preguntas  á miña  veciña  Dina, de 75 

anos de idade. 

 

Entrevista a Dina 

 

Eu:  Vostede como cre que se están 

comportando os netos cos avós?, dígoo 

porque eu todos os venres cando vou de 

camino a casa, cando saio do instituto 

sempre vexo a unha muller, que xa está  

moi maior, arrastrando un carro de 

verduras ou de algo parecido e se fose 

miña avoa, non o permitiría. 

Ela:  Ben, para empezar, un neto  nunca 

levaría un carro  porque lle dá vergoña… 

a avoa está para gastar pero despois eles 

pasan da avoa , pero hai de todo eh, hai 

algúns que coidan dos avós, pero a 

maioría non mira para eles. 

Eu:   Pero antes era diferente non? 

Ela:  Si, eu lembro os tempos que pasei 

cos meus avós, sempre estiven con elese, 

chamáballes papá e  mamá. 

Eu:  Aquí ás veces escoito comentarios 

como: “hoxe vou ao cine a pasar o rato 

coa miña familia” pero se van ao cine? 

Ela (interrómpeme):   Pero para pasar o 

rato coa familia non van para nada! no 

cine como non se pode falar levan aos 

vellos xa  que os nenos fan moito ruído. 

Pero  sen embargo saír  tomar café ou  ir  

cenar, iso si. 

Pero eles agora non son coma nós antes, 

pero iso foi no pasado e entendo, e se 

agora poden pasalo ben, mellor, porque 

eu a pesar de todo desexo o mellor para 

todos. Porque eles non  o pasaron como o 

pasamos  nós e non lle  desexo  aquilo  a 

ninguén. 

Eu:  Vostede non cre que as persoas da 

súa idade deberían contar o modo de 

vida da súa época para que os mozos de 

agora aprendan  a valorar máis? 

Ela: Non, non, pero non te cren eh, 

chámante anticuada, non  te cren , si 

home. Pero ti ves as capas de neve ( o 

xeo)  desas que saen na tele, porque por 

aquí agora non hai tanto; pois  iso eran os 

nosos xelados, se non tíñamos diñeiro nin 

para comprar pan…. e cando íamos a misa, 

ás festas, levabamos os pés descalzos, 

saíanche as peles dos pés e aquilo  era 

doloroso e … 

Eu: E que ponía na ferida? 

Ela: Encima da ferida nada, botábamos 

unhas teriñas miúdas, aquelas soltiñas 

que están nas paredes das casas das 

aldeas, como unha tea de araña e xa 

estaba … e agora parece que todo se 

infecta , todo.!!! 

Eu:   Cres que se respectan aos anciáns 

nesta sociedade? 

Ela:  Pois, con respecto á sociedade 

agora cambiouse moito, para serche 

sincera, antigamente respectábanse 

moito máis ós maiores, pero hai de todo, 

porque hai algúns que son moi amables ... 

pero  iso é porque antes pasábamos máis 

tempos cos nosos avós, e eu para serche 

sincera quería aos meus avós tanto como 

aos meus pais… pero agora vexo a algúns 

que se cren superiores ós vellos. 

Eu:  Pero, por que cres que cambiou 

tanto? 

Ela. Pois será polo vicio que hai, pola 

soberbia que hai, e agora estamos nunha 

crise moi dura..  pero ben, é que antes 

necesitábanse dos avós, de todos, e 

agora pásase . Pero tampouco  vou  negar 

que hai outros vellos que fan a vida 

imposible ós fillos, que eu traballei na 

casa e vin de todo. 

Eu: Agora pasamos ás residencias, que 

opinas das residencias?  

Ela: Ben, os ricos ricos lévanos para a 

residencia porque din que están moito 

mellor coidados,  hainas que non , pero a 

maioría si. 

Eu:  Pero  é  mellor que estar coa  

familia? 

Ela:  Para min non hai nada igual á familia 

, porque non é  igual que te coide a túa 

familia que as enfermeiras, elas  só fan o 

seu traballo e agora fano ben , pero 

como che dixen non é igual. Mais agora 

hai a pela, hai” estamos traballando”, 

pero antes nós tamén traballábamos  e 

éramos nós quen coidábamos dos nosos 

vellos. 

 

Esta entrevista recolle para min o que 

tristemente está sucedendo. Espero que 

esta situación non empeore pero parece 

que as cousas van de mal en peor porque 

aínda onte(19/12/2012) nun programa 

que se chama “De buena ley” dicían  que 

de  cada 5 anciáns en España  1 deles 

terminaba morrendo só, pero non se 

refería  só a  España porque noutros 

países de Europa tamén sucede, como o 

caso dun ancíán que estivo 15 anos morto 

dentro da casa sen que ninguén o botase 

de menos.  

Dina pensa que esta crítica pola súa 

idade pode ser considerada como “rara” 

pero en realidade non dixo nada máis ca 

a verdade, o que  está sucedendo . 

 

                                                                                                                   

Cleide Tavares Sousa 

 

7 



                                                               

                                                                                   

                                Rañolas  9                                                                                                             

Sabías que? Cousas que nos interesan 

 
DIARIO DUNHA VIAXE 

 
Luns 19 de marzo, 1º día 
A saída cara ao aeroporto de Valladolid 
estaba prevista para as sete da mañá. 
Partimos á hora.  Alumnos de 4º ESO e 
1º de Bacharelato montamos nun autobús 
co que se iniciaría a viaxe tan desexada. 
Tres horas máis tarde chegamos ó 
aeroporto de Valladolid. Despois dunha 
longa agarda no pequeno aeroporto, 
collemos o avión. Tras tres escasas horas 
no avión chegamos ó aeroporto de 
Charleroi e collemos outro autobús que 
nos levaría ó hotel, que estaba nunha 
zona preto de Bruxelas. Chegamos ó 
hotel e instalámonos nas habitacións. 
Tivemos unhas horas libres para 
descansar ou ver a zona na que nos 
atopabamos. Na cea reunímonos todos e 
explicáronnos o plan do día seguinte. 
 
 

Martes 20 de marzo, 2º día: 
 
Erguémonos moi 
cedo, xa que non 
podíamos perder a 
quenda da nosa 
primeira visita: A 
sede do Parlamento 
da Unión Europea.  
 
Tardamos bastante 

en chegar á cidade, pois a esas horas 
había moito tráfico. Unha vez alí, 
explicáronnos a súa historia, importancia 
e funcionamento, e ensináronnos o 
hemiciclo.  De seguido visitamos o 
Atomium, que é un dos símbolos da 
cidade. Foi construído para a EXPO de 
Bruxelas de 1958 e representa unha 
estrutura de cristal de ferro. Houbo 
tempo para exploralo por dentro. 
Subimos nun ascensor que ía a 5 m/s ata 
unha das esferas dende a que podías ver 
unha panorámica da cidade. Noutras 
esferas había pequenas salas con 
exposicións sobre o Atomium. Despois, 

fomos en autobús pola cidade, vendo 
edificios e monumentos, a maioría 
encargados por Leopoldo II, rei de 
Bélxica entre 1865 e 1909. O autocar 
deixounos preto da Grand Place, 
patrimonio mundial da UNESCO. Dende 
alí fomos ata o Manneken Pis e 
contáronnos a súa curiosa historia. No 
século XIV, Bruxelas levaba bastante 
tempo asediada por una potencia 
estranxeira. Os atacantes idearon un 
plan para colocar cargas explosivas nas 
murallas. E sucedeu algo incrible: un neno 
estábaos espiando e salvou a  cidade 
porque ouriñou sobre a mecha prendida.  
Á hora do xantar foi libre para que 
cadaquén elixira onde facelo. Despois de 
xantar fomos ata o instituto Cervantes, 
onde nos explicaron o labor que levan a 
cabo. Ó rematar volvemos á Grand Place 
para cear no restaurante e despois 
déronnos  tempo libre para dar unha 
volta pola cidade.  
 
Mércores 21 de marzo, 3º día: 
Pola mañá fomos ó parque acuático 
Océade, situado preto do Atomium. Alí 
disfrutamos durante varias horas. A 
continuación collemos o autobús que nos 
levou ata a cidade para comer por libre. 
Despois, o autocar encamiñounos ata a 
cidade de Amberes, a 45 minutos de 
Bruxelas. O seu nome en neerlandés é 
Antwerpen, e procede dunha historia na 
que un xigante, chamado Druoon 
Antigoon, cobraba peaxe a calquera que 
quixera cruzar o río. Un día, un centurión 
romano, xa farto, cortou a man do 
xigante e guindouna ó río. De aí xorde o 
nome de Amberes (Antwerpen), pois 
Ant é Man e Werpen é Lanzar. 
Alí visitamos a cidade cunha guía 
turística. Un dato curioso é que, en 
moitos dos recunchos, hai pequenos 
altares con virxes dentro, xa que quen 
tivera unha na súa fachada estaba 
exento de pagar impostos. Percorremos 
o centro urbano facendo especial parada 
na Catedral para ver cadros de Rubens, e 
despois houbo tempo libre para dar unha 
volta. A guía recomendounos visitar a 
estación de tren, considerada como unha 
das máis fermosas do mundo. Xa entrada 
a tarde, volvemos  coller o autobús que 
nos deixaría en Bruxelas. Tivemos tempo 
libre, antes e despois da cea, para dar un 
paseo.  
 
Xoves 22 de marzo, 4º día: 
Saímos dende o hotel directamente cara 
a Gante, a 40 minutos de Bruxelas. 
Visitamos a cidade coa mesma guía que 
tiveramos en Amberes. É unha cidade 

que canaliza os ríos que a atravesan e 
polos que se pode dar un paseo en barca. 
Despois, collemos o autobús para ir a 
Bruxas. Estando na estrada, un 
contratempo fíxonos perder a visita ó 
museo do chocolate . Foi un accidente de 
tráfico que provocou un atasco no que 
estivemos varias horas agardando no 
autobús . Ó chegarmos a Bruxas, houbo 
que cambiar de plan e a guía ensinounos a 
cidade. Tamén ten canais polos que se 
pode dar un paseo en barco, de aí que a 
chamen a “Venecia do norte”. Bruxas é 
coñecida tamén polo seu delicioso 
chocolate.  Déronnos unhas horas para 
visitar a cidade e facer algunhas 
compras. A nosa última cea belga foi no 
hotel. 
 
 
Venres 23 de marzo, 5º día: 

 
Pola mañá visitamos o Museo de África e 
camiñamos polos seus xardíns. Despois 
fomos ata Lovaina, a cidade universitaria 
por excelencia, xa que é a universidade 
máis grande de Bélxica, ademais ten un 
dos concellos máis fermosos do mundo. 
Xantamos pola nosa conta e, de seguido, 
visitamos a cidade. Pola tarde, collemos o 
autobús que nos levaría ó aeroporto de 
Charleroi. Alí esperamos unhas horas 
para coller o avión que nos traería a O 
Porto e volver a casa. Chegamos a 
Ourense sobre as 12 da noite, pondo así 
fin á nosa viaxe a Bélxica.  
Foi unha viaxe cultural moi interesante e 
enriquecedora para a nosa formación, 
pero tamén unha oportunidade de pasalo 
en grande cos nosos amigos e 
compañeiros nun país distinto. Os belgas, 
en xeral, son xente educada e que coida 
o seu. Un momento que nos resultou 
curioso foi que, durante o atasco,   case 
non se escoitaron os claxons dos coches, 
cousa que en España, nunha situación así, 
non pasaría. Tamén coidan moi ben as 
beirarrúas, pois téñenas moi limpas. En 
conclusión, será unha viaxe que nunca 
esqueceremos e que permanecerá 
gravada na memoria de todos nós. 
 

Antía Quintana Gallego 
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Sabías que? Cousas que nos interesan 

 
Trinta e dous alumnos do Otero Pedrayo 
partían ás sete da tarde do 16 de marzo 
cunha emoción que non os deixou durmir 
ben en toda a viaxe (entre outras causas 
jaja). Fíxose eterna para  todos polas 
enormes ganas que había  de coñecer a 
cidade do amor. Cando dous días despois, 
porque fixemos parada no Futuroscope,  
contemplamos a puntiña da Torre Eiffel 
xa nos convencemos de que estabamos en 
Paris! 
 
 A Torre Eiffel. É moito máis grande do 
que imaxinaba. Desde o cumio pódese 
albiscar  todo París e ver agocharse o sol 
por detrás dos edificios que parecen 
formiguiñas non ten prezo. O mellor é 
levantar a persiana e fitala, ou asomarse 
pola noite e agardar a que a luz ilumine 
un pouco o teu cuarto.  
 
Notre Dame... perfecta, buscar a 
Quasimodo, obrigatorio. Tamén está 
Versailles, residencia oficial dos reis, 
tan grande e fermosa que nos deixou sen 
alento, fundamentalmente polo inmensa 
que era,vaia  camiñata! O Arco do 
Triunfo, a Basílica do Sacre Coeur, 
desde onde tiven o pracer de ver a Torre 
Eiffel iluminada de noite ou o museo do 
Louvre, é enorme pero merece a pena 
apreciar todosos tesouros que contén. 
Percorremos polas augas do río Sena 
toda a cidade de Paris, desde Nôtre 
Dame ata a Torre Eiffel, atendento  o 
xusto as explicacións.  Estivemos ás 
portas do Ritz, paseando á beira de 
tendas de luxo, Channel, D&G, Cartier... 
 
E o derradeiro día facer a maleta 
intentando que entre todo o que 
mercamos, difícil eh! Antes da nova viaxe 
de 20 horas para volver a Galicia, 
esperábanos  un día en Disney Land. Un 
lugar máxico que axuda a volver a 10 
anos atrás e recordar o moito que nos 
gustaban eses contos que criamos reais. 
Tivemos a gran sorte de ver a Carlos 

Jean que ía paseando coa súa familia e 
que  foi tan amable de sacar unha foto 
con nós. 
 
Impresionante. Persoalmente, non teño 
no meu repertorio demasiadas palabras 
para describir París. Chega con 
mencionar a cidade para imaxinar todo 
un mundo. 
 
Quedei pampa coa súa grandiosidade. A 
pesar da súa igualdade arquitectónica, na 
súas rúas camiñan á vez  xentes de todo 
o mundo, cada un cunha historia 
diferente, particular e incluso máxica. 
Cadaquén vai ó seu, fan a súa vida por 
separado na magnitude dunhas rúas sen 
fin, sendo practicamente imposible 
atoparse cun coñecido. Desexo vivir así. 
Sen tabús, porque á xente non lle 
importa o que fagas; desexo ter 
liberdade para ir soa pola rúa cos meus 
cascos e tomando un café sen o 
preocuparme  do “que dirán”. Sentar nun 
parque co meu libro preferido e 
aproveitar o pouco sol que deixan pasar 
as nubes. 
 
Con dezaseis anos cumprín o soño da viña 
vida, visitar París. Para min érao todo e 
fíxeno con moita  xente á que quero, a 
quen lles dou as grazas por compartir 
comigo esas vivencias que a maioría non 
poderá repetir e se o fai, non será o 
mesmo. Pero sobre todo botei en falta a 
unha profesora que leva viaxando cos 
alumnos á Bretaña francesa uns aniños, 
unha pequena mención a María Xosé 
Camba, moi querida tanto por profesores 
como por alumnos. Un petit baiser et une 
mémoire éternelle! 

 
                                                                                              

Uxía Ferreiro Caneiro 

 
 
 
Saímos de Ourense o 16 de marzo  e tras 
unha longa viaxe chegamos a Poitiers. Alí 
visitamos o Parque do Futuroscope, onde 
disfrutamos de atraccións e dun 
espectáculo de luces impresionante. Esa 
noite pasámola no hotel do Futuroscope. 
 
Á mañá seguinte erguémonos moi cedo e 
encamiñámonos cara a París. Despois de 
5 horas de autocar chegamos ó noso 
destino. O primeiro que visitamos foi o 
barrio do Marais, onde puidemos ver:  
Beaubourg, a praza da Bastilla, o Hotel 
de Ville… E este día pasamos a nosa 
primeira noite en París. 
O luns  fomos visitar a Torre Eiffel, 
subimos ata arriba de todo e logo fomos 

baixando e vendo todo o que hai nos 
diferentes pisos:  tendas, restaurantes… 
Sacamos un montón de fotos, tanto 
dentro coma fóra dela, foi espectacular. 
Despois de comer, visitamos o barrio da 
Opera e o da Defense. 
 
O martes vimos o Castelo de Versailles, 
foi impresionante, xa que é enorme e os 
seus xardíns incribles. Máis tarde 
dirixímonos cara a Montmartre, onde 
subimos unha morea de escaleiras, 
pasamos a tarde e ceamos, ata que 
subimos ó autocar e o noso condutor, 
Gonza, levounos a dar un paseo nocturno 
pola cidade. 
 
O mércores almorzamos e leváronnos a 
ver o barrio dos Inválidos, onde 
visitamos un antigo hospital militar, a 
ponte Alexandre III e o Petit e o Grand 
Palais. Despois de comer visitamos o 
Museo do Louvre, o xardín de Tuileries, o 
arco de Triomphe e o Palacio do Louvre. 
Regresamos ó hotel. 
 
O penúltimo día da nosa estancia en París 
visitamos a Cathédrale de Nôtre- Dame 
e despois fomos ó barrio latino, onde 
percorremos o xardín de Luxembourg, o 
Panteón, a Praza Sant-Michel… Para 
rematar o día demos un paseo en bateau-
mouche polo Sena admirando esta 
marabillosa cidade e todos os seus 
monumentos, cun guía que nos ía 
explicando  cada un deles en inglés e en 
francés, por suposto! 
 
Era o último día e o máis esperado pois 
iamos ir a  EURODISNEY. Pasamos todo 
o día alí, divertímonos coma nenos. Unhas 
compañeiras atopáronse con Carlos Jean 
e fixéronse unha foto con el. O día 
chegou á súa fin moi rapidamente. 
Montamos no autocar e regresamos a 
Ourense, pondo así  fin a unha viaxe 
imposible de esquecer.  
 

 

Beatriz González Ruiz 
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    Paseo no Bateau-Mouche 
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Sabías que?: cousas que nos interesan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este deporte desenvolveuse a comezos 
da década de 1960 como substituto da 
táboa de surf en terra, eliminando as 
rodas a uns patíns. Creado a partir dunha 
variación do surfing suscitou unha 
grande atracción e interese para moita 
xente, e acostuma a ser un reclamo 
publicitario para os mozos. 
 
Os skaters reuníanse nunha piscina 
abandonada de Dogtown, unha área 
pobre de West Los Ángeles. Daquela 
o skate non estaba moi ben visto pola 
sociedade estadounidense, polo que se 
asociou a estes mozos skaters e surfers   
con rapaces da rúa, pobres e sen saíida. 
 
Co tempo, os tres skaters lograron 
facerse un nome na historia do deportes, 
sendo considerados como os máis 
influíntes do skateboard moderno. 
Algúns deles, como Stacy Peralta, 
convertéronse en importantes 
empresarios do sector deportivo ao 
patentar as súas propias marcas de 
fabricación de táboas, roupaskate e 
patrocinar os novos patinadores 
emerxentes. 
 
Na actualidade o skate diversificouse 
moito debido ao gran número de persoas 
que o practican. Nestes tempos as 
empresas utilizan a imaxe do patinador 
como obxecto para atraer á xente 
debido a que é unha moda moi estendida. 
 
Para nós o skate é case como unha forma 
de vida coa que non só  pasas horas 
enriba dun patín senón que é unha forma 
máis de facer amigos, pasar o tempo con 
eles, aprender trucos e pasalo ben. 
 

Nós patinamos polo xeral en Ourense, 
no skatepark que hai no pavillón dos 
Remedios, que supostamente está 
“habilitado para patinar" aínda que 
carece case de infraestruturas e non 
recibe o coidado que debería de recibir. 
Debido a isto intentamos buscar sitios 
nos que poidamos patinar e nos que 
normalmente non podemos facelo porque 
a policía, na súa ignorancia, pensa que 
temos unha zona habilitada. 
Todo isto é o motivo polo que intentamos 
-como podemos- ir a vilas próximas para 
poder patinar, aínda que teñamos que 
deixarnos un diñeiro importante. 
 
                                           

 
 
Outro problema importante que temos é 
que lle caemos mal á xente, sobre todo á 
xente maior, que é a que soe chamar  á 
policía para que nos veña a botar dos 
sitios nos que patinamos e así amolarnos 
a tarde. 
Somos un grupo moi numeroso de xente, 
entre quince e vinte persoas, e de todas 
as idades. Normalmente adoitamos 
gravar ou fotografar os trucos que 
facemos e despois editámolos e facemos 
vídeos que posteriormente subimos a 
internet. 

 Cando chove temos un gran problema, xa 
que non hai sitios cubertos onde poder 
patinar, así que nos metemos nalgún 
instituto ou en galerías onde non haxa 
moitas tendas e  patinamos ata que se 
fai de noite. 
 
Para nós, os amigos son como a nosa 
segunda familia. 
 
 

                                                                                                
Raúl Estevez Rodríguez 

Andrés Suárez  Lombardero 

 

O SKATEO SKATEO SKATEO SKATE    

E 

A NOSA HISTORIAA NOSA HISTORIAA NOSA HISTORIAA NOSA HISTORIA    
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PAREMOS O MALTRATO 

 

MULLERES CON 

PODER 

Ao largo da historia tolerouse e 

entendeuse a violencia como unha forma 

de resolver conflitos e tensións pero a 

muller non é un obxecto, é una persoa. 

Hoxe en día o 11% das mulleres que viven 

en España están a sufrir a causa da súa 

parella sentimental e 1 de cada 3 

mulleres é maltratada. A violencia de 

xénero maniféstase como o símbolo máis 

brutal da desigualdade existente na nosa 

sociedade. Para os seus agresores nin 

teñen dereitos nin poder de decisión nin 

sequera merecen respecto.  

 

En datos mundiais, cada 18 segundos 

unha muller recibe un golpe ou ben unha 

malleira por non facer caso á súa parella 

ou ben por non manter relacións sexuais 

con ela. O agresor sempre actúa no 

fogar, converténdose deste xeito nun 

lugar inseguro para a muller.  

 

En España, os datos desta violencia son: 

en torno a 13000 denuncias de maltrato 

(baixando ao 3.9% respecto ao 2011) e 

44 vítimas mortais a día de hoxe. 

En Galicia existen aproximadamente: 

4102 denuncias de maltrato, 3 vítimas 

mortais e 3700 mulleres recibiron 

atención policial e médica, todo en mans 

da súa parella ou exparella. A 

consecuencia destes datos, 314 homes 

galegos permanecen en prisión. 

 

Parentesco dos agresores con respecto 

das vítimas 

Na idade media 
 

O destino destas mulles era claro: 

converterse en fillas, nais e esposas. 

Máis de trescentas mulleres de finais da 

Idade Media (séculos XIV e XV), 

pertecentes ás principais linaxes da 

época, conscientes do seu sino, 

negáronse, rebeláronse e asumiron 

papeis vencellados unicamente ós homes. 

«Unhas subleváronse e outras, en 

circunstancias determinadas, deron un 

paso adiante para xogar un papel  que 

estaba reservado para o home», explica 

Eduardo Pardo de Guevara. Non podemos 

asegurar que sexan as pioneiras dos 

movementos feministas, pero si foron 

precursoras da defensa dos seus 

dereitos. 

 

 

Unha negativa de voda que 

está detrás da Revolta 

Irmandiña 

 
Detrás da rebelión de dona Maior de 

Ulloa  pode atoparse unha das múltiples 

causas que orixinaron a rebelión 

irmandiña. Negouse a casar cun nobre da 

casa dos Zúñiga de forma concertada. 

Convenceu aos seus pais e mesmo expuxo 

os motivos da súa negativa nunha 

declaración xudicial. Finalmente casou 

por propia vontade cun nobre menor, 

Diego de Lemos, un dos tres líderes da 

revolta irmandiña. Os poderosos Zúñiga 

quedaron desairados e iniciaron un 

conflito coa familia de Lemos, un dos 

motivos polos que estes últimos nobres 

decidiron apoiar aos irmandiños. 

 

Teresa de Zúñiga, outra loitadora, amosa 

o caso dunha muller que tivo que facerse 

cargo dun estado señorial despois da 

morte do seu marido. 

 

Outro caso é o de Constanza de Castro 

casada  con Rui Díaz de Andrade, que 

loitou na guerra de Granada e antes de 

morrer envioulle unha carta como 

testamento escrita en galego. Mantívose 

viúva durante 40 anos e cunha vida 

dedicada aos demais. En 1617, cando se 

fixo o traslado da súa sepultura, en 

Viveiro, o seu corpo apareceu incorrupto 

e beatificárona. 

 

 

Pioneira medieval na 

reivindicación 
 

Doña Aldonza de Mendoza, media irmá 

do marqués de Santillana, foi a primeira 

muller que denunciou indirectamente 

nunha declaración xudicial o trato 

vexatorio a nivel psicolóxico e fisiolóxico 

que recibía por parte do seu marido, 

Fadrique de Trastamara. Demostrouse 

grazas á declaración por escrito de 

testemuñas. Pero non só a maltrataba 

fisicamente senón que tamén lle roubaba  

as xoias. 

 

  

O principal propósito de Aldoza de 

Mendoza era recuperar o dote antes da 

execución do seu marido por rebelarse 

contra o rei. Pero o escrito que deixa 

constancia das humillacións sufridas 

supón a primeira denuncia por maltrato. 

 

 

 

 Mesmo a encarcelou durante dous anos 

nunha prisión de Ponferrada onde lle 

daban herbas que lle facían perder o 

pelo. 

     
 
 

María Jesús Rodríguez Diz 

 

 

Sepulcro de Dona Aldonza 
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Vouvos  falar dun problema moi grave 

que está a suceder hoxe en día e que non 

é nin a violencia nin as drogas pero é un 

tema  do que poucas veces oímos falar 

nin se lle dá demasiada importancia. 

Estouvos a falar do mercado ilegal de 

especies animais, o comercio ilegal máis 

lucrativo do mundo que está producindo 

cambios na biodiversidade do planeta, xa 

sexa por consumo directo destas 

especies como fonte de medicinas 

tradicionais ou como mascotas, o caso é 

que millóns de animais morren ao ano ou 

son extraídos dos seus hábitats naturais.  

 

Destaca o contrabando de especies 

silvestres, que é un dos comercios ilegais 

máis lucrativo pois estímase que a nivel 

mundial move ao menos 8000 millóns de 

euros, o terceiro en volume tras o 

tráfico de drogas e de armas. Como 

exemplo do que se chega a pagar temos a 

pel de pantera que alcanza os 80000 €  

ou o quilo de pó de corno de rinoceronte 

que custa uns 15000 € ou a pel das 

pitóns xa que o seu coiro é moi apreciado 

xunto coas súas vesículas que chegan a 

venderse a 200 € o quilo pero para 

conseguilos hai que matar á pitón cun 

golpe na cabeza e despois inchala con 

auga ou aire para esfolalas mellor.  

 

Tamén podemos destacar as eirugas 

vexetais, parásitos da larva da bolboreta 

pantasma. O seu mercado está prohibido 

porque altera o ecosistema pero hai 

mafias adicadas á súa búsqueda debido 

ao seu prezo: 7000 € o quilo xa que se 

usan para a virilidade. Todos os anos 

miles de persoas buscan nas montañas 

tibetanas estas eirugas que lles 

permitirán saír da pobreza durante unha 

temporada. 

 

Por todo isto, as organizacións 

conservacionistas uniron forzas con 

organizacións privadas para loitar contra 

unha lacra que está alterando a 

biodiversidade do planeta. 

 

Propóñense leis internacionais, asínanse 

convenios e dítanse medidas para frear 

este comercio mais todas estas accións 

son inútiles cando hai algún país que fai 

oídos xordos coma é o caso de China ou 

Indonesia pois nestes países séguese 

permitindo que este tipo de comercio se 

leve a cabo.  

 

A medicina popular china, que atribúe 

propriedades á inxesta de partes de 

animais salvaxes como a forza nos tigres 

ou  a virilidade nos rinocerontes, está 

tan estendida que millóns de persoas 

seguen mercando pene de tigre para a 

impotencia ou corno de rinoceronte para 

depurar as toxinas do sangue. China e a 

súa economía emerxente fai que moitos 

chineses poidan acceder a medicinas moi 

caras tendo como resultado o 

incremento da caza furtiva dos grandes 

felinos dos que apenas quedan 

exemplares en liberdade. Dende hai uns 

anos en países asiáticos críanse tigres e 

osos tibetanos para a extracción e a 

venda das súas partes e fluídos 

corporais pero moitos dos tigres 

vendidos non proceden de granxas senón 

directamente da selva.  

Mentres que o mercado negro ofrece 

7000 € polo corpo dun tigre, mantelo 

vivo custa 3000 € ao ano. Os grandes 

traficantes permanecen a salvo nos seus 

refuxios mentres que os que se encargan 

da caza para gañar uns poucos cartos son 

persoas locais que viven na miseria e que 

poñen en xogo a súa vida para que un 

mediador asiático sen escrúpulos saque 

un rendemento extraordinario  

comodamente sentado no seu luxoso 

despacho. 

                                                                                           

Brais Casas Fernández 

Adición ás novas Adición ás novas Adición ás novas Adición ás novas 

tecnoloxíastecnoloxíastecnoloxíastecnoloxías    
 

 

 

Cústanos cada vez máis imaxinar como 

sería a nosa vida sen as novas 

tecnoloxías. Gracias a elas podemos 

facer cousas que hai uns anos nos 

parecerían imposibles. Debido aos seus 

avances mellorou o noso nivel de vida, 

pero tamén poden ser perxudiciais  para 

nós xa que poden   provocar adicións. 

 

A Organización Mundial da Saúde estima 

que 1 de cada 4 persoas sofre un 

trastorno relacionado coas novas 

tecnoloxías. Nas unidades de condutas 

aditivas en adolescentes do Hospital 

Clínic e do Hospital Sant Joan de Déu 

(Barcelona), observouse dende 2005 un 

aumento nas consultas por adición ás 

novas tecnoloxías . 

 

As persoas propensas a sufrir estas 

adicións presentan polo xeral uns trazos 

de personalidade ben marcados como 

poden ser a impulsividade, os cambios de 

humor, a falta de habilidades sociais, 

dificultade á hora de enfrontarse aos 

problemas e baixa auto estima.  

 

Dentro deste tipo de adicións hai 

distintas clases que están  relacionadas 

cos distintos sectores tecnolóxicos, unha 

das máis importante é a adición aos 

videoxogos e aos xogos virtuais, aínda 

que as demais tamén son importantes, 

estas dúas deixáronnos noticias 

sorprendentes. 

 

En Corea do Sur uns pais deixaron 

morrer de fame á súa filla de tan só 3 

meses, porque estaban ocupados xogando 

a un xogo que consistía en coidar a unha 

filla virtual, incrible pero certo. 

 

Un mes antes de que acontecera isto, 

tamén en Corea do Sur faleceu un home 

 

Cada vez está máis extendida a 

crenza de que o pó de corno de 

rinoceronte combinado coa 

quimioterapia pode combater o 

cancro. 
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de 32 anos por estar xogando a un xogo 

virtual durante 5 días seguidos case sen 

facer interrupcións para descansar nin 

para comer. 

 

Pero isto tamén pasa noutros lugares do 

mundo. Daniel Petric, rapaz 

estadounidense de 17 anos, matou á súa 

nai por non deixalo xogar a un videoxogo 

chamado Halo. Daniel estábase a 

recuperar dunha lesión que sufrira 

facendo snowboard e que o obrigou a 

estar un ano enteiro en repouso na súa 

casa, onde a súa única diversión eran os 

videoxogos. 

 

Daniel quería mercar o videoxogo Halo 3, 

pero os seus pais non o deixaron, aínda 

así non lles fixo caso e mercouno, mais ao 

volver a casa o seu pai quitoullo. Un día 

mentres o seus pais estaban no seu 

cuarto, Daniel entrou e preguntoulles se 

podían pechar os ollos porque quería 

darlles unha sorpresa, cando os volveron  

abrir, o seu fillo estábaos apuntando cun 

revólver co que matou á súa nai. 

 

Tamén existe a adición ao móbil, ás 

redes sociais, ao Whatsapp...cada vez 

máis importantes, sobre todo en 

adolescentes. 

 

Pero as novas tecnoloxías tamén teñen a 

súa parte positiva, por exemplo; podemos 

pórnos en contacto con persoas que 

están a milleiros de quilómetros, buscar 

información, ver películas, aprender 

idiomas... e moitas cousas máis sempre e 

cando saibamos utilizar de maneira 

axeitada estes adiantos. 

 

Quizais dentro duns anos a tecnoloxía 

cambie aínda máis ás nosas vidas, por 

exemplo, poida que os alumnos reciban 

clases mediante o ordenador e non teñan 

que ir ao colexio ou ao instituto tódolos 

días, e a xente maior xa non se reúna nas 

casas ou nos bares para xogar ás cartas 

porque xogarán todos on-line dende a súa 

casa.. 

 

Como vemos, os avances que nos trae a 

tecnoloxía teñen cousas boas e cousas 

malas, todo depende de como as 

utilicemos, sen esquecer que estes 

aparellos están creados polo home para 

mellorar o seu nivel de vida.  

    

    

  
 

 

 

 
 

WIKIPEDIA  
TAMÉN SE EQUIVOCA 
 

 

De todos é coñecida a enciclopedia 

virtual chamada "Wikipedia"e moitos xa 

non poden imaxinar a vida sen esta 

ferramenta. Actualmente, esta 

plataforma creada no ano 2001 por 

Jimmy Wales e Larry Sanger co 

propósito de "que tódalas persoas teñan 

acceso libre e gratuito á suma de todo o 

coñecemento humano", é a maior obra de 

consulta dispoñible na internet, xa que 

consta de máis de 20 millóns de artigos 

en 282 idiomas e dialectos.  

 

Dende a súa creación, Wikipedia non fixo 

máis ca medrar e atoparse 

constantemente entre os dez sitios web 

máis visitados do mundo. 

 

A característica máis salientable desta 

enciclopedia gratuíta é que tódolos 

artículos que a conforman están 

elaborados por voluntarios, é dicir, que 

calquera persoa pode, dende o seu 

ordenador, acceder e modificar a 

información que apareza na web se non 

está conforme con ela ou pensa que se 

pode engadir algo. Esta é, sen dúbida, 

unha innovación cun bo propósito pero 

que, nalgúns casos, pode ser perxudicial 

se a información que se ofrece non é 

correcta. Por este motivo a Wikipedia 

ten moitos detractores que basan as 

súas críticas na susceptibilidade que ten 

a enciclopedia de ser vandalizada e na 

aparición de información falsa. 

 

Neste sentido, a revista científica 

Nature declarou en decembro de 2005 
que a Wikipedia en inglés era case tan 

exacta en artigos como a Encyclopaedia 

Britannica. 

 

Tódolos artigos que conforman a 

Wikipedia son revisados con frecuencia 

na procura de errores por solucionar. 

Sen embargo, é recomendable non asumir 

o que pon a Wikipedia como a verdade 

absoluta e consultar outras fontes de 

información a maiores (libros, prensa, 

outras web...), xa que esta enciclopedia 

tivo, ao longo da súa historia, cuantiosos 

fallos dos que aquí vos deixo unha 

pequena mostra: 

 

• Un "fulano". No apartado que 
fala sobre integracións 

matemáticas podía lerse esta 

frase: "non foi ata o ano 1899, no 

que un fulano descubríu que se 

trataba da mesma operación" 

 

• Anuncian a súa morte. Alá por 
novembro atopámonos con que, 

segundo a Wikipedia, o cantante 

Ricky Martin morrera nun 

accidente de coche. Esta 

información estivo publicada tan 

só unhas horas antes de que fora 

eliminada sen pegadas. Asemade, 

outro cantante, Melendi, segundo 

a Wikipedia, morreu de 

sobredose hai dous anos. 

 

• Implicado nun asasinato. En 

setembro do 2005, o xornalista 

John Seigenthaler denunciou que 

a súa biografía na Wikipedia o 

implicaba no asasinato de John F. 

Kennedy. 

• Nobel pola cara. Un diario 

español menciona o caso da 

entrega do Premio Nobel de 

Literatura 2010, que segundo 

unha entrada errónea na 

enciclopedia interactiva, 

publicada unha hora antes do 

anuncio do gañador, dáballe o 

galardón ao sueco Tomas 

Transtömer, cando en verdade, o 

recoñecemento foille outorgado 

ao peruano Mario Vargas Llosa. 

 

• Aznar morre por conducir 
bébedo. Dous usuarios anónimos 
introduciron sucesivamente no 

perfil biográfico do expresidente 

do goberno o bulo de que morrera 

nun accidente de coche e os 

rumores apuntaban a que 

conducía baixo os efectos do 

alcohol.  
Clara Escobar Nieves 
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• Imaxe mellorada. Tamén as 
empresas intentaron unha e outra 

vez mellorar a información que 

aparece sobre elas na Wikipedia. 

Así, Microsoft eliminou un 

parágrafo crítico sobre os 

errores da súa consola Xbox 369, 

mentres que o consorcio 

petrolífero Chevron-Texaco 
borrou todo un texto sobre 

biodiesel. 

 

• Por mal árbitro. Máis 
recentemente, en novembro tras 

a desputa do partido de fútbol 

entre o Real Madrid e o 

Manchester city, algún bromista 

indignado coa actuación do 

colexiado do partido, modificou a 

súa entrada en Wikipedia con 

esta frase: "Gianluca Rocchi 

morreu días despois de arbitrar o 

partido Manchester City-Real 
Madrid. Un afeccionado 

descoñecido a favor da boa 

arbitraxe o asasinou". 

 
 

María González Quintas 
  

 

Un 

antigo antigo antigo antigo     

alumnoalumnoalumnoalumno    

do  
Otero Pedrayo 

-Bos días Pepe, seica  estamos 
interrompendo o seu traballo diario, 
pero gustaríamos facerlle unhas cantas 
preguntas sobre a súa vida. 
 
Que idade ten?  
 
-Pois o 15 de xaneiro cumpro 92 anos 

 
-Moi ben, e onde naceu? 
 
-En Rubiás de Ramirás, Carballeira 

 
-Vostede comentounos que estivo no 
Otero Pedrayo,  cóntenos, como 
chegou ata aquí? 
 
-Eu estaba en Rubiás e alí o único que 

había era unha clase pequena na que se 

xuntaban nenos e nenas de todas as 

idades así que os meus pais mandáronnos 

ao meu irmán e mais a min  a Celanova 

para seguir cursando os estudos. Sobre 

os 13 anos, tras aprobar o ingreso, 

trasladeime a Ourense e estiven interno 

no Ribera (na praza Maior) mentres 
estudaba no Otero Pedrayo. 

 

-Cóntenos un pouco como foi o seu 
paso polo Otero. 
 
Pois fixóse curto, a verdade, pero moi 

intenso. 

 

Daquela estabamos no ano 36 co Fronte 

Popular e había moitas manifestacións e 

pelexas, lembro que perdíamos moitas 
clases por iso. 

 

-Como eran os profesores? 
 
Naqueles tempos eran maiores, non como 

agora que tamén os hai novos. Lémbrome 

do profesor de relixión que era moi bo e 

caía moi ben entre os alumnos, tamén me 

lembro do profesor de Xeoloxía e 

Historia, Otero Pedrayo, co que case 
todo o mundo, por non dicir todos, 

aprobaban. As clases con el eran moi 

levadeiras e pasaba o tempo voando, era 

gracioso xa que cando entregaba os 

exames,  Otero puña.”aprobado pola 

gracia de Deus” e ás veces cando facías 

algo que non estaba ben, como gravar 

coas navallas na mesa, púña na papeleta 

“suspenso polo tema da navalla”.  

 

-Lembra como eran as clases cando 
estudou, ou eran iguais ca agora? 
(tras explicarlle como son as clases , 
comenta:) 
 
Non, non, cando estudaba, alí non había 

pupitres, eran táboas corridas e ian cara 

a  arriba, é decir; os que estaban atrás, 

estaban máis arriba, como agora os das 

universidades. Parece ser que  agora   os 

nenos van cargados con moitos libros e 

algúns mesmo teñen problemas de 

espalda pero nós antes non levábamos 
libros á escola, xa que cada clase 

estudaba cunha enciclopedia que tiña  

todo o que necesitábamos saber e 

respecto aos alumnos, eramos moitos 

máis, entre 30 e 40, tamén daquela había 

máis homes ca mulleras xa que a muller 

traballaba nos labores  da casa e non 

todo o mundo podía acceder aos estudos, 

só algúns privilexiados. 

 
-Algunhas anécdotas pasadas no 
Otero? 
 
Lembro que as notas dábaas o bedel, nós 

puñámonos diante da porta do patio que 

dá para o Xardín do Posío , o bedel 

berraba o nome da persoa e tirábaas 

polo balcón e así con todos.  

 

Tamén me lembro que aquel ano veu 
varias veces a Garda civil  da cabalo e 

daba unha de leña… por algunhas 

manifestacións e problemas e lembro que 

eu ás veces corría dende o Otero ata 

chegar a casa ou a algún sitio onde 

esconderme. 

 

-Lembra algo máis? 
 
Pois… si, agora que o dis si, lémbrome 

moito dos meus compañeiros pois a 
verdade é que se botan de menos os días 

pasados con eles pero o tempo pasa e as 

cousas cambian, anque algún que outro 

non se bota en falta, ja ja ja. 

 

-Por curiosidade, despois de cursar 
que lle ocorreu? 
 
Despois, no 40, rematei, xa que marchei 

co  exército a A Coruña e despois a 
Rusia, á División Azul,  a transmisión. 

 

-Moitísimas grazas por atendernos, 
non o molestamos máis xa que sabemos 
que ten que ir atender a horta. 
 
-Non hai de que, ás veces esta compañía 

dáme a vida. 

 

 

 

Marta Alonso Vázquez 
Lucía Álvarez Lorenzo 
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Curruncho da ciencia 

Éxodo rural e Éxodo rural e Éxodo rural e Éxodo rural e 
sustentabilidadesustentabilidadesustentabilidadesustentabilidade    
 
 
Mirando na pantalla LCD da miña cámara 
observo unha imaxe que me fai 
rememorar aos miles de galegos que 
abandonaron a súa terra na procura dun 
mundo mellor. Vexo un canastro 
estragadiño polos anos, xa que ninguén se 
fixo cargo do seu estado. Está recibindo 
a aperta mortal da vexetación próxima 
que foi alongando as súas pólas de 
maneira que o fai inaccesible ao ser 
humano. Parece coma se a natureza 
quixese castigar o esquecemento e o 
descoido dous seus donos por este icono 
típico da arquitectura galega e, repenica 
dentro de min: 

 
Adios, ríos; adios, fontes; 
adios, regatos pequenos; 
adios, vista dous meus ollos: 
non sei cando nos veremos. 
 
Miña terra, miña terra, 
terra onde me eu criei, 
hortiña que quero tanto, 
figueiriñas que prantei, 
 
prados, ríos, arboredas,  
pinares que move ou vento,  
paxariños piadores,  
casiña do meu contento, 
 
muíño dous castañares,  
noites craras de luar,  
campaniñas trimbadoras 
dá igrexiña do lugar,  
 
amoriñas dás silveiras  
que eu lle daba ó meu amor,  
camiñiños antre ou millo,  
¡adios, para sempre adios!  
 

A emigración involuntaria é a negación do 
dereito que ten todo ser humano de vivir 
na súa terra natal. Os meus ollos de 
estudante concienciada cara ao medio 
ambiente ven moito máis aló e iso faime 
pensar na repercusión ambiental do 
despoboamento do medio rural e do 
abandono da actividade agraria e 
gandeira do noso país. A perda de 
cultivos, pastos e bosques ten como 
consecuencia unha serie de aspectos 
negativos en cadea, un deles está diante 
dous meus ollos, trátase do 
desenvolvemento incontrolado de 
vexetación espontánea. Transcorrido un 
tempo desde o cese das actividades, os 

terreos abandonados comezan a ser 
colonizados pola vexetación natural 
seguindo unha progresión que comeza con 
formacións de especies herbáceas e de 
matorral e posteriormente pode chegar 
a formar masas arbóreas de 
rexeneración espontánea. No caso de 
Galiza o abandono das prácticas propias 
do sistema agrario e gandeiro tradicional 
é a causa da falta da “limpeza” no monte, 
o que está relacionado directamente coa 
incidencia de incendios incontrolados. 
Como consecuencia destes incendios 
aparecen outros problemas ambientais 
como: a perda de biodiversidade, 
aumento da erosión e cambios na 
fertilidade do chan, degradación da 
paisaxe, aceleración do proceso de 
desertización e  agravamento do cambio 
climático global. 
 
Todo o comentado fainos pensar na 
necesidade dun desenvolvemento rural 
sostible en Galiza. A maioría das 
formulacións da sustentabilidade só 
teñen en conta a dimensión 
medioambiental e económica. A 
sustentabilidade medioambiental 
entendida como a garantía da 
conservación dos recursos naturais para 
as futuras xeracións, e a 
sustentabilidade económica para 
procurar o desenvolvemento da zona. Con 
todo é necesario no medio rural galego 
do desenvolvemento da vertente da 
sustentabilidade social. As causas do 
éxodo rural non se restrinxen só á 
situación económica ou á falta de 
emprego senón á discriminación social, é 
dicir, a situación de desigualdade no 
acceso a recursos e servizos e isto é o 
que moitas veces empuxa aos habitantes 
dos pobos cara aos núcleos urbanos máis 
grandes e mesmo a emigrar ao 
estranxeiro. 
 

Raquel Freire Fernández 

 

 

HISTORIA DO BOSON 

DE HIGGS CONTADA 

POR UNHA RAPAZA DA 

ESO 
 
 
Era xoves e como cada xoves na hora de 
titoría, á aula de 4º da ESO viña algún 
familiar dos alumnos a explicarnos a que 
se dedicaba. 

Hoxe tocáballe ao tío de Claudia que 
tivera que aprazar a súa cita varias 
veces porque viña de fóra, máis 
concretamente de Suíza. 
 
Chegabamos do recreo e falabamos 
todos mentres esperabamos a que 
chegase. Ao entrar na clase mirámolo 
expectantes, cheos de curiosidade, e 
calamos esperando a que falase. 
 
-Ola, bos días. Eu chámome Carlos e son 
o tío de Claudia. Como ben sabedes, vivo 
en Suíza e dedícome á ciencia. Son un 
científico que traballa no CERN, que 
queda na fronteira franco-suíza, en 
Xenebra. Oístes falar da www?  
 
Un dos rapaces contestou: - Si, eu seino, 
é o que se coñece comunmente coma a 
web, non é iso?  
 
- Así é, vexo que estades ao día. Pois 
ben, a web inventouse no CERN para que 
se comunicasen os científicos. Todos o 
miramos, sorprendidos e intimidados por 
aquel feito. 
 
 –Nós estamos neste momento 
investigando algo moi importante non só 
para nós senón posiblemente para a 
humanidade, algo que se ven preguntando 
o home desde hai moito tempo: coma foi 
o inicio do Universo? 
 
-Viaxades no tempo?- preguntou Alfredo 
inocentemente ,e todos comezamos a rir. 
-Non, pero é coma se o fixeramos. 
Recreamos os primeiros segundos 
despois do Big-Bang. Sabedes máis ou 
menos o que é, non si? Oístes falar del? 
 
-Si -contestamos ao unísono. 
-Pois ben. Nese intre comezou todo... a 
aniquilación de partículas de materia e 
antimateria, ata que quedou un leve 
residuo de materia da que estamos 
compostos nós, as mesas, o encerrado…  
 
Todos estes corpos teñen masa, uns máis 
ca outros, e todos están formados por 
átomos. E como os átomos están 
formados por electróns, protóns e 
neutróns, pois podemos dicir que a masa 
de todos os corpos é a suma das masas 
de todos os electróns, protóns e 
neutróns que  forman estes corpos. Hoxe 
sabemos que os protóns e neutróns están 
á súa vez formados por outras partículas 
máis simples chamadas “quarks”. Así 
pois, dunha forma un tanto simplificada, 
podemos dicir que a masa de calquera 
corpo é a suma das masas das partículas, 
electróns e quarks que forman ese corpo. 
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A 

ORIXE 

DO 

De novo Alfredo preguntou - Por que as 

partículas teñen masa? Por que os 

obxectos e os corpos teñen masa? 

 

- Esa é unha pregunta difícil de 

responder... intentarei que me 

entendades... Ben, a masa é unha 

propiedade que mide a dificultade que 

presenta un obxecto a cambiar o seu 

estado de movemento. Isto permítenos 

deducir que cando  hai máis resistencia 

son máis pesadas e hai máis masa e ao 

revés. Un exemplo; cando intentades 

levantar unha mesa cústavos máis ca un 

boli, non?  Pois isto débese a que a mesa 

presenta máis resistencia ao movemento 

ca o boli e por iso ten máis masa.  

 

Os científicos preguntámonos de onde lle 

ven a masa aos corpos e sendo aínda máis 

finos, de onde lle ven a masa aos átomos, 

a cada electrón ou a cada quark. Un 

científico chamado Higgs e outros 

colaboradores propuxeron, fai xa 

corenta anos, que todo o espazo está 

cheo dunhas partículas que denominaron 

partículas Higgs (ou bosóns de Higgs). 

Cando os electróns ou os quarks se 

moven nese campo formado polos bosóns 

de Higgs, presentan un certo problema 

para se desprazar. Esa dificultade para 

se mover significa que adquire masa. Por 

exemplo, os quarks presentan máis 

dificultade para moverse no campo de 

Higgs que os electróns e polo tanto os 

quarks teñen máis masa que os electróns. 

Sen embargo os fotóns (partículas que 

forman a luz) non interaccionan coas 

partículas de Higgs, que todo o innundan, 

e por iso van á maior velocidade que a 

natureza permite. As partículas de Higgs 

son as que enchen o baleiro, porque, 

rapaces, o baleiro non existe, está cheo 

das partículas de Higgs. Estas partícula 

estaban moi ben na teoría... pero era 

necesario atopalas. Por fin este verán, no 

mes de xullo, os científicos do CERN 

anunciamos que o conseguíramos. Despois 

de moito traballo, logrouse detectar a 

partícula de Higgs, tamén chamada a 

partícula de Deus pola súa dificultade 

para atopala.  

 

-E como descubriches iso? –preguntou 

unha alumna curiosa. 

 

-Grazas a un acelerador de partículas 

que temos no CERN, chamado o LHC. 

Trátase dun anel onde viaxan feixes de 

protóns en direccións contrarias a unha 

velocidade moi próxima á da luz. No LHC 

fanse colidir miles de millóns de protóns 

uns contra outros a tal velocidade que 

dan lugar á creación de centos de 

partículas, unha desas partículas foi o 

boson de Higgs. 

 

 -E por que se chama así?-preguntou un 

grupo no que estaban os máis trafegos 

que nese momento estaban atentos. 

 

-Higgs, porque Peter Higgs foi o 

primeiro en propor a súa existencia.  

 

Comprendo que todo isto vos pareza 

difícil de entender... e comenzou a 

debuxar na pizarra... 

 

Exemplo da sardiña e da balea 
A sardiña (electrón) desprázase 
rapidamente porque ten menos masa e 
porén interactúa menos coa auga (campo 
de Higgss). A balea (quark) desprázase 
máis pesadamente porque ten maior 
masa e a súa interacción coa auga é 
maior. 
 

 
 

 

E seguiu a falar, a falar... víase que 

disfrutaba, sabía moitisimo... para 

rematar dixo que quedaban moitas 

respostas por contestar  pero que ao 

mellor seríamos nós quen as 

contestásemos  non futuro. 

Todos aquel día  envexamos un pouco a 

Claudia  por non poder disfrutar das 

historias e experiencias do seu tío pero 

tamén nos animou e fíxonos soñar cun 

mundo científico.  

 

Carolina Noguerol 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destacados científicos faláronnos dos 

seus experimentos na procura do Bosón 

de Higgs. 

O 6 de novembro do 2012 tivemos a 

sorte de aprender algo máis sobre a 

ciencia e aos moitos  científicos da nosa 

nación que traballan por resolver as 

incógnitas que nos plantexa o mundo. 

 

Nesta videoconferencia, cinco 

investigadores galegos, dende diferentes 

lugares de Europa, puxéronse en 

contacto con nós para falar da súa 

traxectoria, dos seus proxectos e da súa 

participación en experimentos no LHC.. 

Malia as numerosas interferencias e 

problemas de sonido que se presentaron, 

lograron contaxiarnos o seu entusismo 

polo que están a facer e o seu orgullo 

como galegos que son. 

 

 

O LHC é o experimento máis complexo e 

custoso da ciencia mundial. Situado no 

CERN, Suíza, consiste nun acelerador de 

partículas cuxa finalidade é recrear as 

condicións nas que se atopaba o universo 

nos primeiros segundos despois do Big 

Bang. Tentan descubrir así que clase de 

partículas deron lugar á materia actual. 

 

 

Peter Higgs descubriu estas partículas 

que recibiron o seu nome, Bosones de 

Higgs. Son as que aportan masa á 

materia. 

 

 

Na procura desta partícula traballan 

unha gran variedade de expertos, entre 

os que se atopan os que nos acompañaron 

na conferencia: 

 

-Patricia Conde: Investigadora no LIP de 

Lisboa . Física do experimento ATLAS no 

CERN. 

 

-Olalla Castro:Profesora no City 

University,  en Londres. Investiga en 

Teoría Cuántica de Campos. 

 

-Abraham Gallas: Investigador no CERN 

e na USC. Físico do experimento LHCb 

no CERN. 

 

-Carlos Salgado:Investigador no Cern e 

na USC. Investiga o estado da materia 

nos primeiros momentosdo universo. 

 

-Cibrán Santamaría:Profesor de USC. 

Traballa no experimento LHC no CERN. 

Todos son mozos ( non superan os 35 

anos) e estudaron en Galicia ,o que amosa 

o excelente nivel da nosa universidade e 

a excelente formación que reciben os 

seus estudantes.  
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Imaxe do colisionador de hadróns 

ubicado baixo terra entre a fronteira de 

Francia e Suiza - Foto de CERN 

 

 

Todos eles afirman que empregan o 

galego para realizar gran parte do seu 

traballo,tanto para debater entre 

eles,como en distintos traballos e na 

divulgación científica. Amosan así apego 

polas súas raíces, sen esquecer nunca de 

onde veñen. 

 

                      
 

 

 

 

 

 

 

O PAI DA 

CALCULADORA  

 

ERA  

GALEGO 
 
 

 

 

 

 

O día 6 de novembro celebrouse o Día 

da Ciencia en Galego na súa terceira 

edición.. Este día foi instaurado coa 

intención de fomentar e destacar o papel 

de Galicia no ámbito científico.Este día 

celebráronse numerosas actividades nos 

centros de ensino, concretamente no 

noso asistimos a unha videoconferencia 

que puxo en contacto a varios 

científicos, todos eles mozos e galegos, 

que están espallados en distintos puntos 

do mundo.  

 

A temática principal deste ano era a 

Tecnoloxía, e os protagonistas aos que ía 

adicado son o gran inventor renacentista 

Leonardo da Vinci e o galego Ramón 

Verea. Seguramente moitos de nós 

descoñecemos quen é Ramón Verea e, se 

é tan importane é como para que lle 

adiquen unha mención especial, e del  

imos falar a continuación. 

 

Ramón Verea é un dos grandes pais da 

calculadora moderna. Non é considerado 

o seu inventor posto que non foi o único 

que investigou neste ámbito, pero si que 

os seus estudos foron imprescindibles 

para o desenvolvemento desta máquina 

que hoxe consideramos común, pero que 

no seu momento deu moitos quebradeiros 

de cabeza. Ramón Verea naceu nunha 

pequena aldea do concello de A Estrada 

en 1833. En 1855, debido á súa 

inquietude aventureira, decidiu emigrar a 

terras americanas: primeiro a Cuba e 

despois a Nova York, onde deu o paso 

máis importante da súa carreira cara ao 

ámbito científico, tendo un pasado 

polifacético que comprende dende os 

seus estudos nun seminario de Santiago 

de Compostela ata o seu posto de 

comercial de maquinaria (onde aprendeu 

grandes coñecementos sobre a 

tecnoloxía do momento), pasando polo 

seu labor de mestre ou de escritor e 

periodista. En Nova Iork foi onde 

experimentou ata inventar a primeira 

calculadora capaz de resolver sumas, 

restas, multiplicacións e divisións entre 

números de nove cifras de forma 

directa, sen usar o mecanismo das voltas 

de manivelas nun tempo de 20 segundos, 

algo asombroso para a época. A máquina 

tiña unhas dimensións considerables e un 

peso de 22 kg. Rexistrou o seu invento 

na Oficina de Patentes dos Estados 

Unidos en setembro de 1878. 

 

O curioso da historia deste investigador 

é que inventou a calculadora sen 

intención de comercializala, nin de gañar 

cartos, nin de adquirir fama , nin de 

entrar no listado dos grandes inventores 

da historia. Unicamente o fixo para 

demostrar que os españois tamén podían 

inventar algo destacable. O único que 

quedou deste científico galego foi a 

patente 207.918, empregada polo que foi 

o primeiro inventor da calculadora 

comercial, o suízo Otto Steiger. Nin tan 

sequera sabemos moi ben onde se atopan 

os seus restos mortais, posto que foi 

enterrado nun cemiterio de Bos Aires 

nunha tumba sen nome. Ramón Verea foi 

un gran investigador que, a diferenza da 

maioría, optou por non seguir o camiño da 

fama e os cartos, senón o da humildade e 

a pobreza. Inxusta pero inevitablemente 

caeu no esquecemento, así que penso que 

merece ser recoñecido neste Día da 

Ciencia en Galego e que todo o mundo 

coñeza a súa historia. 

 

                                                                                                      

Iago Rodríguez Peña 
 

 

 

 

A investigación: 
outra  forma de viaxar e 

coñecer 
 

 

 

 
 

 

 

O meu nome é Alba, moitos xa me 

coñecedes. Considérome unha rapaza con 

sorte, ou polo menos cunhas cantas 

experiencias e unha das máis 

marabillosas é a que vos vou contar a 

continuación. 

 

Todo comezou coa curiosidade. A min 

metéronma no corpo cando me falaron 

dunhas aulas onde a xente vai porque 

quere e alí investiga sobre o que lle 

gusta, coñece a xente nova e tén 

profesores á súa disposición para 

axudarlle e que, incriblemente, acaban en 

moitos casos converténdose en amigos. 

Eu non podía imaxinar todo o que podía 

nacer da curiosidade. 

 

Ao principio pensei que era un lugar cheo 

de intelectuais, os típicos que sacan moi 

boas notas e  entre os que eu non 

encaixaría , pero a realidade que atopei 

foi moi distinta. 

 

Coñecín unha morea de xente nova coas 

súas afeccións e inquietudes, que me 

explicaron os seus proxectos, cousa que 

aumentou aínda máis a miña curiosidade, 

xa que é moi distinto aprender algo por 

obriga ca por propia vontade. Quizais o 

truco estea na curiosidade ou quizais no 

cariño e dedicación que lle pos a algo 

cando che interesa.  

Antía Feijóo Hermida 
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A cousa é que eu quería traballar nalgo 
de fotografía e descubrín en internet un 
proxecto que trataba de fotografar a 
radiación cun filtro caseiro. A partir 
deses datos comecei a construír un 
detector de radiación e diferentes 
sistemas de fotografía. Tiven que 
aprender a soldar, a queimarme, entre 
outras cousas, a arranxar os 
compoñentes rotos e, o máis importante, 
a saber redactar todo isto nunhas 
memorias.  
 
Ás veces tamén temos que ter unha 
finalidade ou fin que nos motive. Cando 
nos anunciaron o prazo para presentar as 
memorias do proxecto para a feria 
científica de Barcelona, o xeito e o ritmo 
de traballo cambiaron drasticamente. 
Coma non quería ir soa e vin como unha 
compañeira tamén o estaba e non 
avanzaba no seu traballo, propúxenlle 
que nos xuntaramos para sacar o 
proxecto adiante e que despois 
retomaríamos o outro. Así foi coma 
coñecín á miña compañeira, Iria. 
 
Sen dúbida, a técnica do traballo en 
equipo resultou ser moito máis entretida 
e levadeira, pero aínda así, o tempo para 
presentarnos a Barcelona era moi xusto 
e non sabíamos se os nosos aparellos 
funcionaban correctamente. Arranxamos 
todo o último día antes de marchar. 
 
O problema diso foi que tivemos que 
levar un dos aparellos connosco, o que 
nos obrigou a falar coa policía no 
aeroporto para poder pasalos. 
 
Unha vez alí, aloxámonos nunha 
residencia estudantil e instalamos os 
stands no museo La Caixa de Barcelona. 
Foron tres días moi intensos nos que 
empezábamos expoñendo o traballo pola 
mañá e saíamos pola tarde, pero a pesar 
do cansanzo, aínda había enerxía 
suficiente para facer un pouco de 
turismo e pasalo en grande todos xuntos.  
Alí coñecémonos moito máis todos e 
formamos unha gran piña.  
 
Durante as exposicións tivemos que 
perder a vergoña e enfrontarnos por 
primeira vez a xuíces, o cal nos  xogou 
malas pasadas… A miña compañeira e eu 
tivemos que aprender a compenetrarnos 
mellor e a saber como saír de situacións 
complexas. 
 
Algo que me impresionou moito desta 
viaxe foi que alí todo o mundo falaba 
catalán sen avergoñarse da súa língua, 
pero tampouco tiñan problema para 

desenvolverse connosco en castelán. 
Envexei como apreciaban a súa lingua e 
pregunteime por que somos tan parviños 
en Galicia de non apreciar o que temos 
ata que estamos lonxe… pois tiñamos 
compañeiras catalás ás que lles 
encantaba a nosa lingua e coas que 
intercambiamos algunhas expresións 
galegas e catalás.  
 
Tamén tivemos que explicar o proxecto 
por primeira vez en inglés a un eslovaco 
que participaba na modalidade de 
estranxeiros, sen saber que 
coincidiríamos con el tempo despois no 
seu país de orixe. 
 
A gran sorpresa da entrega de premios 
foi ver a nosa fotografía proxectada en 
grande e escoitar os nosos nomes, pois 
foi algo totalmente inesperado. A 
adrenalina e a emoción paralizounos por 
completo. Eu xa me ía feliz coa 
experiencia vivida, pero volvín cun 
segundo premio que me levaría en 
novembro a Eslovaquia. 
 
Así pois, seguimos traballando e 
mellorando o proxecto, obtendo cada vez 
mellores resultados. Houbéranos gustado 
obter algún tipo de subvención, pois 
supuxo un gran esforzo económico 
costear as viaxes aínda que a experiencia 
non se pague con cartos. 
 
A nosa segunda aventura partiu do 
aeroporto de Santiago nun vó cara a 
Barcelona, onde nos esperaba o noso 
responsable de MAGMA, Pablo, e o noso 
compañeiro Pol. Á nosa chegada 
esperábanos unha visita á embaixada de 
España, xunto co ministro de educación. 
 
Unha vez en Eslovaquia participamos no 
Festival Vedy a Techniky . Alí coñecemos 
a outros concursantes que participaban 
na categoría de estranxeiros, coma nós.  
Establecemos unha relación especial cun 
grupo de belgas cos que tivemos que 
falar en inglés, español e francés (sabían 
catro idiomas, polo menos). Ao chegar 
frustreime moito, pois cos catalás tiven 
a sensación de que non sabía falar 
castelán polos tempos compostos, e cos 
estranxeiros mesturaba o inglés e o 
francés con moita facilidade. Despois de 
estudalos dende hai tantos anos e ver 
que á hora da verdade non es capaz de 
desenvolverte, dá moito que pensar. 
 
Por iso volvín cunhas ganas grandísimas 
de aprender novos idiomas, viaxar e 
practicalos, que é coma realmente se 
aprende ao descubrir a súa   utilidade . 

Algunhas das cousas que nos 
sorprenderon era que a maioría dos 
participantes autóctonos vestían traxe, 
sen embargo apenas dominaban o inglés 
Tanto os xuíces coma os premios para os 
estranxeiros brillaban pola súa ausencia, 
pero a experiencia de coñecer outros 
países, aprender a comunicarte e 
relacionarte noutros idiomas foi moi 
gratificante, ademais do turismo pola 
cidade guiado por unha persoa ao cargo 
da asociación Eslovaca AMAVET que 
tamén  nos traducía ao inglés. 
 
O último día puidemos aproveitar que o 
avión saia ás 8 de Viena para facer 
turismo por esa fermosa cidade que nos 
gustou moito. 
 
Recomendamos a toda as persoas que 
teñan interese na investigación e que 
teñan a ocasión de participar en calquera 
concurso, que se esforcen e non 
desaproveiten as oportunidades, porque 
a experiencia e a satisfacción persoal, 
por moito que vos conte, é indescritible. 
 

 
Alba Cortés 
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Sobre o escenario un bodegón 

putrefacto, no chan restos de follas 

secas, algunhas aínda conservan algo do 

seu verdor, ríxida e seca herba e tamén, 

mazás dunha morea de cores diferentes.  

Mazás podrecendo lentamente, semella 

obsceno e á vez fermoso.  

Unha delicada froita como é a mazá, esa 

forma tan redonda, tan inevitablemente 

colorida, tan simbólica, tan viva e agora 

tan morta e rodeada de moita máis 

morte. 

Cando os ocupantes do chan rubriquen o 

seu final, estarán asinando pola vida do 

medio que os sostén. Todo comezará a 

volverse cada vez máis e máis escuro, a 

materia das herbas, das follas, das 

mazás... iranse transformando de vagar, 

de xeito milagroso, nunha terra negra 

estrume de vida. Despois de pasar polo 

proceso da descomposición, o chan 

contará cos compostos minerais que 

alimentarán así a súa voraz aridez. E 

outra vez volverá a comezar todo de 

novo, o solo alimentará as herbas, as 

follas e as mazás que podreceron para 

darlles a vida; e, como agradecemento, 

elas darán a vida por el máis tarde, e 

logo será a súa quenda de novo, e logo a 

delas, e logo el outra vez… e sempre 

volvendo ao mesmo. Semella incrible ver 

como sen darse conta, os compoñentes 

dun ecosistema se están a axudar os uns 

aos outros. Achégase un final pero é 

tamén un novo principio. A materia, se a 

deixamos, recíclase de seu mantendo a 

vida e como di a escritora Alice Walker:  

 
Falando de morte  
e de descomposición  

En realidade pouco importa  
cal  
xa que as dúas están en camiño, quizais- 

de ser narcisos. 
 

A ciencia explícanos o 

milagre da putrefacción 

destes restos cadavéricos 

e a súa exposición é moito 

máis prosaica pero fainos 

entender todo o proceso. 

Indícanos que a 

descomposición é un 

proceso químico e 

biolóxico natural, 

sumamente necesario para 

o funcionamento e 

desenvolvemento da vida 

de calquera bioma. Sobre 

a materia morta os fungos 

e as bacterias 

heterótrofas atopan un 

substrato adecuado para a 

súa reprodución e 

crecemento. Esta vida microscópica 

aproveita a enerxía da materia 

podrecente para realizar o prodixio das 

súas funcións vitais. A marabilla do ciclo 

da vida conta con estes diminutos seres, 

os descompoñedores, a miña cámara non 

os ve, pero están aí e son de importancia 

vital para os ecosistemas. Pasiño a pasiño 

a materia orgánica responsable da beleza 

das herbas, das follas, das mazás, 

transformarase en materia inorgánica. 

pechando o ciclo da materia. No curso da 

descomposición biolóxica, os nutrientes 

asimilados nos compostos orgánicos 

inicialmente polas plantas (como 

produtoras primarias) e reciclados ao 

longo das redes tróficas volvendo de 

novo á Biosfera. Deste modo, a medida 

que transcorre a putrefacción, irase 

restituíndo ao chan a materia que lle foi 

roubada. Algúns compoñentes orgánicos 

das plantas son máis resistentes á 

descomposición microbiana ca outros e 

acumúlanse no chan. Esta materia 

vexetal, coñecida como humus, 

determina a fertilidade, pois afecta á 

capacidade de drenaxe e á penetración 

do osíxeno. 

Detrás do obxectivo da miña cámara 

onde outros verían carroña eu vexo 

ciencia, veñen á miña mente temas 

traballados este ano en Bioloxía como a 

biodiversidade, o medio ambiente, a 

organización dos seres vivos, etc. e 

evócame a beleza dun poema de 

Baudelaire:  
 

Lembra o que vimos , alma miña 
esa mañá de verán tan doce 
á volta dun sendeiro unha prea infame 
nun leito sementado de pelouros. 
 
Coas pernas ao aire coma unha muller  

úbrica 
ardente e suando os velenos 
abría dun xeito neglixente e cínico 
o seu ventre cheo de exhalacións. 
 

O sol brillaba sobre esa podremia 
como para cocela no seu punto 
e devolver cento por un á gran Natureza 
todo o que no seu momento unira. 
 

E o ceu fitaba o espléndido esquelete 
como flor que se abre 
que ti, na herba tan forte 
criches esmorrecer. 
 

Zoaban as moscas sobre este ventre 
pútrido 
do cal saían negros batallóns  
como un líquido espeso de larvas que 
manaban  
por aqueles viventes farrapos. 
 

Todo aquilo descendía e subía como unha 
onda 
 ou se lanzaba chispeante 
diríase que o corpo, inchado por un 
alento vago, 
vivía e multiplicábase. 
 

E este mundo producía unha música 
estraña  
como a auga que corre e o vento 
ou o gran que un cribeiro cun movemento 
rítmico 
abanea e voltea coa súa peneira. 
 

As formas esborranchábanse e non eran 
máis ca un soño 
un esbozo serodio en aparecer 
na tea esquencida, e que o artista acaba  
só de memoria. 
Detrás das rochas unha cadela inqueda 
mirábanos cos ollos  incomodados 
axexando o momento de recuperar no 
esquelete 
o anaco que soltara. 
 

E, porén, ti serás igual ca este lixo 
que esta horrible infección, 
¡estrela dos meus ollos , sol da miña 
natureza! 
ti, o meu anxo e a miña paixón! 
 

¡Si! Tal ti serás, oh, raíña das gracias 
despois dos últimos sacramento, 
cando vaias, baixo a herba e as fértiles 
florescencias,  
balorecer entre as osamentas. 
 

Daquela , oh beleza miña, dille aos 
vermes 
que te comerán a bicos 
¡que gardei a forma e e a esencia divina! 
dos meus amores descompostos. 

                                                                  

Elena Obregón Rodríguez 
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OURENSE,  
UN UNIVERSO 
LITERARIO 

 
 

Ourense é unha cidade fortemente 
literaturizada. Moitos foron e son os 
autores que fixeron, coas súas creacións, 
desta cidade un espazo literario. Por iso,  
faremos un “percorrido literario” 
sinalando os lugares (paradas) máis 
importantes. 
 
 

1ª: AS BURGAS 
 
Hai varios autores que citaron e falaron 
das Burgas nas súas obras: Álvarez de 
Nóvoa, Lamas Carvajal, Otero Pedrayo, 
Vicente Risco,… Pero un dos máis 
destacados é Eduardo Blanco Amor.  
 

Eduardo Modesto 
Blanco Amor 
(Ourense, 14 de 
setembro de 1897; 
Vigo, 1 de 
decembro do 
1979) foi un 
escritor e 

xornalista galego. Dende novo colaborou 
en varios xornais galegos. Cando emigrou 
a Arxentina (1919) seguiu mantendo 
relación coa súa lingua materna. Cando 
volveu a Galicia (1928) coñeceu a varios 
intelectuais da Xeración Nós, como 
Castelao.  
En 1959 publicou unha novela de 
extraordinaria importancia para a 
renovación da narrativa galega: A 
Esmorga. A Esmorga conta as aventuras 
e desventuras de tres amigos: O Cibrán, 
O Bocas e O Milhomes. Está ambientada 
nas rúas da vella Auria. Naqueles lugares 
da cidade que percorren os 
protagonistas, o Club Alexandre Bóveda 
colocou unhas placas cos fragmentos da 
obra onde se cita o lugar.  Isto é o que 
se coñece como Roteiro da Esmorga. Nas 
Burgas atópase unha destas placas.  
 
 

2ª: PRAZA SAN MARCIAL 
 
Nela encóntrase a casa de José García 
Mosquera (1817-1868). Este catedrático 
de Latín, Humanidades, Retórica e 
Poética, realizou varias traducións do 
latín ó galego, como a oda do poeta latino 

Horacio Beatus Illie, co título A vida do 
campo. Esta versión, xunto a dúas 
poesías súas en galego, convérteno nun 
dos precursores da nosa literatura.  
 

3 ª: RÚA MONTERREI 
 

Nesta rúa da zona 
vella, case coa 
Catedral enfronte, 
atópase a casa de 
Juan Antonio Saco 
y Arce (Alongos, 8 
de marzo de 1835; 
Ourense, 14 de 
setembro de 1881), 

autor da primeira 
gramática da lingua galega. Esta 
publicouse en Lugo, na imprenta de Soto 
Freire, no ano 1868. No “Prólogo” da súa 
Gramática Gallega, Saco y Arce fala da 
relación entre pobo e lingua propia:  
 
      “Hay entre los pueblos y sus idiomas 
una tan íntima y necesaria conexión, que  
el descrédito ó la estimación de los unos 
recae inevitablemente sobre los otros. 
Honrar por tanto y enaltecer una lengua, 
es honrar y dar prestigio al pueblo que 
en ella expresa sus conceptos. Hijos de 
Galicia, honrad pues y cultivad vuestro 
dialecto: estudiadlo y aprended a 
conocer su mérito para estimarlo en su 
justo valor. No os desdeñéis de 
emplearlo alguna que otra vez en 
vuestras composiciones literarias; ni 
mucho menos tiña vuestras mejillas por 
expresaros en la lengua de vuestros 
abuelos, el imbécil rubor del miserable 
que se avergüenza de su patria. ¿No es 
por ventura esa lengua de tan noble 
origen como cualquiera de sus hermanas, 
tan pintoresca y flexible como la 
primera, dulce y onomatópica como 
ninguna? ” 
       
     
 

 4ª: PRAZA DO CORREXIDOR 

 
Nesta praza 
atópase unha 

estatua de 
Ramón Otero 

Pedrayo 
realizada polo 

escultor 
ourensán 
Buciños.  

Tamén está a placa nº 5 do Roteiro da 
Esmorga.  
 
 

5ª e 6ª :  Rúa de Lepanto 
 
Nesta rúa atópase a casa onde se 
escribiu e editou o primeiro xornal 
escrito en galego. Foi unha idea inicial de 
Valentín Lamas Carvajal, aínda que 
tamén escribiron nel: Francisco Añón, 
Manuel Curros Enríquez, Pondal, Eladio 
Rodríguez, Benito Losada, Antonio Saco, 
...  
Na cabeceira do 
periódico 
figuraba o 
seguinte verso, 
que di moito do 
seu contido e da 
súa finalidade:  
 
“Os mandamentos do Marcos fóra da 
eirexa son seis: facer a todos xustiza, 
non casarse con ninguén, falar o galego 
enxebre, cumprir co que manda a lei, 
loitar polo noso adianto con entusiasmo e 
con fe, vestir calzóns e monteira”. Nas 
súas páxinas ataca os impostos abusivos 
que abafaban ao labrego e malla no 
caciquismo, ademais de realizar unha 
crítica aguda das causas da fame, a 
emigración e a miseria, defendendo a 
lingua do país. 
Ademais nesta rúa esta tamén a casa de 
Blanco Amor.  
 

7ª, 8ª, 9ª e 10ª: RÚA DA PAZ 
 

Na oitava parada está 
a casa de Xaquín 

Lorenzo Fernández, 
máis coñecido coma 

Xocas. Foi un 
historiador, 

etnógrafo e  literato 
en lingua galega.  

 
Xaquín Lorenzo naceu en Ourense o 13 
de xuño de 1907 e morreu en Lobeira (na 
provincia de Ourense) o 19 de xullo de 
1989. Estudou Educación Primaria e 
bacharelato na cidade natal. Tivo como 
mestres a Ramón Otero Pedrayo e 
Vicente Risco. Estudou Filosofía e Letras 
en Santiago de Compostela e en 
Zaragoza. Converteuse por mérito propio 
no gran estudoso da cultura tradicional 
de Galicia. Dos 125 traballos que publicou 
(só ou en coautoría), a metade versan 
sobre a cultura popular galega material e 
inmaterial. Xocas foi discípulo da 
Xeración Nós e un pioneiro do cine 
etnográfico. Foi membro do Seminario 
de Estudos Galegos, da Real Academia 
Galega e presidente do Patronato 
do Museo do Pobo Galego.  
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Enfronte da casa de Xocas, está o 
edificio onde viviron Ramón Otero 
Pedrayo e Vicente Risco. Otero 
Pedrayo naceu en Ourense o 5 de 
marzo en 1888  e morreu tamén en 
 Ourense o 10 de abril de 1976. Foi 
un escritor e intelectual dos máis 
importantes en Galicia, ata o punto de 
ser coñecido como Patriarca das Letras 
Galegas. Traballou distintos xéneros 
literarios: ensaio, novela, poesía,… Dúas 
das súas novelas máis destacadas son Os 
camiños da vida e O mesón dos Ermos , 
que describen detalladamente os 
costumes e a vida rural en Galicia. A máis 
coñecida de todas é Arredor de si, que 
pode considerarse como autobiográfica e 
que nos permite ver os camiños que 
percorreron os integrantes da chamada 
Xeración Nós ata o  galeguismo.  
Vicente Risco naceu en 1884 e morreu 
en 1963 en Ourense. Tamén pertenceu á 
Xeración Nós. Algunhas das súas obras 
están baseadas en lendas e tradicións 
populares, como O lobo da xente. 
Outras, como Do caso que lle aconteceu 
ó Dr. Alveiros trata os temas da maxia e 
o esoterismo.  
 
Case ó final da rúa atópase o Teatro 
Principal da cidade. Os seus inicios 
débense a que en 1830  o liberal 
Santiago Sáez tiña problemas para 
entrar en lugares onde se expuñan obras 
de teatro e actos culturais. Por iso 
decidiu construír un teatro onde el e a 
súa familia terían sempre un palco libre. 
Comezouse a proxectar cine no ano 1915.  
 
 

11ª: PRAZA DO EIROCIÑO DOS 
CABALEIROS. 

 
Nunha 

esquina da 
praza, 

atopábase 
(ata 1985) 
O’Volter.  

 
Este era un bar que frecuentaban os 
intelectuais e artistas ourensáns desde a 
década dos cincuenta. Por el pasaron 
galegos como os artistas Xaime 
Quessada, Acisclo Manzano ou Virxilio; 
escritores como Carlos Casares, Antón 
Tobar ou Méndez Ferrín. Nel adoitaba 
tomar os viños e tertuliar Vicente Risco 
xunto cos “artistiñas” ourensáns. Foi 
este quen o bautizou cando afirmou que 
se parecía a un local que había en Zürich 
chamado Voltaire. As paredes d’ O 
Volter estaban decoradas con murais, 

cadros, poemas e escritos dos autores e 
artistas que o frecuentaban.  
 
 

12ª: XARDÍNS DO PADRE FEIXÓO 
 
O Padre Feixóo foi un ilustrado galego 
do século XVIII nado nunha localidade 
próxima á cidade chamada Casdemiro. 
Foi autor da obra Teatro Crítico 
Universal e valedor da lingua galega.  
 

Antía Quintana Gallego 
Mª Jesús  Conde Fuentes  

 
 

 

RESEÑA CRÍTICA 
 
CRIME E CASTIGO 
Autor: Dostoievski 
 
 
Rodia é un ex- estudante que vive na 
miseria en San Petersburgo. Alí, decide 
matar á súa usureira, persoa marcada 
pola maldade, pero cando leva a cabo o 
asasinato, aparece a irmá da muller polo 
que tamén a mata. O xefe de policía 
encargado da investigación sospeita 
dende un primeiro momento de Rodia, 
pero sen probas. Por outra banda, a irmá 
de Rodia chega á cidade para atoparse 
co seu prometido, pero sucédense unha 
serie de problemas que fan que a 
relación bascule. Rodia, acosado polos 
remorsos, somérxese en longas viaxes 
nunha das cales  coñece a Sonia, persoa 
que cambiará a súa vida.  
Crime e castigo é unha obra máxica. A 
pesar de estar escrita na metade do 
século XIX, trata temas que case 
podemos considerar inherentes ao ser 
humano e que aínda hoxe en día nos 
afectan; neste caso o do asasinato. E é 
que o asasinato da usureira podería estar 
xustificado polas razóns dadas polos 
personaxes: era avarenta, maltrataba a 
todo o mundo, carecía de escrúpulos... 
Pero sucedeu que Rodia matou tamén á 
irmá da usureira, persoa marcada pola 
bondade e que sufría os acosos da súa 
irmá. Isto é quizais o que provoca no 
personaxe principal maior cantidade de 
remorsos. 
Outro tema moi importante na novela son 
as causas que asume pouco a pouco Rodia 
como motivos que xustifican o asasinato: 

co fin de conseguir cartos (que non 
emprega), eliminar a unha persoa 
malvada do mundo e, posiblemente o máis 
importante, comprobar a súa teoría 
política (algunhas persoas teñen dereito 
a matar e polo tanto son superiores ás 
demais).  
Argumento á parte, unha das partes que 
máis destacaría é a busca do asasino. O 
xefe encargado do caso soubo dende o 
primeiro momento quen era. Os diálogos 
mantidos entre asasino e policía son 
perfectos, marcados pola sutileza. 
E, por últimos, os personaxes. O máis 
destacado é Rodia debido a súa evolución 
psicolóxica perfecta (quizais vista en 
pleno auxe ao final da novela). Pero outro 
moi ben descrito é Sonia, muller que se 
ve obrigada a exercer a prostitución 
para poder manter a toda a súa familia 
que vive na miseria. Parece coma se fose 
o eixe que comparte as cargas de moitos 
deles: a da súa familia, a do crime de 
Rodia, a marxinación social... 
En definitiva: Crime e castigo é unha 
obra de luces e sombras, que mostra a 
diferenza entre ricos e pobres no San 
Petersburgo do século XIX que case se 
podería aplicar a calquera lugar da 
actualidade.  

                                                                           

Marcos Rivada 
 

 
 
LOS JUEGOS DEL HAMBRE 
Autor: Suzanne Collins  
 
 
Este é o primeiro libro dunha triloxía 
formada por “Los juegos del hambre”, 
“En llamas” e “Sinsajo. Esta novela está 
ambientada no futuro despois de moitas 
guerras que fixeron que a xente vivise 
en distintos distritos especializados en 
distinto oficios .O distrito dos ricos é o 
Capitolio que organizan os xogos para 
humillar á poboación. Este xogos 
transmítense por televisión sendo 
obrigatorio que os vexa todo o mundo 
porque cada distrito vai ser 
representado por un rapaz e unha rapaza 
que teñen que loitar a morte contra 
rapaces e rapazas doutros distritos.  Ao 
final ten que quedar só un supervivinte 
que será recompensado cunha casa na 
praza dos Vencedores ademais de ter 
comida , bebida, roupa...para sempre. A 
protagonista chámase Katniss Everdeen 
e ten 16  anos.  Vive no distrito 12 e 
participa nos xogos voluntariamente xa 
que  no sorteo lle tocara á súa irmá 
pequena.  
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Lin esta novela porque ma recomendou o 
meu irmán e enganchoume moito. 
Gustoume porque mistura aventura, 
acción e amor. Ademais gustoume a 
protagonista pola súa actitude pois é 
firme, decidida , valente e un pouco 
teimuda. Acabo de ler a segunda parte 
que aínda que me gustou non é tan 
interesante como a primeira pois á algo 
aburrida. Vou empezar con Sinsajo e 
espero que me guste tanto coma o 
primeiro. 
   

Xiana Casas Fernández 

                                             
 
 

O CÍRCULO DOS ESTRANOS 
Autor: Darren Shan 
 
 
Este libro de aventuras cóntanos a 
historia de Darren Shan, un adolescente 
cunha vida normal e corrente ata que el e 
mailo seu amigo Steve deciden mercar 
dúas entradas para ir ver o espectáculo 
do circo dos estraños. Alí ven cousas 
marabillosas e sorprendentes (mesmo 
ven como  un home lobo lle arrinca en 
pleno espectáculo a man a unha señora). 
Ao rematar,  Steve queda  no teatro 
onde se celebra o espectáculo e Darren 
escóndese. Nese momento ve  unha 
escena terrorífica : como Steve lle pide 
ao señor Crepsley, que é é un vampiro, 
que lle deixe ser o seu aprendiz. Proba o 
seu sangue e dille que non o acepta xa 
que é malvado. A Darren a idea de que o 
señor Crepsley sexa  un vampiro 
atemorízao pero aínda asi, decide 
roubarlle a súa araña, Madame Octa, coa 
cal fai trucos  no circo controlándoa cun 
instrumento. Darren róuballe a araña e 
un día practicando trucos con ela nun 
accidente pica a Steve; Darren ante esta 
situación vese obrigado a pedirlle o 
antídoto ao señor Crepsley que llo dá a 
cambio de que este sexa o seu aprendiz. 
El acepta pero con graves  consecuencias 
xa que ten que finxir a súa propia morte, 
separarse da súa familia e marchar a 
traballar co Señor Crepsley e mailo Circo 
dos Estraños. Celebran varias actuacións  
e ao chegar o circo a unha nova cidade, 
Darren e mailo seu compañeiro novo no 
circo, Evra, un rapaz serpe con escamas 
e todo, coñecen a un rapaz da súa mesma 
idade chamado Sam e mais a un 
manifestante a favor  da natureza ; este 
último ve como o home lobo mentres non 
actúa está encerrado nunha gaiola Isto 
parécelle incorrecto polo que o solta e 
tan pronto como o fai, arríncalle os 

brazos dun mordisco ademais de comer a 
Sam. 
Tras este tráxico suceso o señor 
Crepsley, Darren e mais Evra deixan o 
circo para ir vivir á cidade natal do 
vampiro. Ali ao principio levan unha vida 
sen preocupacións xa que de dia teñen 
liberdade para moverse onde lles ven en 
gana e de  noite é cando o vampiro se 
ergue para alimentarse e solucionar os 
problemas polos que están naquela 
cidade. Esta filosofía de vida dúralles 
pouco  xa que aparece nas noticias que 
naquela cidade se comenteron sete 
asasinatos durante a noite, que 
presentan as mesmas marcas que adoitan 
caracterizar  aos vampiros nas súas 
víctimas. Ante este tipo de sucesos, 
Darren e mailo rapaz serpe vense 
obrigados a vixiar ao Señor Crepsley 
cada noite pois pensan que el é o culpable 
dos asasinatos. Un dia, mentres o están 
vixiando,  ven como se abalanza sobre un 
home  dentro dun matadeiro. Pero pronto 
averiguan que o culpable dos asasinatos 
non é o Señor Crepsley senón un 
vampanez, unha variante de vampiro que 
ao alimentarse non  saca só un pouco de 
sangue senón que bebe  das súas victimas 
ate desangralas. Tras estes sucesos o 
vampanez furioso secuestro a Evra e… 
 
Non vos sigo contando máis pois tendes 
que averigualo vós lendo  este libro que  
é o meu preferido pois é moi 
emocionante , os rapaces son da nosa 
idade e as historias e mailos personaxes 
que hai  son impresionantes. O mellor de 
todo é que mantén a intriga ata o final e 
non sabes cal vai  ser o desenlace. 
 

Raul González Carracedo 

 
 
 

OS DONOS DO PARAÍSO 
Autor: Andreu Martín 
 
 
Os donos do paraíso é un libro escrito 
por Andreu Martín no que un rapaz e 
unha rapaza queren escribir unha novela 
sobre a realidade da conquista das 
Américas. Estes dous rapaces coinciden 
nas vacacións, Toni, o rapaz, acude a 
miúdo á casa de Andrea, a rapaza; onde 
comezan a traballar sobre o libro. Para 
escribilo báseanse nalgunhas citas de 
frai Bartolomé de las Casas, no libro que 
escriben... 
  

...Zenón, o persoaxe que vive en 
Castela escoita falar das riquezas das 

Indias e decide embarcar cara a elas. 
Embarca a bordo da goleta Saturnia 
dirixida polo máis temido pirata dos 
mares; Lobishome, no barco atópase con 
frei Gonzalvo, un cura destinado a 
evanxelizar aos indios. Frei Gonzalvo 
faloulle da parte escura das Indias, 
contoulle o que lle facían aos indios 
conquistados  e advertiuno de que non 
era tan fácil conseguir riquezas, que o 
máis probable era acabar de escravos. 
De súpeto Zenón cambiou de idea e quixo 
regresar ao seu fogar pero... xa era 
demasiado tarde, ninguén podía escapar 
do Saturnia unha vez que embarcara nel . 
 
Mentres escribían a historia Toni íase 
namorando cada vez máis de Andrea 
pero non llo dicía porque tiña medo a que 
o rexeitara. 
 

Ao chegar ás Indias 
desembarcaron nunha illa e atacaron a 
unha tribo de indios, mataron a moitos, 
pero na loita … frei Gonzalvo morreu. 
Zenón observaba con rabia como morría 
o seu mellor amigo mentres levaban de 
escravos aos poucos indios supervivintes 
da loita, entretanto Lobishome e a súa 
tripulación baixaban á praia aos 
escravos; un indio tentou escapar pero 
collérono e botárono aos cans famentos 
que o asasinaron nun suspiro. Pola noite 
Zenón escapou 
e fugouse cunha tribo de indios caribes 
namorándose dunha muller á que lle puxo 
de nome Marindia. Un día a tribo na que 
se atopaba Zenón foi atacada pola 
tripulación do Saturnia. Todos 
recoñeceron a Zenón pero este logrou 
fuxir. Ó resto da tribo fixérona escrava 
e obrigábana a buscar perlas no fondo do 
mar. Cando Zenón viu dende o acantilado 
que estaban sometendo a Marindia a 
buscar perlas, lanzouse e liberouna. De 
súpeto achegáronse dúas baleas, Zenón e 
Marindia ficaron quedos mentres as 
baleas atacaban aos homes de 
Lobishome. Cando fuxiron as baleas 
Zenón dirixiuse ao Saturnia e intentou 
queimalo pero tivo que loitar cun dos 
tripulantes da goleta, cando estaba a 
piques de morrer na loita, Marindia 
salvouno e os dous saltaron a un bote 
mentres o Saturnia explotaba. Os indios 
volveron ás súas terras sendo os 
primeiros en vencer a Lobishome. 
 
Toni estaba xa tan namorado que, ante o 
abraio de Andrea, bicouna na boca. Ela, 
sorprendida, devolveullo e , cando se 
deron conta estaban os dous espidos na 
cama dos pais de Andrea. Despois de 
botar unha sonata na cama, comezaron 
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co derradeiro capítulo no que Zenón 
casaba con Marindia.   
 

Tras a gloriosa victoria, Zenón 
e Marindia casaron na praia da illa, onde 
tiveron que agardar ata que se apagase a 
última brasa. Cando isto sucedeu, 
bicáronse e ao día seguinte embarcaron 
cara a España, parando en Porto Rico, 
onde Marindia estivo a piques de fuxir; 
pero todo quedou nun susto e os dous 
viviron felices para sempre.     
 
É un libro que me pareceu moi 
interesante, que che fai ver a realidade 
daquel momento histórico e ten algunhas 
partes de acción moi entretidas. 

    
                     

Brais Gerpe Vilas 

    

 
 
 

 
É a lectura algo máis propio das mulleres 
ca dos homes? Algunhas investigacións 
indican que si, os psicólogos achácano a 
que as mulleres son capaces de 
identificarse máis doadamente cos 
personaxes, facer súas as historias e as 
emocións que estes viven nas novelas; 
asemade, a neurociencia explicou cun 
estudo que o cerebro feminino contén 
máis “neuronas espello” que son as que se 
activan ao mirar a outra persoa sendo as 
responsables da empatía. Por outra 
banda, Santiago Yubero e Elisa 
Larrañaga, profesores de psicoloxía da 
Universidade de Castilla-A Mancha, 
están a realizar unha investigación sobre 
as variables do xénero na construción do 
lector. Plantéxanse se a educación que 
reciben os nenos e nenas ata tornar en 
adultos inflúe nas diferenzas que se dan 
a favor das mulleres no gusto pola 
lectura. Co estudo sen rematar, fixeron 

unha enquisa a un elevado número de 
universitarios, e, coincidían en que si, os 
trazos arquetipicamente femininos, como 
a expresión de emocións, a sensibilidade 
ou a afectividade, asócianse coa lectura 
no tempo libre. 
 
As autoras están de acordo na 
importancia das mulleres lectoras, “para 
que as vendas sexan masivas, un libro 
precisa lectoras” afirma Maribel Cintas, 
autora da novela ensaísta sobre a 
biografía do periodista Manuel Chaves 
Nogal, que está a ter un éxito 
desmesurado para o seu subxénero. 
Outra autora de éxito como é Matilde 
Asensi, que conta con vinte millóns de 
lectores, e a editora Carmen Fernández 
de Blas afirman que “as mulleres son 
máis de recomendar, os clubs de lectura 
están formados maioritariamente por 
mulleres. O boca-orella é o que manda, 
por moita promoción que fagas. Se o 
libro é un pestiño, venderás algo grazas á 
publicidade. Pero xa non o reeditas e 
morre.” 
 
Pero non só axuda o feito de ter 
mulleres lectoras, á hora de traballar 
tanto as editoras como as escritoras 
afirman estar máis a gusto as unhas coas 
outras; as primeiras din que as mulleres 
teñen un maior sentido da 
responsabilidade e enténdense mellor 
con elas e as segundas afirman que estas 
teñen máis empatía e implícanse mellor 
ademais de que lles custa menos estar 
nun segundo plano, xa que o importante é 
a escritora. Os dous grupos afirman que 
tamén é necesario un maior número de 
críticas e reseñas de novelas escritas 
por mulleres. 
 
Tamén podería influír na maior difusión 
entre mulleres o feito de que para 
algunhas escritoras, como é o caso de 
Mamen Sánchez, é máis doado inventar 
un personaxe feminino xa que pode 
entender mellor como se sentiría e sabe 
como facelo actuar e o mesmo pode 
darse nas lectoras, que se identifiquen 
máis doadamente con personaxes 
femininos . Pero non todos os casos son 
así, como xa dixemos, Maribel Cintas 
escribiu una novela ensaística de éxito 
desmesurado sobre un home, segundo a 
editora Ana Gavín, este éxito débese ao 
seu traballo de investigación sobre o 
periodista. 
 
O que parece bastante claro é que as 
mulleres len máis cós homes, en concreto 
len máis novelas.Os datos avalan esta 
realidade. A Federación de Gremios de 

Editores de España no seu último 
informe sobre hábitos de lectura afirma 
que o 75% das mulleres len ao menos un 
libro ao ano, en tanto que os homes só o 
fan nun 30%. Ademais as mulleres son 
máis perseverantes porque a metade 
delas cando mercan un libro acábano 
mentres que eles só o fan un de cada 
catro. Por que sucede isto? Espero que o 
exposto ao longo do meu artigo axude a 
contestar a esta pregunta . 
 

Paula González Quintas 

 
 
 
 
 

LETRAS GALEGAS 2012 

 Valentín Paz Andrade 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valentín Paz Andrade (a miúdo escrito 
como Valentín Paz-Andrade) naceu no 
barrio de Socorro de Lérez, da cidade 
de Pontevedra,  o 23 de abril de 1898. 
Fillo de Francisco Paz Cochón, 
conselleiro do concello de Pontevedra, e 
Matilde Andrade Tojeiro, que despois 
tiveron tres fillas máis: Matilde, Carmen 
e Castora, que morreu moi nova. Súa nai 
faleceu tendo el nove anos, suceso que 
marcaría a infancia de Valentín.  
 

Traxectoria: A traxectoria de Valentín 
Paz Andrade abrangue case todo o 
século XX, cun papel "moi importante" no 
mundo periodístico, económico e de 
deseño de estratexias empresariais. 
Sobre todo, asumiu un rol crucial no 
Partido Galeguista, do que chegou a ser 
secretario, e un "compromiso" como 
candidato ás cortes en 1931, coa 
comunicación con Arxentina no exilio e 
no Senado, coa transición democrática, 
presentándose pola provincia de 
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Pontevedra, como ben lembra o 
académico Manuel González. 
 
 “Era a continuidade dunha xeración que 
creou a República. A República e o 
galeguismo republicano creou equipos que 
imaxinaron un país, non abstracto, senón 
moi concreto, moi viable e moi posible", 
considera, pola súa parte, o escritor 
Suso de Toro. 
 
Asemade, en palabras do seu fillo, 
Alfonso Paz Andrade "no foi só un dos 
redactores e firmantes", xunto con 
figuras como Risco ou Vilar Ponte, do 
Estatuto do 36 (do que fixo campaña en 
El Pueblo Gallego), senón que reclamou en 
innumerables artigos periodísticos "a 
necesidade dunha autonomía e a 
necesidade de comunicación". Foi "o 
único galego" que participou na chamada 
comisión  'dos nove', xunto a figuras 
como Santiago Carrillo ou Jordi Pujol, na 
que se asegurou de que Galicia non 
quedase excluída do artigo 2 da 
Constitución.  
 
Dato de interese: En 1960 participou na 
fundación da empresa Pescanova, da que 
foi designado vicepresidente, e 
posicionou a Galicia no mercado 
internacional: Foi o primeiro que deu un 
paso adiante cando se extendeu ata as 
200 millas a zona exclusiva de 
explotación dos recursos mariños para os 
países costeiros.  
 

Obra: Escribiu ensaios literarios, 
históricos e económicos nos  que 
reflectiu a súa preocupación polo 
progreso de Galicia. Tamén escribiu 
varias obras como técnico especializado 
en temas pesqueiros. 
 
Como poeta formou parte da chamada 
«Xeración de 1925» e na maior parte da 
súa obra poética evidénciase unha 
motivación patriótica, coma se pode 
apreciar en Soldado da morte (1921); 
Pranto matricial (1954), onde evoca a 
morte de Castelao, e que foi reeditada 
en 1975 en cinco idiomas; Sementeira do 
vento (1968), na que canta á paisaxe e á 
xente galega, ademais do exilio e o amor 
ausente; Cen chaves de sombra (1979) e 
Cartafol de homenaxe a Ramón Otero 
Pedrayo (1986), onde incluiu as 
composicións adicadas ao autor ourensán. 
 

Capotes de sombra amargos 

Dous a dous en tres ringleiras 
tricornos seis, seis cabalos, 
un fusil a cada lombo, 
capotes de sombra amargos, 
cal seis funiles de tebra 
sobre hipogrifos marchando. 
As ferraduras nas laxes 
ronsel de chispas nos cascos. 
Charoles o anoitecer 
verten seu frío no cadro. 
[...] 
 

  —Celeiros, 1937. 
Valentín Paz Andrade, 

Cen chaves de sombra, 1979. 

 
 

Aingeru Arza González 

David Iglesias 

 

 

 

 

 

LETRAS GALEGAS 2013  

Roberto Bolaño 

 

 

 

 

Vida:  
 
Nado en Santiago de Compostela, 
iniciouse no mundo teatral da man do 
grupo Antroido, no cal representou como 
actor as súas primeiras obras. Con 
Antroido acudiu ás Mostras de Teatro 
Abrente de Ribadavia (1973-1980), 
mostras nas que se deu a coñecer como 
dramaturgo e escénografo (co 

pseudónimo de Julia Brens). Vidal Bolaño 
foi un dos maiores artífices da 
profesionalización do teatro galego. 
Debido ao seu despido en 1977 do banco 
no que traballaba, este dramaturgo viuse 
na obriga de converter o Grupo Antroido 
na primeira compañía teatral galega. 
Tamén foi un dos primeiros directores 
que participaron do teatro institucional, 
pondo en escena (en colaboración co 
Centro Dramático Galego) en 1984 a súa 
obra Agasallo de sombras. Cultivou, 
ademais da dramaturgia, as artes 
audiovisuais, facendo guións para a 
Televisión de Galicia e para Televisión 
Española. Traballos como Malos Tratos, 
Novo de Parmiude ou Morosos Varios son 
da súa autoría. Levou á pantalla relatos 
de grandes escritores galegos do século 
XX, como Ánxel Fole (Cara de Lúa) e 
Eduardo Branco Amor (O Noxo) e ata 
participou como actor en varias series 
televisivas de prestixio, como Mareas 
vivas. 
 
No ano 2001, representou co Centro 
Dramático Galego Rosalía que Ramón 
Otero Pedrayo escribiu en 1958. As súas 
últimas actuacións foron no grupo 
"Teatro do aquí", a súa compañía dos 
últimos anos. Vidal Bolaño faleceu no ano 
2002, na súa Compostela nata 
 

 

Obra: 

 
Produción teatral:  
 

Obra máis representativa 
Comentario 

Ledaíñas pola morte 
do meco (1997) 
Laudamuco,señor de 
ningures(1977) 
Bailadela da morte 
ditosa(1980) 

 
Dramaturxia 
popular 

Agasallo de 
sombras(1985) 
As actas 
escuras(1997) 

Reinterpretación 
de mitos do noso 
pasado 

Saxo Tenor (1993) 
A ópera de a 
patacón(1998) 

 
Teatro realista e 
crítico 

 
                                                    

Aingeru Arza González 

David Iglesias 
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De tertulia 
con  Xulia 
Alonso sobre 
Futuro 
imperfecto 

 
Xulia Alonso, autora de Futuro 
imperfecto, comezou falando da 
importancia da literatura na súa vida. 
“Para min foi algo esencial”-afirma. Ela 
atopou nos libros a mesma axuda que se 
pode atopar nun amigo e repetiunos aos 
alí reunidos que tomásemos a lectura 
coma unha ferramenta que nos pode 
axudar moitísimo en determinados 
momentos da vida. 
Así é como nace Futuro imperfecto, coa 
intención de contarlle á súa filla Lucía 
como eran os seus pais. Non quería que a 
nena quedase coa idea de que os seus 
pais eran drogaditos ao mesmo tempo 
que desexaba amosar que non se debe 
relacionar sempre   a droga coa SIDA. 
Xulia dispuña ademais de moitísima 
información que só ela tiña e angustiábaa 
que Lucía medrase soa e cunha idea 
errada e parcial dos seus pais.  
Sempre tivo claro que a súa novela debía 
transmitir emocións, esa era outra das 
súas finalidades. “Transmitir 
sentimentos é unha cousa moi 
complicada, afirma. Moitas veces hai 
xente que nos quere e a que queremos e 
nós dubidamos dese amor ou non llo 
amosamos. Cústanos expresar os nosos 
sentimentos. Mais precisamos facelo”.   
No caso da novela os sentimentos que 
expresan as sensacións e o terror da 
adición son tan reais que nos fan 
estremecer. Ela quería que os lectores 
sentisen o que un experimenta cando 
está metido nese mundo: terror, medo, 
desesperación, cárcere… e certamente 
que o conseguiu. 
Ten recordos moi frescos da 
enfermidade de Nico pero da súa época 
en Santiago hai moitos outros que de 
xeito involuntario desaparecen coma se o 
cerebro os eliminase para evitar sufrir 
recordándoos. Cando lle preguntan se 
lembra a primeira vez que se drogou 
contesta que non. 
Lembra con tristeza o episodio que lle 
aconteceu a Rod Hudson no ano 1985. 
Homosexual e enfermo de SIDA , anque 
ninguén o sabía, foi a París a probar un 

novo medicamento. Pero antes de morrer 
quixo facer pública a súa situación e o 
seu representante comunicoullo ao 
mundo enteiro nunha rolda de prensa. As 
reacción non se fixeron esperar: 
desaloxaron varias plantas do hospital no 
que estivera ingresado , ademais de 
botalo do hotel de cinco estrelas nos que 
se hospedaba e non ter ningunha 
compañía aérea que quixese levalo a casa. 
Tivo que alugar un avión para el só. 
Daquela a SIDA era unha enfermidade 
maldita e pouco se sabía dela pero xente 
coma el fixo moitísimo por nós, estoulles 
moi agradecida. 
Velaquí unha selección das preguntas que 
lle fixemos os rapaces presentes na 
tertulia. 
 

É real a historia de amor que contas e 
está contada tal e como pasou? 
Si, sen excepción de ningún detalle. É tan 
intensa  porque Nico estaba morrendo e 
non había un minuto que perder. Cando se 
acaba o tempo, as cousas vívense doutra 
maneira, cunha intensidade inimaxinable 
nun tempo normal. 
Como foi a reacción do teu pai? 
Foi tal e como a conto. É un home moi 
impulsivo e mesmo violento. A miña nai 
cando el se enfadaba chegaba a 
esconder a escopeta de caza por temor á 
súa reacción. Pero  por outro lado eu 
sabía que el podía resolvelo todo, 
confiaba nel , aínda que para iso tivese 
que baixar do pedestal no que estaba 
subido, porque era un home de éxito. 
Pero o seu amor de pai puido contra todo 
e contra todos. Soubo estar máis ca 
nunca. 
Como se sentiu Lucía ao ler o libro? 
Despois de lelo díxome que non se 
avergoñaba de nada do que se contaba 
nel, que lle gustaba moito. Debo 
recoñecer que temía un pouco a súa 
reacción  mais sentinme moi orgullosa 
dela . Lucía non é unha moza de moitas 
palabras, nese sentido non se parece 
moito a min. 
Por que non se fala da familia de Nico 
case nunca? 
Non a nomeo porque non podo falar de 
algo que non coñezo persoalmente, eu 
quería centrarme na miña historia. 
Por que se adican tantas páxinas á 
descrición das casas dos avós? 
Pretendía reivindicar o valor da memoria 
e do pasado, por iso insisto nas avoas  
que ademais foron moi importantes para 
min. A miña avoa Rosa superou a morte 
de tres fillos e aínda hoxe segue tendo 
un sorriso moi fresco, iso supón un 
exemplo e unha axuda moi importante 
para min.  

Por que non describes o momento da 
rehabilitación, parecendo así que non 
tivo unha impotancia relevante para ti? 
O que buscaba non era contar iso, 
centrarme niso. Foi unha experiencia 
alucinante e se a houbese contado 
Futuro imperfecto tería 200 páxinas 
máis. Alí coñecín a nenos de nove anos, á 
secretaria dun ministro, a xente 
analfabeta… A xente máis dispar estaba 
alí. Entrei destrozada en todos os 
aspectos e saín como unha muller 
poderosa, viva. 
Como foi a decisión de ter a Lucía 
Eu quixen ter a miña filla dende sempre. 
Cando todo estaba ben e en orde tomei a 
decisión. Había unha porcentaxe  moi 
grande de que a nena non saíse 
seropositivo  e por que non ía ser eu unha 
parte desa porcentaxe? Así que me 
arrisquei e afortunadamente ela saíu 
ben. Quizais fose un xesto egoísta pero 
eu non tiven unha filla para que 
disfrutase das grandezas da vida, fíxeno 
por min mesma. Acaso ter un fillo non é 
sempre un acto de egoísmo? E ese 
egoísmo non é lexítimo? En definitiva, foi 
a mellor decisión da miña vida. 
Ninguén se deu conta da túa situación 
no traballo? 
Non e nunca tiven que disimular. O único 
que me custou foi superar os efectos 
secundarios da medicación. Sempre 
coidei a miña imaxe e cando estaba en 
Santiago e vin que non podía seguir 
mantendo esa dobre vida foi cando 
decidín ir a casa dos meus pais. Estaba 
ao límite. 
Se túa nai non o descubrise, teríaslle 
contado o teu  problema coas drogas? 
Se miña nai non atopase a camiseta con 
sangue probablemente non me houbese 
atrevido a contalo. E penso tamén que 
non me houbese podido recuperar por 
min mesma. Necesitaba axuda. 
A ninguén lle molestou a publicación do 
libro? 
Non, todos deron a súa aprobación, 
tamén a familia de Nico, á que lle pedín 
permiso. 
 

Concluíndo, só dicir que era a primeira 
vez que asistía a unha tertulia e para min 
foi unha experiencia moi positiva na que 
puidemos analizar e compartir as 
opinións e sensacións que xerou en cada 
un de nós este novela tan enriquecedora, 
que aconsello a todos que lean da mesma 
maneira que aconsello a asistencia ás 
tertulias literarias en tantas ocasións 
como lles sexa posible.  

 Lucía Gil Suarez 
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PENSAMOS PENSAMOS PENSAMOS PENSAMOS 

NO FUTURO, NO FUTURO, NO FUTURO, NO FUTURO,   

E TI?E TI?E TI?E TI?    

 
O traballo PENSAMOS NO FUTURO, E 
TI?  realizado por Xiana Fole, Irene 
Lorenzo e Marinha Paradelo, alumnas de 
1º de ESO do IES Otero Pedrayo de 
Ourense, dirixido pola profesora de 
matemáticas Conchi González Otero 
resultou gañador de 1º premio no nivel 1º 
ciclo da ESO do II Concurso de 

Incubadora de sondaxes e 

experimentos convocado en Galicia por 
SGAPEIO (A Sociedade Galega para a 
promoción da Estatística e da 
Investigación de Operacións) en 
colaboración co IGE (Instituto Galego de 
Estatística) e a Facultade de 
Matemáticas.  
 
O acto de entrega de premios foi o 21 de 
xuño na Facultade de Matemáticas de 
Santiago de Compostela. Nesta foto 
todos os premiados de toda Galicia xunto 
cos organizadores. 
 
O proxecto gañador foi un estudo sobre 
os hábitos nos fogares do alumnado do 
IES Otero Pedrayo en canto a 
separación, reciclaxe, reutilizacíón e 
reducción dos residuos producidos no 
fogar. Para elo elaborouse unha enquisa 
de 20 preguntas  e realizouse unha 
mostra de 140 familias as que se lle deu 
a cubrir dita enquisa en marzo de 2012. 
Conclusións do estudio :  
 
� A gran maioría dos fogares do IES 

Otero Pedrayo  separan o lixo máis 
frecuente, papel, plásticos, vidro 
pero un 30% de fogares non 
separan este tipo de lixo.  

 
� Hai bastantes descoñecemento 

sobre onde depositar residuos como 
as bombillas ou cartuchos de 
impresora,... nestes residuos é 
similar o coñecemento de onde 
depositalos co hábito de separar.  

 
� Moitos fogares aínda non coñecen o 

punto limpo ou a pesares de 
coñecelo non saben que facer con 
algúns residuos. A metade dos 

fogares di que sería necesaria máis 
información sobre reciclaxe.  

 
� A maior responsabilidade na 

reciclaxe atribúese ás empresas, 
tamén se cre que o sobreenvasado é 
moi responsable da xeración de lixo.  

 
� A información é fundamental para 

os hábitos relacionados coa 
reciclaxe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tamén participaron neste concurso 
Florina Medrea, Lucía Del Río, Guillermo 

Álvarez e Vicente Bascoy co traballo 
Estatística e prensa, que a pesares de 

non resultar premiado tivo un importante 
eco na rede, xa que o seu traballo ten 
máis de 30 000 visitas en Internet,  e 

foi moi comentado en páxinas de 
xornalistas. Este proxecto fixo unha 

análise crítica de noticias estatísticas 
aparecidas nos xornais El Correo Gallego, 

La Región, El 
Mundo, El País e La 

Voz de Galicia.  
Atopando erros 

significativos tanto 
en gráficas como en 

táboas de 
frecuencias 

publicadas nos 
xornais. 

 
Un exemplo dos 
erros atopados é 
esta pirámide 
poboación publicada 
por  La Región, 17 
de xaneiro de 

2012, que evidentemente está ao revés 

Xiana Fole, Irene Lorenzo  Marinha Paradelo  
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Protagonistas: certames, premios e entrevistas 
 

CERTAME LITERARIO OTERO PEDRAYO 2012 

 
Despois de tantos anos, quizais 15, non o lembro xa, o certame literario segue coa mesma ilusión coa que un día botou a andar. O tempo 
pasa e nós imos cambiando pero  escribir é un xeito de vivir ao que non renuciamos malia os anos e o vivido ou quizais porque eles son o 
prebe que alimenta os nosos soños que só poden realizarse no trazo das letras que en amoroso matrimonio crean as palabras.  Dicía Italo 
Calvino que ler é ir ao encontro de algo que está a punto de ser e aínda non foi, e  e daquela , que é escribir? 
 
Quizais crear os camiños para que cada un de nós, lectores impenitentes, atopemos ese algo que queremos que pase e non pasa ou aquilo 
que non queremos que pase e sen embargo pasa. Quen sabe! Os camiños nunca son os mesmos para cada un de nós anque os transitemos 
xuntos mesmo varían segundo os anos e as experiencias vividas. O que si sei é que somos o que lemos pero tamén somos o que escribimos 
pois ambos son para moitos de nós tan vitais como o aire que respiramos. Na atmosfera de cadaquén  precisamos da lectura para entender 
ou para empezar a entender pero se ademais escribimos sobre aquilo que non entendemos, empezaremos a entender.  Se o facemos sobre 
o que cremos entender, decatarémonos de que o entendemento ten tantos matices coma os brillos dun pincel  e nesa pátina aséntase  a 
marabilla de estar vivos. A lectura é como o amor e a escritura o tempo para amar. 
 
Disfrutade pois dos relatos gañadores desta edición.  
 
 
RELATOS GAÑADORES 
 

Xénero Nivel Título Autor 
I Un mundo de mundos Marinha Paradelo Veiga 
II Shahla Iago Rodríguez Peña 

Sempre nos queda o amor Marcos Rivada Domínguez 
Relato 

III 
Alma libre Andrea Salgado Álvarez 

Ensaio III Preguntas que precisan respostas …, se as hai Eva Rodríguez Casas 
 
 
 

Relato Nivel I.  
 

UN MUNDO DE MUNDOSUN MUNDO DE MUNDOSUN MUNDO DE MUNDOSUN MUNDO DE MUNDOS    
 

 

Érase unha vez nun país que quedou perdido no esquecemento, unha rapaciña que vivía nun  reino de soños. Cadanseu habitante vivía 
nunha casa feita á súa medida  e como lle daba a gana. Esta rapariga vivía nunha casa en forma de espiral xa que lle dixera ao 
arquitecto que a quería así e así a fixo. Por dentro, a casa era unha mestura de diversión, orixinalidade e arrecendía a alegría dende 
fóra. Os mobles eran dignos de admiración, pois cada un era especial, porque á rapaza gustáballe viaxar por aquel mundo estraño e 
cheo de aventuras, e de cada lugar especial traía algo interesante. No país de Aracaxú había moita xente rara: arañadores de 
árbores, fregadores  de dentes e ata mulidores de almofadas, pero a  máis rara de todas, sen dúbida, era esta rapariga da que 
estamos a falar, Arale.  
Arale era unha rapaza morena, moi bela e tiña un rizo de noite de mascota. E preguntarédesvos que é un rizo de noite, pois  é un 
animal deste mundo que ten unha pelaxe riza e escura como a máis bela noite estrelada. Conseguírao nunha das súas viaxes e 
chamáralle Axás. 
A Arale gustáballe tanto viaxar que lle daba igual a distancia á que estivese o lugar onde quería ir. Por iso, aquí vos conto algunhas 
das súas aventuras: 
 
Un día decidiu ir ao país dos Poetas e Escritores Galegos e, aínda que estaba a 2000 tratosaurios (na medida desta terra) marchou 
para alí. Non sabedes que sorpresa levou ao ver toda aquela poesía, pois no seu país non existía a lírica. Naquel  lugar  había mil voces 
voando que recitaban poemas e os rostros do poetas galegos revivían. Tiñádela que ver con Rosalía de Castro ou con Valentín Paz 
Andrade e até con Castelao, e teriades que observala gozando de toda a poesía que enchía aquel mundo. Daquel misterioso país 
trouxo un libriño que contiña poemas adicados a ela por todos aqueles poetas. Só con mirar aquel libriño recordaba a marabillosa 
imaxinación dos poetas Galegos, que facía que soñase e soñase con outros mundo aínda máis lonxanos. 
 
Tamén, outra vez, déuselle por ir ao país Polilingüista, que era un país onde os case 2000 habitantes tiñan linguas enormes  e  sabían 
falar máis de 1000 linguas. Estes habitantes recibiron a Arale con respecto, pero no que se fixou ela, era en que estes pequenos 
moradores non podían parar de falar e, se por exemplo, che dicían: “isto está moi malo”, repetíano en todas as linguas que sabían; era 
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unha tolemia! Ademais, como tiñan a lingua de 20 cm. botaban moitísima saliva  e enchíante de babas. 

Arale marchou de alí rapidamente pois non quería quedar chea de saliva, pero antes colleu  un dicionario para aprender trinta e dúas 

linguas, entre elas o Galego. Agora ten  este dicionario na súa casa e xa aprendeu case dez linguas diferentes. 

 

Doutra vez quixo ir ao Reino da Luz. Alí sempre era de día e non había noites escuras e estreladas nas que se pode gozar dun 

chocolate quente e unha lareira quentiña coa túa avoa. Ao  chegar  ninguén recibiu a Arale, e iso que ela era moi coñecida. Toda a 

xente estaba amargada por toda esa luz que non os deixaba durmir nin descansar nin un pouco, pois a luz era demasiado  intensa. Alí 

Arale colleu unha caixiña na que gardaba o último raio de Lúa que conservaba do último veranciño e soltouno. A partir dese raio 

empezou a nacer unha estrela, que se puxo no alto do ceo e  naceu un astro moi parecido á Lúa, ao que lle chamaron Pan. Así formou a 

noite e, moi agradecidos, déronlle un raio daquela luz para que metese na súa caixiña e agora é a luz que ilumina a súa casa. Despois 

marchou de alí moi contenta. 

 

Noutra ocasión, chegou a ir ao “Síap oa Véres” ou, ao dereito, “O País ao Revés”. Alí todo o mundo facía todo ao revés. Cando se 

duchaban, ían con traxe e cando ían pola rúa, ían espidos! Arale chegou alí e, ao ver a toda esa xente espida quedou un pouco 

apampada pero pouco a pouco foise acostumando. Pasou algúns días naquel país pero custáballe bastante acostumarse a falar ao 

revés, a andar cara a atrás e, ademais, como non era nudista, non lle gustaba nada ter que ir núa pola rúa. Ao final marchou de alí en 

poucos días e levou consigo  un precioso vestido para ducharse ou ir á praia  porque xa sabedes como son os deste mundo... 

 

Claro está que tivo que facer millóns de viaxes máis, pero estas son algunhas das máis interesantes. Agora xa ten trinta e tres anos e 

segue sen deixar de facer tolemias. Iso si, decidiu asentar un pouco a cabeza despois da súa louca vida. Claro que os deportes 

extremos non os deixará nunca, inda a veremos sendo unha anciá a facer paracaidismo ou surf.  

Ben, xa estamos rematando, así que unha aperta moi grande de Arale e o seu fantástico mundo. 

 

 Marinha Paradelo Veiga 

                                                                                   

 

 

 

 

Entrevista á autora 
 

Ola! Pasaba por aquí para deixarvos esta entrevista que lle fixen a Marinha Paradelo, a miña compañeira e amiga, pero tamén a gañadora do 

Concurso Literario do ano 2011/2012. 

Gañou coa historia ‘‘Un mundo de mundos’’, que, como sabedes,  relata as viaxes de Arale por mundos cada cal máis incrible que o anterior.  

Ollade as preguntas !!  

 

Entrevistadora: Ola Marinha! Gañaches este concurso cunha historia fascinante, que foi o  máis che gustou da historia? 

Marinha: Ola, pois o que máis me gustou da historia é que está chea de fantasía,  que non ten nada que ver coa realidade. 

E: Que querías provocar nos lectores á hora de ler a historia? 

M: Quería que se adentraran noutro mundo e se alonxaran  dos problemas por uns minutos. 

E: De onde te inspiraches para crear a personaxe de Arale? 

M: Inspireime nunha serie galega, que tiña ese nome, e saía antes na TVG 

E: Cal dos reinos que visita Arale é o teu favorito? 

M: Pois a verdade é que me gustan todos, pero especialmente o Reino Dos Poetas Galegos xa que quixen recordar aqueles poemas e obras 

que ás veces quedan esquecidos. 

E: Canto tempo che levou escribir o conto? 

M: Levoume máis ou menos unha semana. 

E: Como te sentiches ao gañar o concurso? 

M: Sentinme moi leda e emocionada por saber que o meu conto gustara á xente. 

E: Esta historia é moi fantástica e divertida, soes ler este tipo de xénero? 

M: Pois si, as historias fantasiosas xunto coas de misterio son as miñas preferidas. 

 

Pois esta é Marinha Paradelo, a nosa gañadora do concurso literario!! 

 

 

                                                                    Xiana Fole 
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Relato Nivel II 
 

 

    

    

 
Aquela era a única luz que iluminaba a miña vida. Era o único que me quedaba. Non era nin sequera unha luz física; ou si, nunca cheguei 
a sabelo a ciencia certa. A cuestión é que aquela luz era o único motivo do meu día a día, a única razón pola que eu me erguía cada 
mañá. Un sopro de esperanza que mecía a miña vida convidándoa a seguir adiante.  
Nunca esquecerei o día en que esa luz se apagou. A escuridade do universo envolveume por completo, como se levara moito tempo 
agardando aquel momento e a única cousa que llo impedía fose aquela luz, pequena pero firme, que protexía a miña alma. 
O meu nome é Hummam e nacín nunha pequena aldea das altas montañas de Marrocos. Alí coñecín á que máis tarde sería a miña 
esposa, Nahid. Eu era o maior de sete irmáns, e os meus pais dedicábanse á gandería. Axiña, o diñeiro comezou a escasear para poder 
manter a toda a familia. Nahid e máis eu casamos e decidimos emigrar a España.  
Tras duras despedidas, duras viaxes e difíciles situacións conseguimos chegar ó país veciño. Podería contarche todo o sufrimento que 
experimentamos, todas as noites sen durmir pola fame, e as que non eran por fame, eran por frío; todas as veces que tivemos que 
escapar das autoridades por medo á deportación ó noso país e toda a presión social que soportamos por parte da sociedade española. 
Pero non, non estou aquí para contarche iso. Estou aquí para contarche a historia de ese raio de esperanza, de esa luz chamada 
Shahla, a nosa filla, a nosa pequena Shahla. 
Despois de todos os problemas e das malas pasadas, eu atopei un humilde traballo de axudante nunha panadería de A Coruña. Eu e 
Nahid comezamos a vivir alí, nunha residencia de acollida situada nas aforas da cidade. Pouco a pouco, co meu salario, fomos 
aforrando e ó ano e medio de chegar a Galicia conseguimos un piso de aluguer. Comezamos a crear unha nova vida, humilde e sinxela, 
pero feliz. Tiñamos que comer, tiñamos onde durmir e tiñamos que nos vestir.  
Chegou entón a maior decisión da nosa vida: formar unha familia. Un soleado día de maio chegou a este mundo a nena cos ollos máis 
fermosos endexamais vistos. A súa primeira mirada foi para min. Dende aquel momento souben que fose onde fose, aqueles ollos 
camiñarían ó lado dos máis belos recordos do meu subconsciente. Rodeando a pupila, unha pequena e tímida franxa da cor da mel 
contrastaba co resto do iris, dun negro profundo e enigmático, moito máis vivo e expresivo que calquera outra cor  
existente. Emanaban luz propia por eles mesmos. Aqueles ollos atrapábante en cada  
mirada e convidábante a somerxerte naquel abismo de escuridade fascinante e aterrador ó mesmo tempo. Acercábaste máis e máis, 
ensimesmado, e aparecía aquela franxa de cor mel que che facía recordar que ata no máis aterrador sempre hai algo doce, doce coma 
o mel que, por pequeno que sexa, chégache á alma.  
Decidimos chamala Shahla, cuxa traducción en árabe é “muller de lindos ollos”. Non podía ser doutra maneira.  
Shahla deu un toque de ánimo, esperanza e ledicia na nosa vida. Facía que cada vez que a mirabamos ós ollos esqueceramos por un 
intre a pouca prosperidade do meu traballo, a nosa inestabilidade social e a inseguridade do noso futuro neste país. 
Pero pronto comezamos a decatarnos de que algo non ía ben. Aos dous meses de nacer, os ollos de Shahla comezaron a apagarse, a 
deixar de brillar. Convertéronse nuns ollos opacos e fríos. Shahla non respondía a estímulos visuais. A incerteza e a preocupación 
apoderáronse de nós. Levámola de urxencia ó hospital, e alí, despois de profundas análises e probas, fixéronnos saber que a nosa 
pequena Shahla padecía unha enfermidade que afectaba ás células do nervio óptico eliminando a visión. Unha enfermidade das 
denominadas “raras”, unha especie de cancro, que acabou coa vista de Shahla e coa nosa felicidade. 
Pese a todo, non perdemos a esperanza. Iamos loitar pola felicidade da nosa filla fora como fose. Comezou o maior reto da nosa vida. 
Pouco a pouco, foi medrando e relacionándose co medio. Deu os seus primeiros pasos. Comezámoslle a ensinar o castelán. Desenvolveu 
moito o oído e o tacto. Cando alguén se lle aproximaba, escoitaba os pasos dende lonxe e púñase alerta. Gustáballe palpar e sentir os 
obxectos. Nunca souben se era capaz de reconstruír as formas na súa mente e ter un concepto abstracto dos obxectos ou se 
simplemente asociaba o tacto ó nome que nós lle iamos ensinando. Tiña que ser horrible non poder apreciar o mundo polos ollos. O 
único que nunca lle ensinamos foron as cores. Por desgracia, non pagaba a pena facelo. Sempre me cuestionei  se o seu cerebro 
gardara algunha imaxe dos seus primeiros meses de vida, cando aínda podía ver, e se era así, se algún día chegaría a recordala. Eran 
moitos os interrogantes que nunca puiden resolver por falta de diñeiro. Limitábame a sentirme satisfeito con cada sorriso de Shahla.      
O seu primeiro agasallo foi un osiño de peluche da cor da area e con ollos negros, completamente negros, e tacto suave e agarimoso. 
Ó principio non tiña nome, pero coma Shahla sempre sorría e dicía: “du-dú” cada vez que o recoñecía, ó final quedoulle o nome de 
Dudú ó osiño. 
Comezou a encariñarse con Dudú, a levalo de aquí para alá, a xogar con el, a ser feliz con el. Converteuse no seu obxecto máis 
prezado. Durmía todas as noites abrazada a el. Dudú era o motivo do sorriso de Shahla cada mañá ó espertar. Eran unha parella 
inseparable. Ademais, os dous tiñan os ollos negros, encantadoramente negros, aínda que evidentemente os da miña pequena Shahla 
eran, por moi enferma que estivese, moito máis alegres que os ollos inertes de Dudú. 
A miña felicidade, que ía en aumento, non durou moito. A Nahid detectáronlle un tumor cerebral, e cando quixeron facer algo para 
solucionalo, foi demasiado tarde. Recordo que nin sequera puiden facerlle un enterro como é debido por falta de diñeiro. O seu corpo 
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foi queimado no crematorio, e con el, todas as miñas ilusións.  
Nunca tiven o valor de contarlle a Shahla a verdade. Cando ela me preguntou pola súa nai, eu inventei unha simple escusa crible para 
un neno pequeno. A miña filla seguía sendo feliz, allea á realidade, pero feliz de todas formas. A envexa de conformarme cun osiño de 
peluche para ser feliz era extremadamente grande. Decateime de que Shahla era o único que me quedaba. Foi ela o motivo que me 
impulsou a seguir adiante. Xureime a min mesmo que loitaría para que ela puidese ser feliz. 
Deixei o traballo para dedicarme a ela, para coidala día e noite. Precisaba a miña axuda e o meu apoio. Os fondos que fora acumulando 
todo aquel tempo eran suficientes para vivir, de momento.  
Estiven sempre ó seu lado. Sempre. Os lazos que nos uniron chegaron a ser practicamente irrompibles. Eu era os seus ollos. 
Literalmente. Eu guiábaa e ensináballe a desenvolverse no espazo. Xogaba con ela, descubríalle o mundo, facíaa feliz. E a súa 
felicidade contaxiábaseme. O seu sorriso era o recordo máis belo que gardaba o meu subconsciente. Ese sorriso tan plenamente 
sincero acompañábame polas noites nos meus soños máis fermosos. O sorriso máis belo do mundo. 
Ela fixo que fose capaz de superar o de Nahid. Ela deu sentido a miña vida. Ela o era todo para min. Ela era todo canto me quedaba. 
Nos días de bo tempo, adoitabamos ir a pasear pola beira do mar, sempre collidos da man. Era unha sensación agradable e 
reconfortante sentir os dediños de Shahla entrelazados fortemente aos meus, aferrándose con firmeza plena ó seu guía. Eu era 
consciente da confianza que a miña filla depositara en min. Ela camiñaba sentíndose segura e confiada sen medo a tropezar. Sabía que 
non a ía defraudar.  
Buscabamos un lugar afastado do mundo. Sentabamos nunha rocha e deixabamos que o vento que sopraba de cara debuxase en nós un 
sorriso de complicidade.  
Nunha ocasión preguntoume que como era o mar. Aquel interrogante pillárame por sorpresa. Tiven que meditar moito a resposta. 
Finalmente, respondinlle que o mar era a cousa máis fermosa do mundo. Era aterradoramente inmenso. Un misterio de auga que máis 
alá do horizonte, máis alá de onde chegaba a nosa imaxinación, uníase co ceo creando un mundo completamente perfecto. Á miña filla 
marabilloulle aquela idea. Non era necesario, pensei eu, que un neno tivese que comprender as limitacións físicas dos humanos e do 
universo. Polo que a vida me ensinara, adoitábase ser máis feliz vivindo na ignorancia.   
Un día de principios de outono, a miña filla comezou a atoparse mal. Dores de cabeza, náuseas e mareos sacudíana de cando en vez. 
Pensei que sería un virus normal, que tarde ou cedo lle pasaría. Pero a saúde de Shahla comezou a ir a peor: as dores de cabeza 
aumentaron, e coas náuseas, cuspía sangue pola boca. Preocupado, leveina ó hospital. O mundo véuseme encima cando o doutor me 
comunicou que as células canceríxenas do nervio óptico se estaban a multiplicar rapidamente e ameazaban perigosamente con chegar 
ó cerebro. Díxome que quizais non lle quedasen máis de dúas semanas de vida.  
A mala sorte ceibárase comigo. Aquelo non podía ser certo. Shahla, a miña pequena Shahla, morría pouco a pouco e eu non podía facer 
nada para impedilo. A impotencia apoderouse de min. Que inxusta pode chegar a ser a vida ás veces! 
Dende entón, Shahla case non podía moverse e pasaba na cama os días enteiros. Unha noite preguntoume que cando ía curarse. Eu, co 
corazón encolleito, respondinlle que seguramente pronto, que xa faltaba pouco para deixar de sufrir.  
Noutra ocasión, escoitei como lle dicía a Dudú que pronto se poría ben e volverían a camiñar a carón do mar, esa cousa que era a máis 
fermosa do mundo. Caeume a alma ós pés. Non podía seguir aturando aquilo. 
A Shahla custáballe cada vez máis coller aire e tusía sangue a todas horas. Eu presentía que faltaba pouco xa. Nos últimos días, non 
me separei dela.  
Foi unha noite. Shahla collérame da man. Tiña a Dudú ao seu carón. E pese a todo, ela esforzábase por sorrir. Murmureille ó oído que 
soltara a miña man, e que se deixara levar, fora onde fose. Sentín como os seus dedos perdían o contacto cos meus. Enterrei a 
cabeza na almofada da súa cama. Despois duns momentos que me pareceron eternos, armeime de valor e levantei a vista. O que vin 
deixoume sen respiración. O que vin  
gravóuseme na memoria e anos máis tarde perseguiríame nos meus peores pesadelos. Non foi o tacto da súa pel xélida o que me 
deixou de pedra. Tampouco foi non sentir os latexos do seu corazón. O que fixo que a miña alma tocara fondo foi ver os ollos da miña 
pequena Shahla, eses ollos nos que tantas esperanzas depositara. Foi ver que por primeira vez, os ollos dela e os ollos de Dudú eran 
exactamente iguais: dunha cor negra profunda completamente inertes. 
O último que lembro foron as dúas primeiras bágoas que foron esvarando polas miñas meixelas. Despois, ben puido estoupar o mundo, 
que a min xa pouco me importaba. A miña alma morrera con Shahla. E con ela seguiría o resto da eternidade.     
Miña filla deixara esta vida. E o que máis me doía de todo era que nunca chegou a saber que a cousa máis fermosa do mundo non era o 
mar. A cousa máis fermosa do mundo era ela.   
 
 

Iago Rodríguez Peña 
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Entrevista ao autor 
 

Por que elixiches este tema? 

Elixino a modo de denuncia cara a todos os nenos que padecen enfermidades graves e non son atendidos correctamente e para concienciar 

ós lectores de que a xente nova tamén pode morrer. 

 

Tiveches algunha fonte de inspiración? 

A verdade é que si. Baseei o meu relato nunha reportaxe que fixeran para un xornal a unha familia pobre e estranxeira que vivía en Lugo e 

case non podía pagar o aluguer. A súa filla padecía unha enfermidade das denominadas “raras” e non tiñan acceso a unha sanidade que 

puidera nin tan sequera facer un diagnóstico. Aparecía no xornal a modo de denuncia, ó igual que o fai o meu relato. 

 

Por que lle dás tanta importancia ós ollos de Shahla?  

Porque como ben din, os ollos son o reflexo da alma. Penso que os ollos son a parte do corpo máis expresiva do ser humano e que, para os 

que non somos tan superficiais, poden chegar a ser o máis bonito dunha persoa.  

 

Por que escribes este tipo de relatos? Disfrutas facéndoo?  

Gústame escribir textos que non deixen indiferente ó lector. E por suposto que disfruto facéndoo, pero a maior satisfacción é ver como o 

meu relato emociona a alguén.  

 

Paréceche adecuado o premio do concurso? 

Si, paréceme que é moi importante fomentar a lectura; un hábito que por desgraza se está a perder. E a pequena axuda económica 

tampouco ven nada mal nestes tempos que corren.  

 

Fixeches un borrador antes de escribir o relato? 

Non, escribino directamente no ordenador. 

 

E non che resultou complicado? 

A verdade é que non, as palabras saían de min con suma facilidade. Só era cuestión de estar concentrado. 

 

Entón, tes pensado dedicarte a escribir nun futuro?  

Non creo que sexa unha vocación profesional; prefiro tomalo coma unha afección que podo ter sempre a man, sobre todo para relaxarme e 

canalizar os meus pensamentos. 

 

Francisco Rodríguez Valencia 

 

 

 

 

Relato Nivel III 
 

SEMPRE NOS QUEDA O AMOR 
 

 

O olor dos libros seguira sen variar dende que ela llos regalara e cada vez que os abría ese arrecendo transportábao a aqueles tempos 

tan felices. As fotos, únicas testemuñas desa época pasada, servíanlle para non esquecer aquela mirada verde, beizos grandes e cara 

fermosa...  

Os seus ollos aínda se enchían de bágoas cada vez que lembraba todos aqueles acontecementos... Hoxe hacía 15 anos da súa morte.  

De súpeto, o ruído das chaves abrindo a pechadura da porta escoitouse en toda a casa. Era el: o seu fillo. E pensar que o que onte 

parecía un bebé, hoxe xa tiña 17 anos feitos e dereitos... Realmente asusta como o tempo arrasa con todo nese veloz voar seu. 

O pai secou a súa cara húmida polas bágoas e decidiuse a contarlle ao seu fillo toda a historia que vivira coa súa nai no aniversario de 

tan triste data. Era algo que lle debía porque, xa que non puidera chegar a coñecela realmente, así sabería un pouco máis da fabulosa 

muller que era.  

Propúxolle esta idea ao seu fillo, que aceptou encantado. A pesar de non gardar ningún recordo dela, sentía un gran vínculo de afecto 

pola muller que lle dera a vida, ademais de que sempre lle interesara saber cousas dela, aínda que esta sería a vez que máis fondo a 

coñecería. 

*** 

Estabamos os dous no salón. A través das cortinas entraba unha gran cantidade de luz procedente da calorosa tarde primaveral. Xoán, 

o meu fillo, escollera o sofá para sentar; mentres que eu elixín a butaca para estar fronte a el. Vía na súa cara ansia por comezar, e eu 
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tamén tiña gañas de perderme na miña memoria... 

- Ben, fillo, realmente non sei por onde empezar, pero supoño que será mellor comezar polo principio. 

Comecei coa miña narración: 

Eu, como ben sabes, nacín nunha familia humilde. A pesar diso, meus pais sempre me deron todo o que tiveron e nunca me faltou de 

nada grazas a eles. Unicamente querían que estudase para poder ter un futuro brillante, e eu compracíaos. Ou polo menos ata os 

dezaseis anos.  

Foi a esa idade cando me din conta de que un mundo totalmente novo abríase ante min. E foi entón, tamén, cando comecei a fixarme nas 

rapazas. Naqueles tempos deixei de prestar atención aos estudos porque a miña cabeza estaba ocupada na procura de algo máis 

grandioso ca o coñecemento: o Amor.  

Sempre fomos bombardeados dunha idílica imaxe do amor sen a cal non se pode ser feliz. E eu, guiándome por esa imaxe, sentenciei a 

miña vida... 

Cando tiña a túa idade, xa non contento con atopar o amor, deixei todo para alcanzar un obxectivo aínda maior: namorarme realmente. 

Non podía deixar de pensar niso, realmente toleara; pero era feliz.  

Así foi cando, de repente, apareceu ela: Eu estaba sentado na barra dunha discoteca e ela comezou o seu paseo dende o fondo deica 

min: o tempo parecía deterse a cada paso que daba e, á vez que ela camiñaba, eu  mirábaa. Antes de que chegara ao meu carón xa 

estaba namorado dela: chámanlle amor a primeira vista... 

Túa nai, que nin daquelas tiña un pelo de parva, decatouse das intencións que tiña: miroume de arriba a abaixo, e cando acabou a súa 

inspección (cun sorriso na boca) deu a volta e marchou,  pero non moi lonxe; senón a un lugar onde ambos puidésemos seguir mantendo 

contacto visual .  

Pasado un tempo, eu seguía pampo a ollar para ela. Nisto, vólvese achegar á barra e dime:  

-Ola, podo dicirche unha cousa?  

-Si. Claro. –contéstolle pampo pola súa rapidez.  

-Non puiden evitar darme conta de que levas todo este tempo a mirarme. E sei que non debería dicir isto, pero realmente creo que 

estás namorado de min: dinmo os teus ollos. 

Eu quedei paralizado de súpeto. Pero non sei como, disto non me lembro, sei que ese día acabamos fóra do local bicándonos nun 

recuncho da miña praia favorita tendo o mar de fondo. 

As nosas visitas a ese lugar eran moi numerosas: parecía o noso propio templo onde nunca había ninguén. Tamén foi alí onde aceptou ser 

a miña moza. 

Lembro aquel verán único. A miña moza era a envexa de todos os meus amigos, cos que íamos de excursións moitas veces. Nas saídas 

nocturnas frecuentábamos a praia: o noso alento ulía a tabaco e alcohol, sentábamos á beira do mar e contábamos cada estrela gozando 

do momento co noso corazón latexando acompasadamente... A brisa, a auga, a area... todo ó noso redor era tan máxico. 

E así pasou o inexorable tempo vencéndonos, a nós e ao noso amor. Tivemos millóns de citas, comidas, bicos, agarimos. Pasamos mil e 

unha noites xuntos. 

Ao cumprir os dezaoito anos decidimos ir vivir xuntos. Eu volvera a estudar grazas aos dotes de convición da túa nai, e comecei así a 

miña ansiada carreira coa que tanto soñara. Ademais, foi nese tempo cando tivemos a idea de ter un fillo: ti.  

Os nove meses anteriores á túa chegada foron un caos. Os nosos traballos, os meus estudos, as necesidades de coidado que precisaba a 

túa nai... Pero pese a todo isto, eramos felices, e moi felices. 

Así chegaches ti. Un bebé san e forte. Eras a alegría de toda a nosa familia e amigos. 

Foi entón cando decidín casar con túa nai. Non casaramos antes porque realmente non eramos moi relixiosos e non entraba nos nosos 

plans. Pero a miña familia desexaba verme no altar coa nai dos meus fillos. Ademais, para que negalo, eu tamén tiña ganas de vela 

vestida de branco vindo pouco a pouco deica min para pronunciar un <<Si, quero>>.  

Tiñas ti dous anos cando decidín pedir a man da túa nai en matrimonio. Para iso deixeite ao cargo dos teus avós maternos e decidín 

organizar unha cita sorpresa no noso lugar privado. Leveina ao atardecer, alí, cando o sol estaba a punto de poñerse, cravei o meu 

xeonllo no chan e saquei o anel que mercara.  

- Queres casar comigo? – Pregunteille feito un flan. 

E entón, a resposta non chegou. Os ollos da túa nai enchéronse de bágoas, fíxome levantar e contoumo. Contoume a peor noticia que me 

podía dar.  

-Teño que dicirche unha cousa terrible: estou enferma. 

Isto golpeoume duramente. Lémbrome dun sentimento de vertixe, de que se derrubaba o meu mundo tan firmemente construído.  

-Parece que unicamente – continuou  – me quedan unhas semanas de vida.  Fixen o outro día unhas análises rutineiras e hoxe déronme 

tan inesperados resultados... Pero por favor, non esteas triste: agora mesmo estou totalmente convencida de que es a mellor cousa que 

me pasou na vida. 

Cando acabou de dicir isto caín, caín lentamente ao chan chorando, maldicindo todo canto existía. A enfermidade foi letal: unhas poucas 

semanas. Túa nai estivo ingresada no hospital durante os últimos días, aqueles nos que a vida era tan terrible. Non me quería erguer, 

non tiña ganas de afrontar o mundo para loitar contra a desgraza que pouco a pouco se asomaba ao meu carón. 

Lémbroa na súa cama cuberta de cables: perdera toda a noción da realidade que a rodeaba. Parecía estar lembrando todos os 

momentos da súa vida de forma aleatoria, falaba en voz alta repetindo conversas doutrora, rindo, chorando e berrando. 

E de súpeto chegou o día do fin da súa vida. Non o esquecerei nunca: seguía co seu repaso vital na mente, era media tarde e o sol 

entraba pola fiestra. Eu estaba a mirar para ela cando dixo: 

- Non puiden evitar darme conta de que levas todo este tempo a mirarme. E sei que non debería dicir isto, pero realmente creo que 

estás namorado de min: dinmo os teus ollos. 

Un sorriso apareceu nos meus beizos, os ollos anegáronseme de bágoas. E, xusto despois, tivo unha crise cardiorrespiratoria que, sen 

os médicos poderen facer nada, supuxo o fin: deixoume. 

Foise, si, pero non sei como, antes de desaparecer o último sopro de vida do seu interior, apareceu un sorriso sincero e precioso... Un 
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sorriso como o que me dirixiu a primeira vez que nos vimos.  

*** 

Pai e fillo estaban chorando. Pero o pai realmente parecía que acababa de vivir o que remataba de relatar. Estaba cheo de carraxe, 

roxo de ira; e neste estado díxolle ao seu fillo: 

-Non namores nunca! No amor só se pode perder. Cando coñezas a esa persoa corre: non a deixes alcanzarte, só podes sentir dor, aínda 

que non cho pareza ao principio!!  

Logo disto saíu da habitación deixando ao seu fillo realmente roto por dentro. Non volveu en toda a noite á casa. Pero o seu fillo sabía 

onde estaba e foi alí: á praia. Atopouno chorando no mesmo lugar onde coñecera a enfermidade da súa moza. Parecía estar máis calmo. 

- Non fagas caso do que dixen antes. –díxolle o seu pai- Saíume. Eu só quería contarcho para que saibas que a vida pode facer cousas 

terribles, para que estiveras preparado e non sufriras tanto coma min. Porque realmente espero que Deus che ensine a dureza da vida 

doutra forma: non aturaría ver que che pasa o mesmo que me pasou a min.  

A partir de entón, moitas veces ían á praia ao ocaso, sobre todo cando estaban tristes, porque naquel lugar sucedía unha cousa curiosa: 

ambos podían sentirse preto da muller máis importante das súas vidas.    

                                                                                                            Marcos Rivada 

 

 

 

 

 

Entrevista ao autor: 

 
-Por que decidiches presentarte ao concurso literario? 

Chamoume a atención a idea. Nunca participara nun e dixen, por que non? Tamén me animaron algúns amigos  que leron os 

borradores.  

-Sorprendeuche gañar o premio? 

A verdade é que non o esperaba para nada, cando mo dixeron non o cría en absoluto. Lérao unha pouca xente e dixéranme que estaba ben, 

pero nunca pensei en gañar.  

-Presentaraste o ano que ven? 

Non teño nin idea. Depende moito do tempo que teña 

-Gústache mais ler ou escribir? 

Gústame moito máis ler. Para min escribir é algo ocasional que fago cando mo pide o corpo, ler para min é case coma respirar: paso un 

tempo todos os días lendo para despexarme e divertirme.  

-Cal é o teu xénero literario favorito? 

Misterio, aventuras... sobre todo gústanme moito os clásicos.  

-Algún título que recomendes? 

Pois quizais o libro que estou lendo agora: O nome do vento e a súa continuación O temor dun home sabio. 
-Por que ese título? 

Quería que unha persoa tras ler o relato, vira o título e o imaxinase coma unha das últimas conversas que tiveron os personaxes, que o 

lector imaxinara parte da historia e non só a escrita.  

-En que sentido repercutiu na túa vida gañar o premio? 

Sobre todo na motivación: presentareime a máis concursos. Tamén me axudou a confiar máis en min e escribir máis a miúdo.  

                              

Rocío Pavón 
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Relato Nivel III 

 

AAAA L M A    L M A    L M A    L M A    LLLL I B R EI B R EI B R EI B R E     

 

 
O xélido vento da noite xoga cos meus cabelos. Trémenme os pés. Os meus beizos cun lixeiro sabor salgado están arrepiados. Pero o 
que máis advirto é o corazón, estoura. No ceo escintilan as estrelas agochadas tralas nubes e iso faime identificarme con elas. Choro 
en silencio como adoito facer tódalas noites, pero esta é diferente, moi diferente. Dentro de min só existe baleiro, pois todo o que 
un día sentín foise consumindo en silencio sen case decatarme. Día a día medran as miñas ganas de desaparecer deste mundo 
incomprensible e egoísta no que non atopo o meu lugar, aquel onde non me xulguen. Non podo aturar máis esta soidade, e non teño 
outro camiño por onde fuxir.  
Soara o espertados ás sete e media pero levantárame ás nove. Merda! Xa perdera a clase de literatura. Non conseguira pegar ollo en 
toda a noite, coma sempre. Aquel mal estar xeral era parte de min dende facía un tempo. Ao saír da cama arrepiei do frío que ía. Non 
volvería durmir en calzóns, tíñao claro. Uns pantalóns verdes, o abrigo , as botas e unha bufarda bastarían para protexerse do frío. 
Sen almorzar saín correndo para o instituto. Corría sen ganas porque non quería chegar a aquel inferno diario, mais non tiña outra 
opción. Cheguei para a segunda hora , e coma sempre , fun directo ó meu sitio coa cabeza baixa agardando polo primeiro comentario 
que non tardou en chegar: “Bonitos pantalóns Adrián” , que desencadeou unha risa conxunta de tódolos rapaces da clase. “Xa tes a 
raíz, só che faltan os pétalos para converterte en flor” escoitei polo fondo. Dende logo, estes individuos nunca cansan. Só se salva el. 
Cabelo louro e ondulado, ollos verdes e sorriso perfecto. El sempre permanece calado mentres os demais se mofan de min. E o que me 
sorprende é que sempre o atopo mirándome cando os demais non o ven. Pero o meu amor por el non é correspondido. É unha cousa 
imposíbel, un desexo que xamais se fará realidade, unha das cousas polas que non podo loitar por máis que queira. Intentei esquecelo 
moitas veces, pero o amor que sinto por el é demasiado grande. Ao rematar a clase  fun mercar algo para comer . O “maldito maricón” 
que escoitei rematara co máximo de estima que me quedaba para todo o día. Preso dos meus pensamentos e marxinado pola sociedade 
aborrecía do día a día. Dende que estoupara na clase dous anos atrás afirmando que son homosexual, non houbo día que gustara da 
miña vida. O rexeitamento e o abuso constante cara a min cambiara a miña personalidade viva e alegre a unha desesperanzadora , 
muda e medorenta . A derradeira esperanza que me quedaba era a aprobación dos meus pais, e hoxe decidinme por fin a 
recoñecérllelo.Era todo ou nada. A reacción de meu pai foi unha hostia nos dentes e infinitas frases de desacordo e desprezo. “Non o 
podo crer. Estás enfermo!  Xa non es meu fillo”. Foi máis a dor que sentín por esas verbas que calquera malleira que me puidese dar. 
Miña nai simplemente ficaba calada mirando ao chan, decepcionada. Por que non o entende ninguén? Acaso é un pecado amar a alguén 
do mesmo sexo? Teño o mesmo corazón ca vós,sinto o mesmo que ti sentes por mamá, papá, só que por un home. Podo estudar igual, 
divertirme igual  e teño o mesmo corpo ca vós. Por que me vendes diferente? Por moito que iso o quixera berrar, non conseguiría 
nada. Non soporto esta vida, non a quero. 
 
Cada vez que miro para abaixo, o corpo enteiro trémeme. Miro á xente pasar, son coma formiguiñas, igual que min na clase. Todos 
semellan felices, coa súa vida,o seu traballo. Por que me tocou a min vivir esta vida? O que teño claro é que non a quero máis, por iso 
estou no bordo do ático desde edificio, a punto de acabar con ela. Ninguén me vai botar en falta. Que duro é non poder contar con 
ninguén, e que todos te amolen. Nunca poderei xogar tranquilo nin rir tranquilo, falar sen medo, mostrarme tal e como son. Estaría 
disposto a tanto se me aceptaran.. polo menos meus pais, que dende o día no que lles fun sincero, fai un ano, non volveron ser os 
mesmos, nin tan sequera hoxe que cumpro dezaoito anos. Non me cabe na cabeza e xa estou farto deste mundo de merda no que 
triúnfa o finxido e o exterior, e non o importante, que é o interior. Teño as mans case inmóbiles do fríxida que está a barra da que 
me aferro, cos pés ó bordo do precipicio. Pecho os ollos, respiro e boto a chorar. A vida é inxusta, por iso non a merezo. Xa non 
haberá volta atrás. Xa non volverei  ver a ninguén, xa non aguantarei máis desprezos e cuspes dos demais. Xa non o volverei ver.. xa 
non o volverei ver. 
 
O día seguinte espertei cunha forte dor de cabeza. Quedara ata tarde estudando os séculos escuros de Galiza. A represión dunha 
lingua materna, o non poder expresarte como queres é o mesmo que a homosexualidade. Por moito que queiras ser ti mesmo, sempre 
haberá alguén que te vai xulgar e castigar por iso. Oxalá tivese o valor de Rosalía.. pero non me vexo tan forte para loitar por un 
simple dereito de igualdade. Xa na clase o calvario de tódolos días non faltou, pero unha vez máis, EL estaba alí falando cos amigos, e 
de vez en cando miraba para min. Adiante, ridiculízame. Por que non es coma os demais? Non, el só me mira cunha certa compaixón ou 
complicidade quizais de pena, non o sei. O que sei é que morro por el. 
 
Faltan dous minutos para que remate este catro de maio no que me fixen maior de idade. Todos os rapaces coma min soñan con este 
día, mais para min é a fin do inferno e o paso ao ceo, se é que existe. Choro máis forte. Quérote mamá, eu sei que sufrías en silencio 
por min e que no fondo me aceptabas. Adeus papá, perdóoche porque, ó fin e ó cabo, a túa educación fíxote ser así. Adeus Galicia, a 
única que me comprendía nos meus paseos pola praia na que te facía cómplice da miña desdita. Pero sobre todo, adeus meu amor. 
Comezo a soltar os dedos da barra. Adiante Adrián, non teñas medo, xa o tiveches bastante, remata con todo isto dunha vez.. O 
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corazón vaime saír do peito. Estou a unha milésima de saltar e.. soa o teléfono. Retrocedo. Quizais non estou preparado..si, si o estou. 
Miro o teléfono, teño unha mensaxe. “Feliz aniversario Adrián. Non me preguntes como o sei, non me preguntes como sei que me 
queres, non me preguntes como cambiarei a túa vida. So podo comezar dicíndoche que te quero”. Silencio infinito. O corazón 
aumentou a velocidade case ata o punto de rozar a pel e marchar correndo. Sinto felicidade, confusión pero felicidade outra vez e 
levo as mans á boca sen poder crer o que leo. Sen decatarme quedo sen apoios sobre o bordo, a  trinta metros de altura, perdo o  
equilibro e .. .caio. Caio sen remedio, sen retorno. Cando por fin o conseguira, todo acababa. A vida é inxusta, só podo dicir que os 
últimos segundos da miña vida foron os mellores. Dáme tempo a preguntarme por que non puiden esperar, porque tiven que chegar a 
aquel extremo. Quizais se esperase, quizais se non fose tan covarde como para deixarme vencer.. podería cambiar o camiño. Pero 
agora si, só podo dicir: adeus miña vida.  
 

                                                                                         Andrea Salgado Álvarez 

 

 
Entrevista á autora 
 
-Parabéns. Esta é a segunda vez  que gañas no certame, é máis especial por ser o teu derradeiro ano no instituto? 
 Grazas. As dúas  veces foron importantes porque houbo moi boa competencia, pero é verdade que esta ten máis valor para min polo que ti 
dis.  
- De onde che ven esa vea escritora? 
Supoño que a descubrín aos anos, dende sempre me gustou escribir no meu diario, e aínda o sigo a facer nos ratos libres e cando o 
necesito. Á miña nai tamén lle encanta escribir, e ao meu  irmán (risas).  
-Cal foi a túa inspiración para a elaboración dun relato sobre un tema tan controvertido como o do acoso e a homofobia? 
É un tema que sempre me chamou a atención,coma todas as inxustizas. Tiña ganas de meterme na pel dunha persoa que sufrise neste 
aspecto, e aínda que a situación e o contexto do meu protagonista son totalmente imaxinarios, dou fe de que existen casos reais hoxe en 
día. 
-Como xa dixen, este é o teu  último ano no Otero Pedrayo. Sacaraslle partido a esa faceta narrativa como unha opción de 
futuro?  
É algo no que aínda non pensara , pero en principio non me vou dedicar a isto de forma profesional. Se co tempo vexo que quero intentalo, 
non o dubidarei.  
-Pero seguirás presentando relatos cando remates o bacharelato aquí?  
Sempre que se me presente a oportunidade nalgún certame, presentareime. Escribir é unha vía de escape do mundo real onde eu mando , e 
sempre disfruto facéndoo. 
-Por último, gustaríache  dedicar o premio a alguén?  
Pois aproveitando o argumento do meu relato, dedicareillo a todos os rapaces e rapazas que sofren calquera tipo de acoso. Realmente é un 
tema que me preocupa e espero que desapareza este problema canto antes. Todos somos moi diferentes e á vez tan iguais.  
 

                                                                                                                                    O seu irmán 
 
 
 
 

Ensaio Nivel III 
 
 

Preguntas que precisan respostas… se as haiPreguntas que precisan respostas… se as haiPreguntas que precisan respostas… se as haiPreguntas que precisan respostas… se as hai    
 
 

 
Síntoo. Síntoo moito si, pero chegou o momento de falar claro e manifestar a miña indignación con respecto a que en calquera momento 
me pode chegar a hora de finar e eu aínda non terei resolto un par de cuestións que, dende hai tempo, ferven na miña cabeza. Por que 
desperdiciar a existencia deixándonos levar polas nosas accións e os nosos improvisados ensaios de como alcanzar a felicidade sen 
antes parármonos polo menos un intre a pensar de onde vimos, que é o que tan sinxelamente se nos dá por denominar vida e sobre todo, 
que é o que somos realmente, se é que somos algo.... 
Eu síntoo pero é que dende que cheguei a este planeta co meu saquiño de excursionista e mailo meu pau de peregrina e confirmáronme 
que sería aquí onde acabaría a miña traxectoria vital, non puiden deixar de pensar neste par de cousas pois, á hora da verdade, tan só 
fai falla reparar na súa inabarcábel magnitude para darnos conta de que tal vez a resposta, teña a capacidade de intimidarnos ata o 
límite de desbancar por completo todo azo de lexítima curiosidade. Pero basta, basta porque tanto preludio aparentemente inmotivado, 
sobra, podéndome centrar no ollo da cuestión e abríndovos así pois tamén un pouco máis os mesmos. Non importa quen eu sexa, non 
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importa de onde veña, pero coa miña axuda poida que si que descubrades cousas de vós mesmos e da orixe da vosa vida que ata ode 
agora, agora mesmiño, vos poderían parecer impensábeis....ou tal vez irreparabéis nun mundo tan superficial e culturalmente banal como 
no que vivimos, quen sabe! 
Por agora, deixádeme a  min. Comecemos.  
Algunha vez vos preguntástedes que é a vida? Que significa e que encerra realmente ese concepto? Algunha vez vos preguntástedes 
pola máis auténtica e profunda procedencia e polas distintas teorías ó longo da historia acerca dela? Credes que sodes corpos que 
posuídes alma ou que máis ben sodes unicamente materia guiada a sobrevivir nun mundo cambiante? Por que estades vivos? A todas 
estas preguntas intentarei contestar dende unha perspectiva analítica a través do tempo e das opinións dos máis sinuosos e destacados 
xenios da nosa historia, non sen despois permitirme a licencia de manifestar a miña grata indignación ao confirmar que preguntas “sen 
resposta” coma esta, só poden desembocar en moitas máis preguntas “sen resposta”. A ver se sinceramente algún día enxendrades o 
ser capaz de dar a todo respostas “sen máis preguntas”...porque a verdade é que unha no fondo xa vai cansa, xa vai cansa de darlle 
voltas a todo para acabar aínda máis enredada, pero ben, din por aí que son cousas do chollo do “Homo sapiens”....e como eu me sinto 
identificada dalgunha forma con el pois que remedio máis ca apandar. 
Ben, reparemos pois  no desenvolvemento das distintas concepcións de vida e das distintas explicacións que se lle deron a este feito ó 
longo do tempo. 
Como breve obviedade, empezarei sinalando o importante detalle de que todo o mundo pode darse conta facilmente de que tanto eles 
mesmos como os demais seres vivos (animais, plantas, fungos...), non son comparábeis a unha pedra ou a unha mesa porque a diferenza 
deles, nós, estamos vivos. Pero que significa e que esconde realmente esta afirmación aparentemente tan “obvia”? Se cabe primeiro 
deberíamos comezar a reconsiderar non só os prexuízos que temos sobre o que significa realmente a vida, senón a preocuparnos por 
como é a nosa participación e o noso papel nela. Ó ser só unha pequena parte de toda a materia existente, non podemos partir de que 
coñecéndonos a nós mesmos poderemos descifrar todas as cuestións relacionadas co que verdadeiramente desentraña o concepto de 
“vida”. Este concepto ten unha serie de limitacións que, chegado un momento, frean a na nosa pescuda. Ademais, o proceso evolutivo, 
como remarcarei máis adiante, seguiu camiños verdadeiramente inauditos e incribles ata chegar a acadar uns resultados que, se 
foramos unha das primeiras bacterias anaerobias que colaborou en proporcionar o alento da vida, realmente non dariamos abasto co 
orgullo propio que sentiriamos cara a nós mesmos polo noso espléndido traballo en colaboración cunha atmosfera, nun principio, tan 
pouco colaboradora da existencia. 
 Pero sei que agora vos estaredes preguntando...por que acaba esta de afirmar que as bacterias foron decisivas na orixe da vida? De 
onde saca iso e como pode aseguralo? Non ía dar un paseo filosófico-biolóxico a través da historia para explicarnos que é a vida? E así 
é, correcto, non vos equivocades e tampouco quero adiantar acontecementos. É por iso polo que non percibo mellor maneira de chegar 
ata as teorías científicas modernas que  tratando antes de xeito breve a importancia que tivo esta pregunta e a reflexión acerca dela 
que se lle cotorgou dende que a humanidade comezou a preguntarse por ela. 
A nosa ruta terá o seu inicio na Antigüidade e rematará no materialismo científico moderno, pasando polo dualismo alma-corpo europeo: 
Os nosos devanceiros habitaban nun mundo onde corpos quentes e vivos deixaban de moverse chegado un momento,  arrefriaban e 
comezaban a descompoñerse. A morte era para eles algo tan curioso e enigmático como para nós a vida. Antes do s. XVII o Sol e a Lúa 
movíanse por mor de espíritos que os dirixían. Todo se movía segundo a súa vontade, igual ca nós. Pero entón... era certo que a vida se 
escapara polas feridas de guerra ou que a medida que un cadáver se descompoñía o seu espírito se perdía trala superficie na que 
repousaba? Que ocorría realmente coa súa alma? Ó principio era a morte, sen dúbida, a gran preocupación. A mente lóxica conclúe que 
a alma ou o espírito entendido entón como tal abandona o corpo despois da morte por ela mesma, e que calquera outro ser é capaz de 
incorporala, de arrebatar arrebatar a ESENCIA dese corpo sen vida. Os ritos funerarios para dar descanso á alma e preparala para a 
súa viaxe ó outro mundo eran algo moi frecuente. 
Algunhas culturas contemplaron o sangue ou a carne como a sede da vida. Os maorís de Nova Zelanda, por exemplo, sostiñan que o 
sangue menstrual era o principio básico da vida. Pero o certo é que de todos os candidatos á esencia vital, a respiración é a que tiña 
máis papeletas. Os antigos chineses enchían a boca dos seus mortos con diversos produtos para reter o espírito (espírito --> spiritus = 
“alento” ). 
Se nos fixamos na afinidade etimolóxica entre inspiración, expiración, respiración e espírito, comezaremos  tal vez a ver máis clara 
esta relación. Así, a expiración en si mesma convértese nun sinónimo de morte. 
No seu libro “Acerca da alma” Aristóteles sostiña que esta, motivo da existencia do corpo vivo, é a razón de movemento e animación. 
Aristóteles pensaba que por medio do seme o home aportaba a alma e a muller a materia corpórea na xeración do fillo.  A observación 
de que había cousas que carecían de alma que lles conferise movemento implicaba o contrario, e en combinación co desexo de 
inmortalidade, que a alma existise por si mesma ofrecía a posibilidade de escapar da morte. A alma é definida tamén por el como “a 
entelequia primeira dun corpo natural que en potencia ten vida” e sinala, finalmente, que chegado o momento poderían darse operacións 
da alma que non dependeran de ningún corpo . ("A alma é aquilo polo que vivimos, sentimos e pensamos. - Aristóteles") O certo é que no 
transcurso da historia este concepto pasa por distintos intentos de explicación, dende o dualismo do idealismo filosófico e da gnosis á 
interpretación existencialista dun todo con dous aspectos concretos: o material e o inmaterial.  
Para Platón, os ceos estaban habitados de planetas e estrelas animados, o mundo era unha repetición divina dun reino perfecto máis alá 
do mundo sensible, un universo puramente mental, o mundo das Ideas ( grandes referencias no famoso Mito da Caverna). Para el o 
mundo era o equivalente a un animal visible que contén o visible. Aínda que o concepto de alma na súa época xa era coñecido entre os 
gregos, este significaba antes tan só unha maneira de ser da materia e a función da vida. Platón seguía mantendo a concepción da 
función vital da alma pero afirmaba ademais que a alma era a orixe do movemento da materia. (“Cando a morte se precipita sobre o 
home, a parte material extínguese; pero o principio inmortal retírase e se afasta  san e salvo” // “ É necesario diferenciar as cousas: o 
que sempre existe sen ter nacido e o que sempre está comenzando sen xamais chegar a ser”)  
Aristóteles modificou as ideas de Platón e destacou a determinación mundana dos seres vivos a través  da “Primeira Causa” ou “motor 
inmóbil” 
A cristiandade, influída pola filosofía grega incorporou a noción hebrea dun Deus único como creador do mundo e otorgador da vida, e 
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renegou de todos aqueles espíritos que controlaban a natureza e dos deuses menores. 
Na Idade Media, os gnósticos determinaron que o verdadeiro “eu era unha “chispa divina” atrapada nunha prisión de carne”. A peste 
negra debilitou a fe nun Creador que parecía odiar o mundo, quen tiña un comportamento que pouco se afastaba dun psicópata 
empedernido. Foi entón, mentres os filósofos existencialistas se posicionaban en contra da existencia de Deus, cando os gnósticos 
defenderon que só estaba ausente.  
No Renacemento, cando os textos clásicos gregos e romanos foron redescubertos, foi o momento no que os pensadores puxeron en 
xogo as súas propias vidas para liberarse das ataduras relixiosas. Giordano Bruno sería queimado na fogueira despois de imaxinar a 
posibilidade de mundos distantes que albergasen seres intelixentes. (“Fortaleza, coa linterna da razón por diante, xa que de outra 
maneira non serías fortaleza, senón estupidez, furia, audacia” “Á proporción, semellanza, unión e entidade don infinito non te achegas 
máis sendo home que sendo formiga”) 
Nos comezos da ciencia e da filosofía moderna, René Descartes, máximo expoñente do Racionalismo, estableceu unha transcendente e 
determinante división entre res extensa ( mundo material) e res cogitans ( realidade intelectual, conciencia).  
Só os humanos, segundo el, participan da natureza divina e danse conta de que ten que existir un Deus que simbolice o infinito e o 
perfecto ( as ideas de infinito e perfecto só puideron ser introducidas na nosa conciencia por un ser que teña esas características e 
que así mesmo sexa tan bondadoso que nunca nos permita equivocarnos) ata o punto de que teñen alma. Incluso os animais carecen dela.  
A autoridade de Descartes levou a que animais vivos foran torturados e matados sen ningún tipo de remordemento. Pero cabe destacar 
tamén que a súa presentación do universo como un vasto mecanismo serviu para abrir o cosmos á investigación científica.  A natureza, 
outro vasto mecanismo sen vida, podía ser manipulada e sometida á experimentación sen censuras. Ó establecer esa división entre 
conciencia humana e mundo sensible que podía medirse matematicamente Descartes preparou o terreo para unha investigación 
científica da natureza, construída segundo as leis matemáticas. Descartes deu un gran pulo á filosofía moderna ó comezar dubidando 
de todo salvo da existencia da súa propia conciencia dubitativa (“ Cógito, ergo sum” que traducido equivalería á famosa frase de “Penso, 
logo existo”// “Sería absurdo que nós, que somos finitos, tratásemos de discernir as cousas infinitas”). Sostiña que o corpo era 
enteiramente mecánico pero conecta coa mente a través da glándula pineal, a cal cría que actuaba como unha válvula a través da que 
Deus conectaba coa alma humana.  
Unha especie de licenza cartesiana deu prioridade e máis importancia á materia sobre a forma, ó corpo sobre a alma, á natureza 
exterior sobre a conciencia interior. Iluminada pola licenza cartesiana, a práctica científica comezou a dar resultados e os 
investigadores prescindiron dos libros relixiosos e mailos clásicos para dedicarse a ler a propia natureza. Galileo, fundador da mecánica 
cuantitativa co seu estudo sobre a caída dos corpos liberou o camiño para os seus discípulos.   
Ata o día de hoxe a licenza cartesiana anima aos científicos a estudar un universo aberto á investigación, pero encontrámonos coa 
excepción da propia alma humana consciente. No mesmo núcleo da filosofia cartesiana hai pois, presupostos metafísicos que parecen 
mostrarnos a licenza cartesiana coma unha especie de “engano”, pero que segue sendo admitida dado que a visión cartesiana do cosmos 
como unha máquina, inevitablemente vai unida á práctica científica. 
En 1789 a Revolución francesa depuxo ó rei e despoxou ós nobres dos seus poderes. Mentres tanto o gran filósofo Voltaire afirmaba 
que de non haber un Deus creador habería que inventalo (aínda que un século despois Nietzche había de sentenciar que Deus morrera). 
Os ingleses víanse a si mesmos como ó único resquicio de cordura nun mundo que se volvera tolo. 
E así nestas aparece Charles Darwin, publicando o seu libro “A orixe das especies” anunciando ó mundo que o home e a vida como a 
coñecemos non foran creadas por Deus, senón que evolucionara a partir de vulgares animais por selección natural. Así e sen facer 
ningunha declaración puramente anticristía sentenciou que nin humanos nin animais foran creados por tal entidade. O esquema cósmico 
vense abaixo. A conexión entre o home e a natureza era evidente. O materialismo vencera. 
Noutro tempo, antes de Galileo, Newton, Descartes, Darwin... todo agás a morte estivera vivo; no mundo científico mecanicista, sen 
embargo, todo estaba morto a excepción da propia vida. Nós pensamos, actuamos, eleximos, tomamos decisións...non somos respostas 
mecánicas e automáticas. Non somos máquinas newtonianas. 
A partires da obra de Kant, a metafísica refírese ás especulacións sobre cuestións non resolubles mediante as propias capacidades, a 
observación directa ou a experimentación. Unha explicación destas características pode non levar á verdade absoluta pero non debería 
ser un obstáculo para as mentes científicas abertas e desexosas de coñecer. De feito, o propio Kant, impregnado de racionalismo 
radical desde neno, abriu as portas da súa propia mente “espertando do seu soño dogmático” gracias a Hume ( filósofo e historiador 
excepcional e un dos pais da corrente empirista que máis criticaría as ideas cartesianas). Kant, agora ben, estipulaba que a vida podería 
ter xurdido como resultado dalgún proceso mecánico similar ó da formación dos cristais, pero consideraba ilóxico esperar a chegada 
dalguén que cunha simple teoría mecánica fixese comprensible calquera mostra de vida. 
Enfrentada á destrución e ao esvaecemento, a vida sofre unha permanente ameaza de morte. Como materia con necesidades unidas á 
súa historia, a vida debe manterse e perpetuarse. Para o filósofo Baruch Spinoza, materia e enerxía conformaban a “natureza básica 
dun universo que estaba vivo en si” Von Goethe, autor de “Fausto”, pensaba que a materia non actúa sen espírito nin este existe sen ela. 
Chegado Haeckel, estableceu que a alma residía na célula, que a inmortalidade era un tipo de fraude metafísico e que a vida non tiña 
máis propósito ca ela mesma. Así mesmo os seres eran de natureza material.  Tales afirmacións feriron as sensibilidades relixiosas da 
máis conservadora tradición e Wallace, naturalista inglés que ó mesmo tempo que Darwin desenvolveu unha teoría evolutiva moi 
parecida, renegou da idea de Haeckel dunha materia eterna e viva así como da súa negación dun mundo espiritual. 
Mentres tanto o naturalista Gottfried Ehrenberg comezaba a situar a vida no seu xusto punto de vista. Dedicouse a estudar a 
transición entre o animado e o inanimado e documentou o mundo invisible dos microbios que poboan a xeosfera.  
Ata hai moi pouco non se consideraron nun contexto evolutivo as observacións de Ehrenberg e o varón Von Humboldt sobre o mundo 
microbiano e aínda que dende máis de medio século atrás había teorías evolutivas en circulación, diversos factores colaboraron á que o 
libro de Darwin fose un evento sen precedentes. Dende a súa publicación, a idea da evolución  foi sendo progresivamente aceptada, 
pero á vez tamén desvirtuada. Todos os seres vivos dende unha célula ata unha persoa evolucionaron a partires dun mesmo antecesor. 
O feito mesmo da supervivencia xa é unha mostra de superioridade e correcta adaptación! 
Coa chegada de Verdansky acabouse sen dúbida e dun xeito sutil con séculos de confusión mística asociada á palabra “vida”.  Coa súa 
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perspectiva biosférica describiu a materia vivente como unha “forza xeolóxica” e ó percibir a vida como unha “materia vivente” estaba 
libre para ampliar o seu estudo moito máis alá da bioloxía. O seu uso do adxectivo “vivente” destacaba que a vida non era tanto unha 
cousa como un proceso en si mesmo. De maneira salientable desmantelou a ríxida fronteira entre o entorno vivo e o non vivo. 
A diferenza de Verdansky, e xa situados na era contemporánea, Lovelock elimina o dualismo metafísico mente/materia seguindo unha 
estratexia oposta, considerando que a Terra está viva. Lovelock, coa súa imaxe dunha biosfera que se autorregula -un corpo vivo de 
tamaño descomunal e esférico que bautiza como “Gaia”- encontrouse coa oposición do asentado mecanicismo da comunidade científica. 
Non só ten que demostrar que a Terra se mantén a si mesma como un corpo vivo senón tamén vencer o prexuízo de que calificar de viva 
esa “cousa” non forma parte dunha descrición científica.  Gran multitude de evidencias apuntan  a unha finalidade mamiferoide na 
organización da vida coma un todo. 
Esta finalidade esencial na súa teoría é inaceptable para os biólogos tradicionais. Na bioloxía mecanicista a autorregulación evoluciona 
como resultado da selección natural. A diferenza do materialismo cartesiano, a perspectiva gaiana deixa sitio á fascinación que 
sentimos como seres vivos que habitan un mundo con vida.  
É así e como xa nos colocamos nas devanditas teorías de Lovelock, ou nas recentísima teoría de Lynn Margulis sobre a orixe 
endosimbiótica da vida ( proceso  descrito como unha serie de incorporacións mediante as cales, pola unión simbioxenética/asociación 
amalgamada de bacterias, se orixinaron as células que conforman aos individuos dos outros catro reinos), así como nas diversas teorías 
actuais sobre cal é a orixe da vida e que nos fan pensar de novo na magnitude da concepción deste proceso ineludíbel para basear a 
nosa existencia.  
Por un lado, o certo é que a definición da “vida pola vida” simula ser autenticamente imposíbel, pero por outro lado, alentados pola 
historia e o éxito da ciencia na investigación do que é a vida, parece ser que estamos máis cerca que nunca de comprendela no seu 
ámbito cultural e cósmico.  
No seo deste éxito material os científicos tenden a desvalorar un pouco a distinción entre vida e a non vida, sinalando a continuidade 
química. A vida é un tema moi difícil de definir e ata os mesmos biólogos tenden a desentenderse etiquetando o debate de “pura 
filosofía”, e o certo é que como sinalaba antes de comezar esta travesía cronolóxic, cantas máis portas se abren para afondar na súa 
compresión máis preguntas saen á luz de cara a formular novas teorías e abrir novas vías de estudo. E se no canto de crer que pode ser 
posible unha definición, aceptásemos que tal vez a vida, ten aspectos verdadeiramente incomprensíbeis para o entendemento humano? 
Pensémolo un momento, porque aínda ninguén foi capaz de dar unha definición xustamente exacta da palabra e ninguén foi capaz de 
abarcar todos os seus matices... 
É e que xa dicía a propia Lynn, “A vida é tamén unha cuestión que o universo se plantexa a si mesmo, na forma dun ser humano.” 
 
Así pois,  indagando nesta cuestión tan famosa e reiterada na nosa mente ó longo da historia como unha das preguntas máis míticas que 
nos facemos ó longo da nosa breve existencia, é cando coñecín á rapaza na que a día de hoxe habito. Si, xa sei que seguramente agora 
mesmo teredes a boca aberta ou os ollos entornados pero a realidade é que precisaba un corpo que puidese usar para poder describir 
todas as miñas reflexións e dalas a coñecer e tiven que elixir unha humana na que introducirme (cal alma imperecedeira reencarnándose 
noutro corpo na Antigüidade); pero sobre todo porque tamén quería “dar resposta” á outra cuestión que aínda me interesaba máis..o eu. 
Quen sodes vós, queridos humanos...ou mellor dito, agora como Homo Sapiens que son...quen son eu. 
Se alguén neste momento se limitara simplemente a preguntarme quen son coa única intención de poder identificarme e coñecer a miña 
identidade, seguramente lle contestaría con algo como “ Ola, bos días. Eu son Eva Rodríguez, unha rapaza de dezasete anos que vive en 
Ourense, lugar onde naceu e que estuda segundo de bacharelato no instituto Otero Pedrayo.” E a partir de entón segundo fose 
necesario ou non e atendendo ás circunstancias da situación comezaría a describirme física e psicoloxicamente e a falar dos meus 
gustos, afeccións e teimas, así como das cousas que me caracterizan e da miña maneira de vivir.  Todo isto se só tivera que contestar a 
esa pregunta no senso máis superficial. 
Pero, sinceramente, quen na súa vida non se preguntou quen era realmente? De onde proviña, cales eran as raíces e o fundamento do 
seu “eu” interior. Quen algunha vez non se preguntou se realmente o reflexo do que vía de si mesmo cada día e no propio espello era un 
fiel retrato da súa alma....quen somos pois? 
Esta é probablemente a pregunta máis desconcertante, difícil e emocionante que nos podemos facer a nós mesmos. Desconcertante 
porque sempre e a pesar de todas as respostas e definicións que procuramos dar, non hai maneira de que non acabemos insatisfeitos. 
Sempre hai algo máis que nos queda no tinteiro. Despois de calquera resposta sempre acabamos afirmando un “ ps, aínda que non é 
realmente así”. A pregunta parece simple, pero no fondo é un nó infinito de confusión. 
Dende a orixe do noso pensamente fixémonos esta pregunta e foi motivo das nosas reflexións. Acaso hai algo máis importante que 
entender a natureza do ser? E acaso hai algo máis difícil? Quen é esta conciencia que me fai escribir estas palabras e plantexarvos 
estas reflexións? Calquera explicación precipitada déixanos insatisfeitos e frustrados. 
Moitas persoas se asustan da pregunta e déixana de lado por considerala excesivamente abstracta, para perder o tempo intentando 
descifrar o que desentraña, ou etiquétana de “asunto para filósofos” que non ten importancia na vida diaria. Crasa ignorancia o pensalo, 
ó ser tan básica e esencial para coñecérmonos a nós mesmos e desenvolver a nosa capacidade crítica e reflexiva, así como explorar a 
natureza do noso ser. 
Podemos tratar a cuestión dunha maneira sistemática: 
 
Eu son un corpo. – Todos posuímos un corpo e este é o aspecto máis salientábel de nós mesmos por ser o máis visíbel. Así mesmo, o noso 
corpo ten unha morea de características, tanto virtuosas como máis problemáticas, á hora de establecer certas debilidades. A pesar 
disto, é obvio que somos algo máis ca un corpo, é obvio que existe algo dentro del que o manexa e o controla dunha maneira metódica e 
cunha finalidade, e que guía as nosas condutas, as nosas accións e a nosa interacción cos demais corpos.  
Eu son unha persoa que reacciona emocionalmente-  Precisamos coñecer as nosas respostas emocionais, os nosos estados de ánimo, os 
nosos sentimentos...necesitamos dotalos de certa obxectividade, saber o que os causa, e observar como reaccionamos, pero isto segue 
sendo insuficiente...  
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Eu son un ser histórico- Vivimos  nun tempo concreto da historia. O mundo era moi diferente a como hoxe o coñecemos e segue 

cambiando a pasos axigantados.Vivimos nun momento como parte dun continuum histórico. Estamos determinados pola historia, si, pero 

segue sendo insuficiente.... 

Eu son unha cultura. Todos formamos parte dunha, que inflúe de maneira moi significativa en como somos e nos nosos valores persoais e 

colectivos dentro dunha determinanda sociedade. Pero segue sendo insuficiente... 

Eu son parte dunha nación.- A identidade nacional é un trazo identificatorio moi forte. Identificámonos co pobo, cos seus valores, cos 
costumes, coa súa tradición e a súa historia. Todo isto aumenta a nosa conexión emocional pero segue sendo insuficiente para 

coñecérmonos 

Eu son parte dunha familia.- Sérvenos para lembrar o peso que ten o recordo do noso nome e da nosa xenealoxía na nosa conciencia, e 

como pesa dentro de nós mesmos. Pero segue habendo algo máis... Eu son o resultado da miña educación.  

Eu son o conxunto dos meus pensamentos.- Insuficiente.... 

Eu son o conxunto dos meus  defectos, das miñas rutinas....- Perfecto, pero, e que máis? 

Eu son alguén que aspira a un mundo mellor, eu son un conxunto de valores, eu son amor,eu son vida, eu son espíritu, eu simbolizo o 

descoñecido.... 

 

Realmente algunha das definicións que se poden dar e que se deron ó longo da historia, poden ser considerada como suficiente?? Como 
exacta, como derradeira?? Comprobamos que o enfoque que lle damos á resposta nunca nos deixa conformes e sempre temos algunha 

obxección, polo tanto... realmente podemos atrevernos a dar unha contestación? 

O concepto do eu ocupou un lugar central na obra de moitos filósofos, por exemplo na citación orixinal en lingua francesa da famosa 

frase de Descartes antes nomeada “Cógito, ergo sum” quen usa o termo “je” como equivalente ó “eu” e a partir da súa aparición este 

mesmo “eu” vai ser tratado dende o punto de vista do suxeito do coñecemento, a partir do cal podemos estimar as outras dúas 

substancias (res extensa e res infinita, dende un punto de vista epistemolóxico) e alcanzar a verdade (segundo el, máximo expoñente 

racionalista, de carácter absoluto). Isto é o que vai conformar na maior parte a verdadeira revolución que supuxo a transición á 

filosofía moderna, este radical cambio de perspectiva. Moito do teoloxismo hexemónico dende séculos atrás vai caer para deixar paso 

ó camiño do coñecemento a través do “eu” , primeira realidade da que nos damos conta ó percibir que somos seres capaces de dubidar e 

entón implica que existimos.  
Kant vai tratar o ego persoal e a forza racional intrínseca en nós mesmos como unha base da gnoseoloxía, porque para el o “eu” é a 

unidade asociada á totalidade das representacións, e o “eu penso” é a mera apercepción (palabra que alude a unha percepción moi clara 

e consciente, ó máis alto nivel, introducida por Leibniz), así tal unidade posúe un carácter obxectivo que o diferenza da subxectividade 

da conciencia. Pero Kant referíase a un “eu” do coñecemento, e en canto se lle plantean a Kant cuestións relacionadas co tránsito de 

razón teórica á razón práctica do que el mesmo foi protagonista, élle imposibel manter a pauta da unidade aperceptiva trascendental 

polo que precisa incluír  o “ego” nunha realidade máis ampla como é a mesmísima historia.  Así, pese ás significativas diferenzas entre 

ambos autores, o ego kantiano ten puntos en común coa razón ó ser dialecticamente equíparabel ó “espírito” que teoriza Hegel ( aínda 

que tanto a razón como o espírito hegelianos resultan moi superiores ó ego e este é subordinado no devir da historia). 

Para Schopenhauer, quen en certo modo se consideraba discípulo de Kant , o “eu” era una expresión ou representación (Vorstellung) 

ilusoria dunha vontade (Wille) material e inconsciente. Despois o concepto do “eu”  cobra especial importancia na filosofía romanticista 

que percibimos en Schelling e na obra de Fichte. Estes dous pensadores consideraban que o “eu”  tiña como referente a un “eu 
absoluto” que era totalmente a base de todo coñecemento; e cabe sinalar  que para Fichte o EU ( aquí tratado xa como entidade 

superior) é a realidade previa á separación entre suxeito e obxecto (sen os matices metafísicos, máis dun século despois Jacques Lacan 

chegará a conclusións a priori semellantes aínda que nun contexto moi diferente). 

Sen seguir a liña dos postkantianos e replantexando o cógito cartesiano; Sartre considera que o “ego” , o “eu, non é un “habitante” da 

conciencia, nin a súa propia base, polo tanto non pode ser confundido con ela. Non é outra entidade ca un mero obxecto pasible de ser 

estudado pola conciencia; o ego trascende á conciencia en canto pode ser situado relativamente fóra dela, por iso na teoría de Sartre o 

“eu” é un obxecto proxectado fóra e non é nin a conciencia nin o suxeito, aínda que no discurso vulgar ou usual se confundan nunha soa 

cousa. A posición de Sartre é moi revolucionaria xa que parte da conciencia definida pola intencionalidade (aínda que con elementos xa 

procedentes do existencialismo e vai construír unha filosofía da conciencia que non é só xa unha filosofía do suxeito (busca unha 

filosofía obxectiva deste modo). Mediante unha análise de tipo fenomenolóxico constata e analiza o “eu” na súa dobre vertente: o je 
(eu deíctico) e o moi (eu pronominal). 

Así pois, e tras este breve estudo histórico do suxeito pensante, do “eu”..., podería quedarnos un pouco máis claro o camiño que temos 

que seguir para atopar a resposta á nosa famosa pregunta, pero eu hei de confesarvos que no fondo  estou “arrepentíndome” por unha 

parte dos meus esforzos reencarnándome nunha de vós, dado que de todo isto só podo extraer unha obxectiva conclusión....e é que 

verdadeiramente, existen preguntas que nin a ciencia, nin a capacidade de raciocinio do ser humano, poderá entender ou completar 

nunca dado que sempre se pasará por alto ou faltará nomear un matiz decisivo para a súa perfección definitoria. Sen embargo, gústame 

chegar ata aquí, gústame saber que hai cousas que tal vez non se poidan coñecer, e é por iso polo que seguirei indagando, seguirei 

pensando, dado que é do pouco do que teño seguridade de que sempre terei a oportunidade de facelo de balde, e seguirei 

preguntándome acerca das maravillas que esconde a maxia da vida e a fascinación da existencia humana, porque quero, e porque existo. 

 

Eva Rodríguez Casas 
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Curruncho da música 

Verdadeiro  

“Orgullo Gaiteiro”. 

 

 
Venres , día 14 de decembro do ano 

2012. Auditorio municipal de Ourense, 

dentro da programación do “IX Día do 

Orgullo Gaiteiro”. Comeza a clase-

conferencia sobre a trompa, impartida 

por un dos dous vellos tocadores de 

trompa que quedan vivos, Emilio do 

Pando. Ten oitenta anos, pero demostra 

unha grandísima capacidade como 

profesor e como orador. El non o sabe, 

pero a maior parte dos seus oíntes (uns 

vinte, contando ó seu sobriño e á muller 

deste, que viñeron como acompañantes) 

non son ourensáns. Ou veñen de moza ven 

de Coruña.  

 

Síntome decepcionado. Realmente 

agardaba un cheo absoluto, tendo en 

conta a importancia que ten Emilio como 

transmisor da trompa. Non alcanzo a 

comprender por que este tipo de cousas 

só pasan en Ourense.   

 

Sábado, día 15 de decembro  do ano 

2012. Auditorio municipal de Ourense, 

dentro da programación do “IX Día do 

Orgullo Gaiteiro”. Son as dez da mañá, 

enfronte teño a  un dos mellores 

gaiteiros e investigadores que 

actualmente existen en Galicia, o gran 

David Bellas. Está listo para comezar o 

curso gratuíto de seis horas sobre 

técnica da gaita e afinación. Estou 

eufórico, estou experimentando unha das 

mellores oportunidades da miña vida para 

mellorar a miña técnica, e non podería 

pensar nun profesor mellor. Non 

obstante, só hai nove persoas nesa sala. 

“Imos esperar cinco minutiños máis, a 

ver se ven alguén”. Quince minutos 

despois comeza o curso sen que se nos 

unise ninguén máis.  

 

 

 

 

 

 

Outra decepción máis engadida á miña 

lista. Penso en como pode ser que algúns 

se consideren embaixadores da nosa 

música no estranxeiro, se nin son 

capaces de vir a estes cursiños. Xamais 

os veremos aparecer en ningunha 

actuación de ningún grupo que non sexan 

os que eles dirixen. Indignante.  

 

O mesmo día, esta vez ás sete e media 

da tarde. Concerto de peche do “IX Día 

do Orgullo Gaiteiro”,  con actuacións da 

agrupación “De Pé Feito” e “Os Viqueiras 

de Ordes”. Nervios e entusiasmo, sobre 

todo entre os máis maiores. Non sei moi 

ben o que agardar, dado o que vin pola 

mañá e o venres.  Saímos a escena e 

encontrámonos coa sala chea. Non é unha 

sala moi grande, pero é bonito vela así. 

Comezamos a tocar, e enseguida saen 

algúns bailadores a animar aínda máis o 

ambiente. Dende o escenario todo é 

magnífico, pero véxoo todo aínda mellor 

cando saímos e deixámoslle paso ás 

pandereteiras. Mentres agardamos a que 

nos volva tocar saír, teño ó meu carón un 

grupo de persoas que aplauden e cantan 

e mesmo bailan. Non, non están 

contratados para que o fagan. Son un 

pequeno grupo de persoas deficientes 

que deixan de lado á súa condición para 

vir pasalo ben. Pouco despois, saen 

neniños e neniñas a bailar diante das 

pandereteiras.  

 

Agora si que esquezo todo o pasado 

anteriormente. Só por ver ós neniños e 

ós rapaces bailar e cantar, e sobre todo 

pasalo ben, merece a pena pensar que en 

Ourense existe quizais un anaquiño de  

“Orgullo Gaiteiro”. 

 

 

Mauro Rivas Ferreiro 
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Falando claro: sección de opinión 

“1984”  
unha novela máis actual ca 
nunca. 
 
1984  é unha novela de George Orwell 
que foi escrita no 1948. Nela o autor fai 
unha crítica a unha sociedade comunista 
onde o Partido único ostenta o poder. 
Esta novela ao meu modo de ver ben 
podería trasladarse ao 2012 pois a 
sociedade que alí aparece  aseméllase, 
desgraciadamente,  en moitos puntos, 
demasiados  segundo a miña opinión, á 
nosa por iso me resultou sumamente 
interesante e decidín  escribir un 
artículo  para expresar a miña opinión 
sobre a novela.  
Consta de 24 capítulos repartidos en 
tres partes . 
A primeira parte céntrase en darnos 
unha idea de como funciona o mundo no 
que vive  sometido Winston Smith, 
personaxe principal da novela. Comeza 
así, este personaxe, a darse conta de 
como manipula o Partido Único todo 
canto sucede na realidade. Así pois, 
Winston vai  loitar pola súa liberdade, 
para o cal ponse en contacto cun 
compañeiro  seu de traballo, O’Brien ,que 
forma parte da Irmandade (grupo 
contrario ao Partido).  
A segunda parte céntrase na relación 
que comeza entre Winston e Xulia, quen 
tamén está decidida a ir contra o Partido 
Único. Así pois acceden á información da 
Irmandade para coñecer a verdade que 
hai detrás do Partido e intentar 
derrocalo. 
A última parte céntrase na estadía de 
Winston e Xulia no Ministerio do Amor, 
prisión do Partido. Tras seren 
descubertos conspirando, son acusados 
de “crimental” (algo así como poder ser 
libres de pensamento). Lévanos a zonas 
diferentes, e o libro céntrase no calvario 
que debe sufrir Winston: aparece 
O’Brien como colaborador do Partido e 
tortura a Winston facéndolle 
comprender que ninguén se pode opor a 
eles porque é imposible: todo o mundo 
ama ao Gran Irmán, ninguén ten xa 
capacidade de pensar por si mesmo, a 
introdución dunha lingua moito máis fácil 
para a cal non fai falla pasar por centros 
nerviosos para poder falala axuda a que 
pouco a pouco os humanos se convertan 
en autómatas...  
Ao final Winston sucumbe a todas estas 
torturas lavándolle o cerebro e 
converténdose nun seguidor acérrimo do 
Gran Irmán. Logo disto libérano e un día 

despois  de o Partido gañar a guerra que 
mantiña coas outras dúas superpotencias 
mundiais e establecerse como 
gobernador do mundo, mátano dun 
disparo. 
O que aprendín: 

Ler o libro faiche ver que o noso mundo 
non é tan diferente do que alí se narra. 
Cando o acabas, comezas a darte conta 
de moitísimos elementos similares entre 
ambos.  
Na historia do libro creo que o poder ao 
que aspira o ser humano ten unha 
grandísima importancia, e móstrase moi 
ben ata que punto estamos tolos por el: 
matamos á xente de fame, escravizamos 
a toda a humanidade... e dános igual 
porque nós somos poderosos.  
Amósase tamén  moi ben  a faceta que 
pouco a pouco está  a medrar nos 
gobernos actuais:  
• A poboación, por exemplo, carece de 
educación, e nós cada vez temos menos 
calidade de ensinanza. Unicamente temos 
que memorizar pero non aprender, e é 
moi significativo este dato porque se 
memorizamos cando o dicimos, case non 
temos que pensar, como sucede coa 
lingua que inventa o partido, para a cal 
non fai falla pensar porque non vai 
expresar ningunha emoción.  
• Por outra banda tamén está presente 
o intento de obediencia que persegue 
toda forma política actual: non 
rebelarse, acatar ordes... Para isto 
empréganse elementos xa usados na II 
Guerra Mundial tales  como a 
propaganda...  
• No libro nárrasenos a vida nunha 
ditadura “perfecta” (chamada perfecta 
porque é imposible de vencer)  na que a 
poboación vive obedecendo ao Gran 
Irmán e ao Partido Único, pero isto non 
está moi lonxe da nosa realidade: vivimos 
escravizados aos partidos políticos, 
parece como se a poboación non soubese 
da existencia doutros á parte dos 
maioritarios. Os partidos políticos 
ademais de abusaren de nós, fannos vivir 
en situacións miserables; mentres que 
eles viven no cumio da riqueza. Claro está 
que no goberno non contan coa nosa 
opinión, só queren o noso voto unha vez 
cada catro anos.  
• Con respecto ao sistema social e 
económico, é unha crítica ao comunismo, 
pero na miña opinión, non ao comunismo 
teórico senón ao que se implantou en 
Rusia a comezos do século XX onde a 
poboación vivía na miseria absoluta e os 
poderosos estaban enriquecidos.  
• Un elemento tamén moi significativo 
é a manipulación á que se somete a 
información sobre todos os 

acontecementos que ocorren no mundo. 
Todo ten que ser de tal xeito que o 
Partido quede de heroe e ninguén poida 
negalo. Isto chega ata  tal punto que a 
guerra entre tres potencias á vez varía 
en función de quen son os aliados e quen 
o inimigo, pero a poboación convéncese 
de que eses cambios non sucederon e o 
inimigo sempre foi con quen están a 
loitar. No noso mundo sucede o mesmo: 
carecemos de medios de comunicacións 
veraces, cada un conta as noticias como 
quere e segundo cal sexa a súa 
inclinación política. Incluso se chegou ao 
extremo de inventar unha guerra e as 
noticias desta.  
• Tamén no tocante ás guerras. A 
guerra é algo perpetuo na obra e cunha 
única finalidade: conseguir un territorio 
africano (o único sen repartir) que 
suporá que unha potencia ou outra se 
alce co poder do mundo enteiro. Na 
actualidade isto pódese equiparar a dúas 
accións: loita polos recursos 
(principalmente petróleo) como foi a 
axuda a Libia na guerra contra Gadafi; ou 
tamén unha guerra máis metafórica, que 
é a de comprar terras, coñecido hoxe en 
día como neocolonialismo. 
 

1984 é un libro que me marcou 
profundamente porque cando o lin, 
comecei a ver de forma máis profunda as 
causas de moitísimos acontecementos 
que suceden no mundo. A pesar de que a 
sociedade que se critica 
prioritariamente é unha sociedade 
comunista, o  mundo actual non está tan 
lonxe desa descrición, e iso é terrible.  
A min unha das partes que máis me 
gustou foi a última, onde se ve o 
funcionamento interno do Partido, e 
tamén ese poder coercitivo que non 
vemos nos Estados: o propio Partido 
encárgase de converter ás persoas que 
están en contra súa nos seus maiores 
seguidores para logo calquera día 
pegarlles un tiro cando xa se devolven á 
sociedade. Todo iso xunto coas torturas 
psicolóxicas e a propaganda que fai que a 
poboación no se decate de nada ou o uso 
da educación para crear nenos sen 
escrúpulos para vender aos seus pais por 
conspiradores...  
A novela relata de forma moi cruel pero 
veraz o noso futuro, de seguir así, e non 
un futuro tan lonxano. 
Realmente 1984 é un libro que todo o 
mundo debería ler porque ensina que 
pensar por si mesmo é a única forma de 
existir.  

                                                                                                                     
Marcos Rivada Domínguez 
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Falando claro: sección de opinión 

O aborto a debateO aborto a debateO aborto a debateO aborto a debate    
 

O aborto é unha interrupción da 

xestación, ben por causas naturais, ben 

provocadas. Na nosa opinión o aborto só 

tería que darse en caso de violación, de 

malformación de feto e en caso de estar 

en perigo a vida da nai. Non entendemos 

ás persoas que están a favor do aborto, 

quitando estas excepcións. 

-Como unha nai pode desfacerse do seu 

feto por unha iresponsabilidade súa? 

Pensamos que se es maduro para manter 

relacións sexuais, tamén o es para 

asumir as consecuencias dos teus actos. 

Como ben din algúns: “Se non queres 

concebir, non abras as pernas, que logo 

non as abrirás para parir”. 

-Como poden existir persoas a favor do 

aborto? Non se dan conta de que se elas 

están aquí, é porque os seus pais dixeron 

non ao aborto? Esto, na nosa opinión, 

chámase hipocresía. 

Unha solución en vez de recurrir ao 

aborto? Máis clases de educación sexual 

para  os mozos e mozas, porque 

pensamos que non están o 

suficientemente concenciados das 

consecuencias negativas que pode ter 

manter relacións sexuais sen precaución 

e que, aínda tomándoas, nunca son 

suficientes.  

Sempre se pensa que non vas ser ti a 

quen lle toque, pero igual o día menos 

pensado estás diante dun médico que che 

estará a facer esta pregunta: 

-Queres ou non queres abortar? 

 

 

 
    FÚTBOL, 
DEPORTE REI 
 

Xa dende o século III practicábase en 

Exipto un xogo de balón bastante simple 

que consistía en pasar unha pelota de 

coiro de man en man. O que ninguén 

esperaba era que este absurdo xogo 

evolucionara deste xeito. Converteuse no 

deporte nacional británico e a comezos 

do século XIX deu orixe ao que 

actualmente coñecemos como rugby. A 

historia do rugby é un tanto curiosa pois 

naceu dunha falta, si, como o estades 

oíndo. Todo sucedeu en 1823 cando un 

mozo que estaba xogando ao fútbol deu 

en correr co balón entre os brazos baixo 

a mirada incrédula dos seus compañeiros. 

Pitáronlle falta pero… nese preciso 

momento naceu un novo deporte que 

recibiu este nome porque fora inventado 

na cidade inglesa de Rugby .Pero 

volvendo ao fútbol,  mesmo chegou a ser 

sancionado  polo seu carácter violento. 

Pero pasiño a pasiño o fútbol foi 

medrando ata chegar a involucrar a 270 

millóns de persoas.  
 

Dende unha idade temperá incúlcaselles 

aos nenos a importancia do fútbol, ben 

na escola, na que adican a maior parte 

dos recreos a este deporte, ou ben 

adestrando individualmente en 

diferentes clubs. O obxectivo clave de 

todos estes rapaces é chegar a ser como 

os seus ídolos algún día. O que non saben 

é que só un de cada tres destes nenos 

consegue alcanzar esta meta. Todo o 

tempo que adican durante cada 

adestramento resulta ímprobo, pero eles 

séntense realizados. Que cheguen ou non 

a alcanzar os seus soños depende única e 

exclusivamente do seu esforzo e da súa 

dedicación. Ninguén lles paga por 

realizar ese esforzo diario, e aínda así 

non desisten. O fútbol quítalles tempo 

tanto de estudo como de soño, algo que é 

primordial durante esta etapa da vida. 

Pero coñecen  realmente o mundo do que 

queren formar parte? 
 

Eu diría que non. O fútbol plantéxasenos 

como un deporte en equipo no que cada 

un súa camiseta e aparentemente todos  

senten o escudo. Tanto esforzo por unha 

gran cantidade de diñeiro. A gran 

pregunta é: de onde saen os cartos? 
 

A principal fonte de ingreso é a 

publicidade das camisetas no estadio, a 

venda de dereitos á televisión para 

poder televisar os partidos, a venda de 

entradas, socios e doutros moitos 

artículos, así como a transacción dos 

propios xogadores, na que se moven miles 

e miles de millóns de euros. Pero existen 

outras formas de ingreso, incluso 

inversións de xente importante e 

adiñeirada, o que é considerado diñeiro 

privado. 
 

Por outra banda, o diñeiro público que 

reciben as federacións deportivas é 

proporcional ao número de licencias que 

estas teñan, e neste caso o fútbol é o 

deporte que máis licencias posúe, e isto 

débese a que é o deporte máis 

practicado. Estas licencias son 

imprescindibles para poder competir, xa 

que te cubren en caso de accidente. Esta 

é a razón de por que o resto dos 

deportes non teñen tanta importancia, 

porque non moven tales cantidades de 

diñeiro. Pois é unha pena, porque 

deportes como o atletismo ou o tenis son 

máis sacrificados e non se valoran do 

mesmo xeito. Se non nos centraramos 

tanto nun só deporte, e comezaramos a 

darlle importancia ao resto, o mundo do 

deporte cambiaría. Pero este é un camiño 

moi longo que non todo o mundo está 

disposto a percorrer. 

                                                                                                                           

Raquel Freire Fernández 
 

 

Estou a favor do plurilingüismo. Nun 

mundo no que a cultura de masa se impón 

progresivamente, é importante saber de 

onde vimos e coñecer as nosas raíces. E, 

por suposto, evitar a súa extinción. 
 

Todas as linguas teñen unha historia e 

vida propias. A lingua que veu nacer ó 

noso territorio, coa que a cultura se foi 

desenvolvendo e da que falaban con 

morriña os emigrantes. Non importa que 

estas linguas sexan minoritarias. Se se 

manteñen vivas, tamén o farán as 

tradición populares. O plurilingüismo 

abre moitas portas, pois á hora de 

contrartar a alguén un empresario 

sempre verá con mellores ollos a unha 

persoa que domina cinco idiomas fronte á 

outra que só o fai con un. E á hora de 

viaxar? Considero que é moito máis 

gratificante e divertido falar no idioma 

do lugar (aínda que só saibas unhas 

poucas palabras) que facelo na lingua do 

país de orixe. Ademais de ser un sinal de 

respecto, contáxiaste máis do ambiente 

do país. Aprender novas linguas non ten 

por que ser aburrido, xa que na 

actualidade existen moitos métodos que 

son eficaces mais á vez divertidos. Pode 

que o monolingüismo tente ós 

preguiceiros por ser máis doado, pero 

non é esta unha gran limitación da 

capacidade humana? Onde quedarán 

aqueles costumes que defendemos como 

“noso”? O enriquecemento lingüístico é 

tamén cultural, pois cada territorio ten 

unha cultura que o fai diferente, mais 

tamén incrible. 
 

Polo tanto apoio o plurilingüismo, que 

abre moitas portas e fai que o mundo 

sexa un quebracabezas: con moitas pezas 

distintas, pero todas necesarias para a 

historia da humanidade. 

 

Noemi Lozano R./ Ana Queija C. 

Cristina Reguera Gómez 
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Falando claro: sección de opinión 

 

.O. 

D E C R E TO 

DO 

GALEGO 
 
 
 
O Plan xeral de normalización da lingua 
galega aprobouse por unanimidade no 
Parlamento de Galicia o 21 de setembro 
de 2004. Nel recollíanse máis de 
catrocentas medidas concretas, 
elaboradas a partir da realidade 
lingüística de Galicia, para favorecer o 
uso do idioma nos distintos ámbitos da 
sociedade e garantir que calquera 
cidadán puidera vivir plenamente en 
galego. 
 
No desenvolvemento deste plan 
redactouse o decreto 124/2007,de 28 
de xuño, polo que se regulaba o uso e a 
promoción do galego no sistema 
educativo. Este decreto reforzaba o 
programa de educación bilingüe que se 
viña ofrecendo en Galicia dende 1995. A 
principal diferenza era que o anterior 
programa marcaba un mínimo do 33 %  
de materias que debían ensinarse en 
galego, elevándose esa porcentaxe ata o 
50%.  
 
Na proposta electoral de 2009, o Sr. 
Núñez Feijoo incluía a derrogación da 
lexislación existente naquel intre, a 
citada anteriormente, que regulaba o 
emprego dos diferentes idiomas no 
ensino. Pretendía, entre outras cousas,  
delegar nos pais dos alumnos de infantil 
o poder de decisión sobre a lingua oficial 
en que se educara ós seus fillos, e que os 
alumnos puideran expresarse na lingua 
que preferiran, independentemente do 
idioma no que se impartirá a asignatura. 
Coa vitoria do Partido Popular de Galicia 
nas citadas eleccións, esta proposta 
plasmouse no decreto 79/2010, de 20 de 
maio, para o plurilingüismo na ensinanza 
non universitaria de Galicia. 
 
Varias asociacións, como “Queremos 
Galego”, “Mesa pola Normalización 
Lingüística”, ou “CIG-Ensino”, recorreron 
este decreto ante o Tribunal Superior 

de Xustiza de Galicia que vén de ditar 
sentenza pola que declara nulos dous dos 
seus artigos, concretamente o 5.2 que se 
refería ó outorgamento ós pais do poder 
de decisión sobre a lingua para educar ós 
fillos, e ó 12.3, polo que se permitía ó 
alumnado o emprego da lingua que 
preferira independentemente da usada 
para impartir a materia, excepto para 
Lingua Galega, Lingua Castelá e Lingua 
estranxeira. 
 
O goberno galego apresurouse a dicir 
que tal sentenza só afectaba a un 5% do 
decreto, porcentaxe que non sabemos de 
onde sae. Se contamos as palabras do 
art. 5.2 e do 12.3, 110 palabras, e as do 
total da parte normativa do decreto, 
3579 palabras, a relación é dun 3%. 
 
De tódolos xeitos penso que as 
matemáticas non se poden utilizar para 
isto, porque na miña opinión ese 5% é o 
núcleo do decreto, unha das partes máis 
importantes.  
 
O galego e o castelán son ambas linguas 
cooficiais nesta comunidade, pero só a 
primeira sigue sen estar normalizada en 
moitos ámbitos, e disto son responsables 
os nosos políticos.  
 
Penso que todos os escolares galegos 
debemos coñecer ambas linguas por igual 
e a liberdade vén despois, cando cada un 
decida cal empregar. Tamén penso que en 
xeral, só os alumnos de lingua inicial ou 
ambiental galega conseguen alta 
competencia bilingüe oral e escrita, 
mentres que os alumnos de lingua inicial 
ou ambiental castelá non conseguen ser 
bilingües por ter graves eivas e 
insuficiente formación lingüística. 

 
 

Adrea González-Sarria Matanza 

 
 
 

Adolescentes.  
 
 
Adolescencia, todos falan dela, os nenos 
descoñécena, os adolescentes 
estragámola e os adultos bótana de 
menos. 
 
 
Ilusionámonos, pero desilusionámonos 
enseguida. Xulgamos, criticamos , pero 

non superamos. Seguimos modas, para 
sentirnos mellor. Ás veces todo é 
branco, logo é negro. Desexamos ter un 
físico en vez dun talento. Queremos todo 
sen ter que facer nada.  Quen sabe o que 
se nos pasa pola cabeza? Quen ten 
cambios no corpo, quen se sente 
inferior? Quen empeza a ter 
responsabilidades, empeza a crear un 
futuro? Non temos enriba a maior 
presión do mundo, pero a presión á que 
estamos sometidos , por pequena que 
sexa, ningún adulto parece entendela, 
eses que din que xa pasaron pola nosa 
idade. 
 
 
Dor? Nós tamén a sentimos. Pero a peor 
dor é caer na realidade, decatarse da 
superficialidade que existe entre os 
adolescentes. Alimentámonos a base de 
prexuízos, deixámonos levar polo que din 
os demais. Se non vistes ben, dás noxo. 
Se segues os teus soños, rinse de ti. Se 
non tes teléfono, non existes. Se pensas 
distinto, critícante. Se non tes o corpo 
perfecto, xa non vales. Todos se fixan 
nos teus erros, pero ninguén se fixa en 
todo o que consegues día a día.  
 
 
Alimentámonos do consumismo, só 
queremos diñeiro para comprar móbiles 
novos, videoxogos, roupa…se non queres 
nada diso, xa es diferente. Estamos 
nunha sociedade na que hai libros que 
valen 1 euro e móbiles  que valen 400 
euros. 
 
 
Non é fácil ser adolescente, pero é a 
aprendizaxe máis grande que imos ter 
nas nosas vidas. Son as experiencias que 
lles imos contar aos nosos fillos e aos 
nosos netos. Son as cousas que marcan, 
quedan para sempre e só se viven unha 
vez. Unha caída é unha lección, e diso 
trata a adolescencia, de caer e rirse, 
porque  pódeste levantar e sabes que non 
será a primeira nin a última caída. É 
agora ou nunca.  
 
 
 

 

Uxía Carrera Fernández 
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Aínda que é moi difícil elixir entre os 
mellores recunchos galegos porque hai 
moitísimos, na nosa terra podemos 
destacar dez paraísos espectaculares : 
 

• No número 10 e con menor votos 
cós demais atópase un lugar situado 
entre a  montaña e o mar, único en 
Galicia e ata en Europa e no que 
acabou unha etapa da volta a España 
de ciclismo. Estamos a falar da 
fervenza do Ézaro, que existe pola 
desembocadura do río Xallas que 
forma un embalse moi grande no 
monte Pindo (embalse construído 
recentemente).As súas augas 
transcorren por moitas pedras caendo 
en forma de fervenza e formando 
unha lagoa que dá directamente ao 
mar, chegando ata unha praia que se 
atopa relativamente preto. Este é o 
único río de Europa que desemboca no 
mar en forma de fervenza. Moi 
valorado tanto polo espectáculo como 
polo son da auga caendo e a beleza da 
lagoa. 

 

 
• No número 9 están as Burgas de 
Ourense, aínda que a orixe do nome 
non está moi clara, o máis aceptado é 
que procede do latín Burka que quere 
dicir pía, en alusión aos baños 
utilizados polos romanos como 
balnearios. Son tres mananciais dos 
que brota a auga ao redor duns 64 ou 
68ºC Segundo o dito ninguén é quen de 
manter a man debaixo da auga durante 
media Ave María. A orixe das augas 
non está moi clara, o máis aceptado é 
que nace nas montañas.  Co caudal de 
300 l por minuto, estas augas teñen 

poderes curativos xa que son moi boas 
para a pel e para a gorxa. Foron 
declaradas Conxunto Histórico 
Artístico en 1975. 
 
 
• No número 8 sitúase o parque 
natural das dunas de Corrubedo no 
concello de Ribeira onde se atoparon 
pegadas dos primeiros asentamentos 
hunanos nesa zona de Galicia. Posúe 
unha gran riqueza de fauna e flora. 
Dende que foron declaradas parque 
natural en 1992, están moi protexidas. 
Son os ventos do sudoeste do inverno 
os que as fan avanzar uns poucos 
centímetros cara ao interior tódolos 
anos. Nun dia despexado vese moi ben 
Finisterrae.  

 
 
 
• No número 7 está o canón do Sil, 
un gran desfiladeiro que se extende 
polas provincias de Lugo e Ourense ao 
longo de 35Km, cunhas paredes  que 
chegan a ter nalgúns puntos un 
desnivel de ata 500 m. Esta zona da 
Ribeira Sacra está cargada de cultura 
e proba disto é que entre o Sil e o 
Miño hai ata 18 mosteiros medievais. 
Pódese visitar a zona percorrendo as 
estradas que bordean o río ou subindo 
ao catamarán. 
 
 
• O número 6 ocúpao un lugar 
máxico e cheo de lendas ao que moitos 
galegos van de peregrinación: San 
Andrés de Teixido, un santuario do 
XII que se atopa nunha aldea do 
concello de Cedeira, a uns 140 m sobre 
o nivel do mar. Os acantilados que o 
rodean son un dos seus maiores  
atractivos, aos que se suman un feixe 

de lendas e tradicións relacionadas 
entre outras coa noite de San Xoán 
como a de coller as herbas de namorar 
para buscar a parella desexada. O 
máis coñecido é o dito “Vai de morto  
que non vai de vivo ”que segundo conta 
a tradición naceu cando a xente do 
pobo queixouse a Deus porque todo o 
mundo ía a Compostela e ninguén 
paraba alí. 
 
 
• O número 5 correspóndelle aos 
Ancares. Esta comarca toma o nome 
da serra e ocupa algo máis de 900 km 
cadrados do territorio lucense. 
Carballos, abeleiras, vidueiros, 
cancereixos, acivros, pradairos e 
teixos forman unha gran escolma de 
árbores. Bastantes persoas viven alí, 
aínda que teñan que soportar as duras 
condicións invernais. 
 
 
• Co número 4 o cabo Fisterra que 
hai uns anos foi declarado patrimonio 
europeo sendo escenario de moitos 
naufraxios e un lugar cheo de maxia. É 
para moitos peregrinos o último punto 
do camiño. Despois de chegar a 
Compostela hai  necesidade de facer 
un esforzo máis antes de dar o camiño 
por finalizado, percorrendo 90 km ata 
chegar a Fisterra onde os peregrinos 
queimaban as botas. O erro dos 
romanos co nome fixo  que lle puxeran 
o nome Fisterrae. O cabo Fisterra non 
é o máis occidental do mundo coñecido 
como pensaban os romanos no seu día 
senón  Touriñan que está un pouco 
máis ao Oeste. 
 
 
• No número 3 sitúase o monte 
Santa Tegra, un dos castros máis 
visitados da nosa terra. Ten unha 
altitude de 741 m e está situado no 
extremo máis ao sueste de Galicia.  
Esta citanía (poboado romano ou 
prerromano) tivo unha ocupación de 
dous séculos, un antes de Cristo e 
outro despois de Cristo; alí viviron os 
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celtas. Santa Tegra ten un excelente 
miradoiro dende o que vemos todo 
Portugal, a desembocadura do río Miño 
ou A Guardia.  

 

 
•  No número 2 atópase a praia das  
Catedrais. O característico desta 
praia do concello de Ribadeo son os 
arcos e as covas que se poden ver a pé 
de praia cando a marea está baixa.A 
súa forma débese a que se dan as 
condicións necesarias  para que o mar 
ataque e encontre unha resistencia 
menor  para ir erosionando ata deixar 
só os piares das rochas. Aínda que o 
nome real é a Praia de Aguas Santas, é 
máis coñecida co outro nome debido ás 
formas das pedras, observables só 
cando baixa a marea xa que parecen 
obras realmente arquitectónicas.  

 
 
• Finalmente no número 1 as Cies, 
pertencentes ao concello de Vigo. 
Están formadas por tres illas: 
Monteagudo, San Martiño e a do Faro. 
En 1966 rodouse aquí unha película. 
Xunto coas Ons, Sálvora e Cortegada 
forman o Parque Nacional das Illas 
Atlánticas. A praia de Rodas nas Cies 
foi considerada polo xornal británico 
The Guardian como unha das máis 
fermosas do mundo. Este é o recuncho 
máis fascinante de Galicia. 

 
                    
 

 

 

 

 

 

Sol, praias, montañas, ríos, desertos, 
murallas, catedrais, acantilados, 
sendeiros… isto todo defínese en 29572 
km2 rodeados por mar e terra chamados 
GALICIA. Si, Galicia, ese lugar onde 
vivimos nós, os galegos.  
 
Galicia é a 7º ou 8º comunidade autónoma 
máis turística de España, un lugar que 
nada ten que envexar a outros lugares, 
aínda que segue sendo bastante 
descoñecida pois quizás o clima e a súa 
situación (ademais dunha pésima 
promoción) sexan as causas. 
 
O xornal galego “La Voz de Galicia”, o 10 
de xullo de 2012, amosou unha lista  dos 
10 mellores lugares desta comunidade 
segundo a Xunta. Son os que a 
continuación figuran: 1. A muralla romana 
de Lugo: a mellor conservada de 
occidente. 2. A torre de Hércules: o faro 
máis antigo en funcionamento. 3. O 
Camiño de Santiago: o sinal de 
identidade máis forte de Galicia. 4. O 
Ferrol da Ilustración: o único porto 
militar da época que queda intacto no 
continente. 5. Os acantilados da Vixía 
Herbeira (Serra da Capelada): os máis 
altos da Península Ibérica. 6. A Catedral 
de Santiago e o seu casco histórico: 
patrimonio da humanidade e un dos 
exemplos máis fermosos de arquitectura 
civil e romana de Europa. 7. O monte de 
Santa Tegra: a principal citania do 
noroeste peninsular. 8. A Ribeira Sacra: 
a paisaxe cultural con maior 
concentración de edificios monásticos e 
igrexas de orixe medieval de España. 9. 
As illas Cíes: un parque nacional único. 10. 
O cabo de Fisterra: un dos lugares máis 
privilexiados da nosa memoria, histórica 
e mítica. 
 
Nestes 10 lugares a provincia que máis 
ten é A Coruña con 6, séguelle 
Pontevedra con 2, e por último Lugo e 
Ourense con 1 cada un. 
 
A miña opinión sobre o Top 10 galego é 
que podería ser mellor pois hai lugares 
moito mellores para atraer aos turistas. 

Primeiro, onde están a praia das 
Catedrais e as dunas de Corrubedo? 
Deberían estar nesta lista e eliminar  
outros lugares como o Ferrol da 
Ilustración dado que penso que os outros 
dous atraerían máis visitas. E segundo, 
non estou dacordo en como está 
ordenada a lista, o Cabo de Fisterra e as 
Illas Cíes deberían estar nos primeiros 
postos, a muralla de Lugo dende o meu 
punto de vista non debería estar en  
primeiro lugar, e o Ferrol da Ilustración 
e a Serra da Capelada deberían estar en 
postos máis abaixo. 
 
Eu vou facer o meu TOP 10 de Galicia, de 
peor a mellor,e  é o seguinte: 10. As 
dunas de Corrubedo. 9. Ribeira Sacra. 8. 
Serra da Capelada. 7. O Camiño de 
Santiago.  
 
6. A muralla de Lugo. 5. O cabo de 
Fisterra. 4. A Catedral de Santiago e o 
seu casco histórico. 3. A torre de 
Hércules. 2. A praia das Catedrais. 1. As 
illas Cíes. 
 
Para min as dúas primeiras son as 
mellores e penso que deberían ser as 
máis patrocinadas para o turismo . 
 
En conclusión, vendo o que temos en 
Galicia deberíamos estar orgullosos da 
nosa terra e visitar eses lugares que 
moitos aínda non coñecen. Valorando 
máis o que temos que o que non temos e 
estando orgullosos de que vivimos aquí, 
en GALICIA, un país cheos de 
marabillosos lugares.  
 
 
                       
 

Jonatán Gil Lois 

      
  Yolanda Campos Garrido 
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O ROUBO O ROUBO O ROUBO O ROUBO 

DO CÓDICE DO CÓDICE DO CÓDICE DO CÓDICE 

CALIXTINOCALIXTINOCALIXTINOCALIXTINO    
 

 

 

O día 4 de Xuño do 2011 os responsables 

da Catedral de Santiago de Compostela 

decatáronse de que na caixa forte 

faltaba o Códice Calixtino. De seguida a 

nova saltou aos noticieiros das distintas 

cadeas e de aí ao resto do mundo. 

 

Pero que é o Códice Calixtino e por que 

esa conmoción en todo o mundo trala súa 

desaparición?  

 

 

 
 

O Códice Calixtino é a guía máis antiga 

da peregrinación, una das cinco copias do 

libro “Liber Sancti Jacob”, escrito para 

propagar a devoción polo apóstolo.  

 

Tamén aporta moitos datos sobre a 

liturxia e celebracións  ademais da 

música. Foi copiado en Santiago de 

Compostela entre 1160 e 1170. 

 

No Libro I detállanse os ritos que se 
celebraban na basílica compostelá. No 

Libro II aparecen os milagres atribuídos 
ao apóstolo, chamado tamén Zebedeo, e 

as resureccións, revelacións e 

liberacións relacionados con el. O Libro 
III, o máis coñecido, fala do traslado do 
corpo do apóstolo de Palestina ata 

Galicia .  No Libro IV, aparecen 

Carlomagno e Roldán, e como o apóstolo 

lle pediu que liberase o territorio dos 

muslumán. Tamén é  coñecido como 

seudo-Turpín e foi arrincado do orixinal 

en 1609 para formar un volume á parte. 

O Libro V, ven a ser unha guía do Camiño 
de Santiago.Terras, xentes e lugares 

ademais dunha descrición moi detallada 

de Santiago cidade coas súas igrexas.  

 

A música é tamén moi importante  no 

libro. 

 

Pero volvendo aos feitos do principio, a 

policía encontrouse con que a caixa forte 

non fora forzada, o que quería dicir que 

quen levara o Códice tiña que ter chaves 

e polo tanto ser alguén “próximo” á 

basílica. 

 

Logo dun ano de investigacións e de 

tomar declaración á  xente relacionada 

coa catedral, deron cun home que fora 

electricista da catedral durante case 20 

anos e que está xubilado.Detivérono a el 

e a súa familia, rexistraron as súas 

propiedades e atoparon cerca de 1 millón 

de euros (que roubara nos cepillos da 

catedral, que deben recaudar moito para 

non darse conta de que llos estaban 

roubando), numerosos obxetos cun gran 

valor que pertencían á catedral pero o 

Códice non o deron  atopado. Mais ao 

acabar os rexistros, o xuíz que levaba o 

caso decidiu volver a rexistrar un garaxe  

que era da súa propiedade , e déronse 

conta deque nunha bolsa escondida 

estaba o Códice. Este foi o final nada 

novelesco desta  xoia do noso patrimonio. 

 

O Códice Calixtino está xa na Catedral 

de Santiago (espero que máis seguro) e o 

culpable botará uns anos á sombra pero 

non creo que moitos.  

         

José Tumbeiro Ucha 

 

 

 
 

“Temos 17.340 festa, temos greleiras, 

percebeiros…”. Un momento, este 

anuncio tamén menciona a nosa música, 

pero non nos fala da súa orixe. E cando 

falo da nosa música refírome ao son da 

gaita. 

 

En canto a súa orixe, temos que 

remontarnos ao 3000  a.C. sendo a 

frauta  o instrumento favorito en Exipto, 

Mesopotamia, Grecia e Roma. Máis tarde 

atopámonos con que á frauta acoplóuselle 

un fol feito de pel de can, este 

instrumento situámolo no territorio 

grego no 440 a. C., onde se lle chamaba 

askaulos. Non é ata os séculos IX e X 

cando este instrumento de vento volve 

ter unha referencia no continente 

europeo, desaparecendo a súa sona no 

século XVIII excepto na música popular 

de Aragón, Galicia, Asturias, Escocia, 

Irlanda, Bretaña, Hungría, India, etc. 

 

Debátese cando e quen introduciu a gaita 

(daquela, era un conxunto de fol, soplete 

e punteiro) xa que se conservan moi 

poucos gravados e esculturas de 

gaiteiros . A súa expansión debeuse aos 

xograres que con gran destreza tocaban 

pezas, nos seus espectáculos, coa gaita. 

Nestes últimos séculos, observamos un 

auxe despois da Segunda Guerra mundial, 

grazas ás asociacións de gaiteiros, 

popularmente coñecidas como “pipe 

band” en países anglosaxóns ou “banda 

de gaitas” en Galiza e o resto de España. 

 

 No territorio galego destacamos a 

compositores do século.XX como Vixilio 

de Ourense, Xosé Seivane, Aurea 

Rodríguez, Antonio López Quiroga e 

Somoza ou Xosé Oliveira; e a grupos de 

gaiteiros como: “Trinta de Trives”, “Os 

Trabazos de Castro Caldelas” ou “Os 

campaneiros de Vilagarcía” . Na 

actualidade celébranse campionatos 

entre as diferentes bandas de gaitas da 

Península Ibérica, reforzando e 

motivando o ensino deste peculiar 

instrumento. Ata hai un campionato onde 

as bandas de gaitas (maioritariamente 

de Bretaña e Escocia) pelexan polo título 

da mellor banda do mundo. 

 

En canto á morfoloxía das actuais gaitas, 

todas están compostas por un punteiro, 

un fol, un soplete e un ronco. O punteiro 

é un tubo cónico, feito de acetrón e 

polipenco, onde colocamos os dedos das 

dúas mans, ao punteiro engadímoslle unha 

palleta que está artelleda por dúas canas 

enfiadas, ao rozar o vento contra as 

canas, produce unha vibración 

orixinando, así, o son. Do fol, dicimos que 

é a parte que fai que este instrumento 

sexa tan peculiar, é o que une todas as 

demais pezas que o forman e está feito 

normalmente de coiro. En canto ao 

soprete, é a parte por onde expulsamos o 

aire para encher o fol.. O ronco 

constitúia unha parte da gaita, xa que 

emite un son permanente, dúas oitavas 

máis baixa que o punteiro. 

 

Ademais dos elementos xa nomeados, 

atopámonos con que moitos dos tipos de 

gaitas, teñen a maiores ronqueta e 

chillón; pois ben, a ronqueta,  é moi 

similar ao ronco excepto en que emite 

son unha octava por debaixo do son do 

punteiro; o chillón, pode actuar de dúas 

maneiras: se se usa con pallón (que 

emitiría o mesmo son que o punteiro) ou 
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se o empregamos con palleta (que 
emitiría unha quinta sobre o punteiro). 
 
De entre os tipos de gaitas as máis 
coñecidas son: a gaita escocesa que 
consta de todos os compoñentes e que se 
caracteriza porque a ronqueta e o chillón 
son do mesmo tamaño e colócanse 
paralelamente ao ronco. A gaita marcial 
ou a de banda é a que ten a ronqueta 
máis grande có chillón, pero que  tamén 
se colocan paralelamente ao ronco. A 
tradicional, a nosa, ten a ronqueta e o 
chillón no la teral do fol, de maneira que 
estes se apoien no brazo dereito. Á 
parte destas, hai outros tipos como a 
asturiana, a de barquín, etc. 
 
 Pero nas bandas de gaitas, aínda que o 
instrumento máis importante é o xa 
nomeado, hai varios instrumentos de 
percusión que colaboran nas cancións. Un 
destes é o redobrante, ou tamén 
coñecido como tambor, que consta de 
parches de coiro, unhas cordas para a 
tensión dos parches e madeira que é o 
soporte de todo, tócanse con dúas 
baquetas tamen de madeira. O bombo, 
que é como un redobrante pero máis 
grande, en vez de baquetas tócase cunha 
ou duas mazas. A pandeireta, consiste 
nun aro de madeira revestido por un lado 
con coiro e nas beiras da madeira 
atópanse as ferreñas que son pezas 
circulares de ferro; derivados da 
pandeireta atopámonos có pandeiro e a 
pandeira (como a pandeireta pero sen 
ferreñas). 
 

Marcos Fernández Rodríguez 

 
 
 

 
 
 
Ata a chegada dos tractores a Galicia, as 
terras eran traballadas coa forza dos 
animais, cousa que hoxe en día se está 
esquecendo.  
 
As vacas eran utilizadas pola maior parte 
das familias da aldea xa que ademais de 
ter forza para traballar, tiñan a vantaxe 
de que producían leite e de cando en vez 
algun becerro. Asemade os bois eran 

normalmente utilizados polas familias 
pero, aínda que tiñan máis forza que as 
vaca,s non tiñan a vantaxe destas.Iso si, 
só as casas ricas tiñan bois e aquela que 
tiña un semental tiña unha fonte de 
ingresos moi importante. 
 
Ambos eran utilizados cos mesmos 
aparellos: 
 
O xugo: unha peza de madeira que se 
coloca na cruz do animal ou na cabeza e 
amarrado aos cornos e que permite que o 
animal ou animais efectúen a forza para 
mover o carro, arado, grade…. 
 
Xugo da molida.: xugo que se coloca na 
cabeza do animal atado aos cornos e que 
se caracteriza por levar unha protección 
entre a cabeza do animal e a parte do 
xugo que está en contacto co animal, 
este xugo está deseñado para que o 
animal faga a forza coa testa. 
 
Xugo da cangas: O xugo de canga 
denomínase así polas dúas varas laterais 
(cangas ou cangallas) que atravesan o 
xugo e pasan a cada lado do pescozo do 
animal. Este tipo de xugo colócase sobre 
a cruz do animal. 
 
Xugo dos cancís: as cangas ou cangallas 
son substituídas por cadanseu pau en 
forma de U extraíble.  
 
O máis común na provincia de Ourense 
era o xugo da molida. 
 
O xugo podía ser dunha soa vaca, para 
traballos lixeiros, ou o máis común para 
dúas vacas, é dicir, unha xugada ou 
xunta.  
 

 
Vacas con xugo da molida 

 
Outros animais de tiro como son os 
burros que teñen unha gran resitencia, 
os cabalos que son fortes e máis veloces 
no traballo ou as mulas que combinan a 
forza do cabalo coa resistencia do burro, 
utilizábanse sós ou xunguidos. Todos 
estes animais tiñan as vantaxes de que 
sobre eles podían levar unha carga e 
ademais podían ser utilizados como 
medio de transporte xa que ata a 

chegada dos coches, os cabalos eran o 
medio de trasporte máis rápido. Os 
apeiros utilizados para estes animais 
son: 
 
O collarón: aparello que rodea o pescozo 
do animal e co cal este realiza a forza. 
 
Albarda: aparello semellante a dúas 
almofadas que se colocaba no lombo da 
cabalería e sobre o cal  montaban as 
persoas ou se poñía a carga. 
 
Para xunguir dúas bestas o que se 
utilizaba era un xugo especialmente 
deseñado para que repousara sobre uns 
colares moi  esponxosos que protexían  o 
pescozo do animal. 
 

 
Mula con albarda 

 
 
As alforxas: aparello formado por dous 
sacos que se coloca sobre o lombo do 
animal de xeito que os sacos quedan 
colgando por cadanseu lado, este 
aparello permite transportar unha gran 
variedade de cousas.  
 

De que tiraban ?? 
Todos estes animais tiraban de:  
Arados: utilizados para facer sucos e 
voltear a terra 
 
Carros: eran diferentes segundo fosen 
para vacas ou para bestas, pero a 
finalidade era o transporte. 
 
Grades: apeiro formado por unha 
estrutura metálica ou de madeira e con 
cravos ou dentes cara a abaixo que se 
coloca na terra para deixala chá despois 
de arar. 
 
Concluíndo, xa que todos estes animais 
nos axudaron e nos sacaron adiante 
durante tanto tempo, non deberíamos 
permitir que quedasen no esquecemento 
e deberíamos intentar recuperar 
algunhas das tradicións que se foron 
perdendo. 

Iago Pérez Rodríguez 
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SEMENTEIRAS 

E 

RECOLLEITAS 

 

 

AS PATACAS 

Época de sementalas: 1ª semana de abril. 
 
Época de recollelas: 1ª semana de 
setembro.  
 
Hai que distinguir dous procesos: 
sementar e arrigar. 
 
SEMENTAR: 

• Antigamente usábase un arado 
tirado por vacas, facían un rego e a 

xente botaba as 
patacas cunha 
distancia dun paso 
aproximadamente. 
Ou tamén se 
podían botar ó 
sacho; cun sacho 
facíase un rego, 
pelábase a terra, 
botábase a pataca 
e despois 
cavábase. 

• Agora faise o mesmo pero o rego en 
vez de coas vacas faise co arado do 
tractor. 

 

ARRIGAR: 

• Antes facíase co sacho, a man. 
• Agora emprégase a arrancadeira do 

tractor e despois recóllense e 
métense en sacos. 

 
Tamén había que preparar a terra. 
Antigamente facíase de leiva, sen arar a 
terra, só botándolle esterco, e antes de 
nacer pasábaselle unha grade. Agora 
frésase a terra e botáselle mineral, cal e 
esterco. Sulfátanse cada 15-20 días. 
 

 

 

O MILLO 

 
Época de sementalo: última semana de 
abril-1ª semana de maio. 
 
Época de recollelo: outubro-novembro. 
 
Sementeira: 

• Antigamente arábase a terra, 
botábase facendo un rego e 
tapábase co sacho (pitar). 

• Agora árase a terra, frésase e 
bótase no cabañón (co sacho faise 
un burato e bótanse 4-5 graos de 
millo). 
 

Recolleita: 

• Antes cortábase e despois na casa 
respigábase. 

• Agora respígase na herdade , 
tráese o millo para a casa e gárdase 
nos canastros. 

 
No mes de setembro faise o millo. 
  
• Antigamente sacábase dos 

canastros e mallábase cos mallos 
nas eiras de pedra. 

• Agora sácase dos canastros e cunha 
máquina de facer o millo sepárase o 
gran do carafulo e gárdase nun 
arcaz o gran que serve para facer a 
fariña que se moe no muíño, antes 
no río e agora nas casas, quen o ten, 
e o carafulo para facer lume no 
inverno. 

 
 

O CARBÓN 

 

 

Proceso de elaboración: 

 

Primeiro arráncanse os torgos (raíz da 
uceira) e pícanse miúdos, despois faise 
un burato redondo na terra, bótanselle 

os torgos e préndese lume para máis 
tarde botarlle máis por riba. 
 
Ó acabar de arder, déixase facer todo 
brasa. Ó estar todo brasa, bótanselle 
máis terróns por riba e por riba destes 
terra para que non bote fume por ningún 
lado. Ó día seguinte tiránselle os terróns 
e a terra para que non caían no carbón. 
Logo cun engazo de dente miúdo vaise 
tirando para fóra e almacénanse en 
sacos. 
 

 

Usos: 

• Na casa. 
• Venda. 
 
 

“A MES”: O CENTEO 

 

 
Época de recollida (a  sega): polo 29 de 
xuño (San Pedro) 
 
Elaboración: 

Despois de recoller a palla facíanse 
moreas, botábanse na eira e mallábanse 
co mallo para sacar o centeo e 
separábase o centeo da palla e do colmo. 
A palla ía para o palleiro e o colmo 
preparábase para cando fixese falta, por 
exemplo, para facer colmadas (colma) 
que se utilizaban nos tellados das casas, 
para chamuscar os porcos na matanza 
(aínda se segue utilizando), para 
resgardar as colmeas cando chovía… 
O centeo servía para alimentar o gando, 
para facer pan cando se moía… 
 

 
   

          
Beatriz González 
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Recolleitas 

no sur da 

provincia de 

Ourense 

 

 

 

Millo 

 
O millo tiña un papel importante na 

alimentación de antes. A súa recolleita 

daba moito traballo. Ségabase a man, 

quedando a espiga e parte do corpo da 

planta. Logo disto, as espigas que ían 

pasar ao canastro (ou a calquera outro 

lugar onde se gardasen) esfollábanse e 

as que ían ser penduradas nas solainas ou 

pontóns do teito descubríanse de todo, 

deixando unhas poucas follas que se 

ataban entre si polas puntas, para  que 

se puidesen pendurar formando mañizos. 

 

 

Trigo e centeo. 

 
No mes de xaneiro, máis ou menos, 

sementábanse e coidábnse con moito tino 

pois para os paxaros estes cereais son 

unha auténtica tentación, de feito 

adoitábase utilizar una carraca para 

espantalos.  En abril ou maio procedíase 

á súa recolleita, para despois poder 

volver a sementar en outubro ou 

novembro. Facíase dunha forma 

totalmente diferente á de hoxe. O trigo 

e o centeo segábanse a man, e logo 

atábanse formando mañuzos para levalos 

no carro. A continuación,  mallábase. A 

malla  era  un  traballo  moi  duro 

(normalmente realizado por homes) xa 

que era preciso que quentase ben o sol 

porque se a planta estaba húmida, o gran 

non se separaba da palla. Ademais da 

calor, o pó era moi abundante, o que 

facía dificultoso  respirar. Había airas 

que se untaban con bosta de vaca 

mollada para que o gran non se enterrase 

na terra. Ao rematar,  sempre se comía, 

todos reunidos, e era unha verdadeira 

festa. 

 

 

 

 

Castaña. 

 
O elemento estrela é sen dúbida a 

castaña pois en épocas de moita fame 

serviu de alimento a moita xente. As 

castañas recollíanse durante outubro e 

novembro, e tentábase coller  o máximo 

número posible delas, pois eran unha 

gran fonte de enerxía. Comezábase por 

recoller as que caeran no chan e 

metíanse en sacos; os sacos levábaos o 

home ao lombo ou se se tiña a sorte de 

ter burro, levábaas  o burro. 

Algunhas castañas comiánse crúas,outras 

asadas, cocidas, e  mesmo no caldo… pero 

moitas secábanse para poder comelas 

durante todo o inverno. Para secalas 

púñanse nun canizo, e cada quince días 

remexíanse; cando xa estaban secas, 

metíanse nun saco e entre dous 

mallábanse para que caese a casca.  

Normalmente as castañas secas 

botábanse no leite, que as abrandaba 

ademais de darlle un sabor doce; 

actualmente, isto xa case non se fai. 

Pero moitos avós que as comían deste 

xeito ségueno facendo. 

 

 

 

Pataca. 

 
A pataca foi a substituta da castaña. 

Cando non se contaba con tantos 

insecticidas e herbicidas, o seu cultivo 

era máis traballoso cá súa recolleita. 

Dende que se sementaban ata que se 

recollían, había que estar a arrincarlles 

as malas herbas. Ademais disto, había 

que ter coidado cos bichos , o que se 

facía antes era recollelos a man e ir 

botándoos nun caldeiro, e logo queimalos.  

A  recolleita de antes non se diferencia 

tanto da de agora, pois o único que as 

diferencia é a maquinaria. Antigamente 

había que sachar a terra para collelas, o 

que era bastante cansino, e ir 

recolléndoas e botándoas  nunha cesta, e 

logo  nun saco. Os sacos cargábanse no 

carro. Agora para collelas o máis habitual 

é que se utilice unha máquina, e logo xa 

só queda recollelas e cargalas no saco. 

                                                                                                   

Elena Obregón Rodríguez 

 

O QUE 

NOS GUSTA 

COMER  
E  

BEBER 
AOS GALEGOS 

 

 

 

Vou facer un percorrido por algúns dos 

pratos galegos máis  populares 

agardando que vos aproveite  e que 

vos animedes a elaboralos ademais de 

comelos. 

 

 

O caldo galego 

 

 
 

Composto por grelos, nabizas,verzas ou 

repolo xunto con cachelos que é como se 

lle chaman ás patacas cocidas, unto de 

porco e fabas brancas. Se hai tamén se 

lle bota chourizo, lacón ou touciño. 

Sérvese moi quente, mesmo en pleno 

verán,  como primeiro prato. Hai quen lle 

engade viño, tanto branco coma tinto. 

Constituíu a base tradicional da 

alimentación galega. 

 

 

Polbo a galega (polbo á 
feira)  
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O polbo á galega ou polbo á feira (era e é 
costume comelo nas tradicionais feiras 
de comercio de gando e animais, e xa 
máis actualmente nas festas e romerías), 
é polbo cocido con cachelos , aderezado 
con sal gordo, pemento e aceite de oliva. 
É un prato sinxelo, pero que goza de gran 
popularidade. As normas de sanidade na 
hostalaría prohiberon que este se coza 
nun pote de cobre, como nas feiras 
tradicionais, polo que se coce en potes 
de aluminio. Os domingos podemos ver en 
distintos puntos de Ourense aos 
“pulpeiros” vendendo racións. Resulta 
curioso que os mellores “pulpeiros” sexan 
do interior ,de Carballiño, e non da costa. 
 

 

 

Lacón con grelos.  
 

 
 
É un prato que consiste en lacón, touciño, 
chourizos, cachelos  e grelos. Este 
manxar pódese consumir todo o ano, pero 
é un prato especialmente típico 
do Entroido. 

 

 

 

Cocido galego 
 

 
 
Non pode faltar nel o touciño, chourizo 
(de carne ou de cebola) e pezas de carne 
de porco salgado, como lacón, orella, 
a cacheira ou cachucha (cabeza), costela 
e morro. Acompáñase de grelos,  
nabiza, verza… e fabas. 
 

 

 

 

Pementos de Padrón 
 

 
 
Os pementos son un elemento básico. 
Dos pemetos de Padrón di o popular 
refrán «Uns pican e outros non»). 
Adóitanse aderezar con moito sal gordo. 
A denominación do produto é da 
localidade coruñesa de Padrón pero 
lembremos que os pementos con 
denominación de orixe non son estes 
senón os de Herbón. 
 

 

 

Queixo de Arzúa-Ulloa 
 

 
 
Queixo propio da rexión do mesmo nome, 
a máis famosa é a procedente da 
bisbarra de Arzúa, o famoso queixo de 
tetiña, que toma o seu nome da peculiar 
forma que recorda a un peito, debida á 
forma do molde no que se calla, un cono 
invertido. Xa Plinio os cita como 
as mamulas lactar da Gallaecia. 
 
 

A Torta de Santiago 

 
A torta de Santiago coa tradicional cruz 
no centro está elaborada con améndoas 

pulverizadas e mesturadas con ovo e 
azucre a partes iguais, así como un pouco 
de fariña. Obtense así unha masa 
compacta á que se lle engade certa 
cantidade de manteiga.  
Algunhas receitas substitúen a fariña 
por améndoas crúas en po; outras inclúen 
canela, ralladura de limón…. A torta debe 
ter unha cor dourada e a súa textura 
debe ser esponxosa e algo granulada. O 
aroma característico desta torta é unha 
mestura equilibrada entre a améndoa e o 
ovo.Como curiosidades dicirvos que a súa 
preparación é moi sinxela. 

 

 

Ribeiro 

 

 
 
O Ribeiro é o viño con máis historia de 
Galicia. De gran calidade, foi consumido 
nas principais mesas das monarquías 
europeas entre o  XIV e o  XVIII,  e no  
XIX era o máis popular e exportado dos 
viños españois . É o viño español máis 
citado na literatura tanto en castelán 
coma en galego dende o XI ata principios 
do XX. O Ribeiro combina co mellor da 
cociña galega e harmoniza cos mellores 
produtos da terra. 

                                                                 
Lucía Pan Delgado 
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Coñecendo 

outros mitos de 

Galicia 
 

 

Na miña investigación por Internet, 

atopei moitas cousas interesantes sobre 

os mitos de Galiza. Pero eu non quero 

centrarme nos máis coñecidos, quero ir 

máis aló e dar a coñecer mitos case 

descoñecidos pero moi interesantes que 

moita xente coñecerá por primeira vez. 

 

As lavandeiras, mito celta. Son 

mulleres que morreron ó dar luz ó seu 

fillo ou que tiveron ao fillo morrendo 

este sen ser bautizado. Por esa razón 

piden axuda ós vivos nas beiras dos ríos 

cando hai lúa chea, para limpar as sabas 

manchadas de sangue que nunca 

desaparece. O non facelo, pode 

causarche mala sorte de por vida ou 

incluso a morte.  

 

O can de Urco, mito típico de 

Rianxo. Segundo a mitoloxía popular,o 

urco habitaba nas beiras do río Lérez, 

nunha tebrosa paraxe á que chamaban 

Borrón. Saía arrastrando cadeas. O seu 

ouvido xeaba o sangue e cada vez que se 

escoitaba algo malo, acontecía. Por iso 

este can anunciaba a morte e a desgraza 

alí onde ía. 

 

Os nubeiros son criaturas que 

controlan o tempo como lles peta. 

Gústalles derramar as colleitas, provocar 

tormentas e chuvascos e que os pobos 

lles teñan medo. Para espantalos, os 

habitantes prenden candeas e tocan as 

campás. 

 

A cuélebre era unha especie de 

culebra que esixía cada certo tempo 

unha doncela virxe para devorala a 

cambio de non desatar a súa furia sobre 

a xente. Así foi ata que unha das 

doncelas que ía ser sacrificada invocou ó 

apóstolo Santiago. Este enfrontouse á 

besta e a Cuélebre, ferida no peito, 

comenzouse a retorcer, soltou unha nube 

de xofre pola boca e, ferida e humillada, 

voltou á súa cova. Conta a lenda que na 

noite de San Bartolomé sae da súa cova 

cos seus poderes acrecentados, 

provocando tempestades e desatando o 

terror en vinganza pola humillación. 

Tamén ten outro final no que uns 

campesiños, fartos de darlle a súa 

comida, déronlle pan con cravos, e cando 

o comeu, morreu no acto.  

 

O Tardo é similar ó trasno pero máis 

malévolo. Escóndese baixo terra e pola 

noite senta nos peitos das persoas 

causándolle trastornos, dor e terribles 

pesadelos. Para librarse del, a xente pon 

cuncas con grans de millo para que o 

tardo se poña a contalos, e como só sabe 

contar ata 100, perderá a conta e 

volverá a empezar. 

 

O apalpador, lenda propia de 

Ourense e Lugo. Trata dun un carboeiro 

que o 31 de decembro vai polas vilas 

tocando as barriguiñas de tódolos 

meniños para saber se comeron. Se non 

comeron, dálles comida e tráelles 

felicidade. Se os nenos comeron, 

deixalles regalos e moitas castañas. 

 

A Procesión das Xás: Trátase duna 
procesión semellante á Santa Compaña, 

só que, en vez de procesión de 

pantasmas de mortos, é unha procesión 

de pantasmas de vivos. Marchan en 

fileiras e cun ataúde. Os que están máis 

preto do ataúde, morren antes. Os que 

están máis lonxe, morren entre tres ou 

catro  anos despois. Quen atopa estas 

procesións, se é un amigo do defunto, 

lévano polo aire a outra parte; se é 

inimigo, danlle unha malleira brutal e 

arrástrano por silveiras e toxos.  

 

A última é a miña favorita e é a de  

Doniños (Ferrol) Unha zona de dunas e 
de praias, que se abre entre Punta 

Penencia e Punta Prado, mantén no seu 

entorno unha lagoa dona dunha lenda 

coñecida polos ferroláns ,pasando de 

xeración en xeración. Conta a lenda que a 

Virxe María camiñaba polo mundo ata que 

os seus pés foron parar á cidade de 

Valverde. Para a súa sorpresa atopouse 

nun lugar onde todas as persoas eran 

pagás, descridas e crueis. Cando a Virxe 

viu isto, sentiu unha gran tristeza no 

corazón. Buscaba entre a xente pero non 

encontrou caridade entre eles nin a 

menor pegada de fe. A Virxe vendo como 

estaban naquel lugar, decidiu continuar o 

seu camiño. Comezou a subir unha gran 

costa moi empinada  ata chegar ó alto 

dun monte, esgotada e sen forzas, co seu 

meniño en brazos, viu una casiña. Parouse 

a descansar á sombra  da porta. A dona 

viuna e rapidamente saíu para facela 

entrar e ofrecerlle unha cunca de leite 

quente. A Virxe e a muller falaron 

durante moito  rato, e así María 

enteirouse de que alí vivían a muller e 

mailo seu marido, e que eran os únicos 

cristiáns que había en toda a comarca. O 

matrimonio vivía afastado da cidade 

porque nin a eles lles gustaba a forma de 

vida que levaban os de abaixo e 

viceversa. Tamén lle dixo que o seu 

marido estaba na cidade comprando. Xa 

descansada, agradeceu a súa 

hospitalidade e proseguiu o camiño. 

Mentres o marido compraba, pareceulle 

oír unha muller pedindo auxilio. Escoitou 

atentamente e descubriu que era a súa 

muller quen pedía axuda, xa que uns 

homes a perseguían para matala. Véndoa 

en gran perigo, o home correu  detrás.  

Pronto lle  perdeu a pista. Facendo un 

gran esforzo correu moi rápito ata 

albiscar a casa. Daquela viu á súa muller 

sentada fóra e nin pegada dos homes. O 

marido contoulle a visión que tivera había 

uns momentos. Mentres falaba, 

escoitaron un estrondo outeiro abaixo. 

Sen dicir nada, miraron cara á cidade 

maldita e viron como desaparecía  

sumerxida nas aguas. Hoxe en día 

encóntrase o lago Doniños, onde din que 

no centro hai un pozo que  traga a cantos 

teñen a desgracia de pasar por encima 

del, a no ser que a lancha que os leve 

sexa das máis grandes e mariñeiras. 

 

E para terminar, temos as  

Feiticeiras, que  viven cerca dos ríos 
e regatos. Aínda que é anciá,  o seu 

aspecto non produce rexeitamento. Ten 

unha voz moi fermosa que hipnotiza ós 

meniños que se acercan ó río e fai  que 

se vaian metendo nel, onde ó final, 

afogan.  

 

                 

 Andrea Nuñez Domínguez 
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Fernando Rodríguez Rebelo 

 

 

 

 

 

Eran dous 

irmáns, un 

tolo e un axuízado e foron os dous polo 

mundo, levaban cadansúa cesta e 

miraban cal era o que máis rápido a 

enchía. O axuízado non collía nada, pois 

todo o que atopaba non lle parecía de 

levar na cesta, mais o tolo collía todo o 

que encontraba, merda, vasura, pelos… 

de todo todo, va. Despois de ter case 

todo xa cheo pasaron por un camiño e 

había unha cancela e o tolo díxolle para 

o axuízado:<<Oh irmán¡ Eu levo a 

cancela>>, << Tu estás tolo, como vas 

levar a cancela>>, <<Poise u lévocha>> e 

claro, levouna. Cando tal, pasan debaixo 

dun bo carballo  e ían durmir alá, e salta 

o tolo:<< Oh irmán¡ Eu levo a cancela por 

riba do carballo>> e o irmán<<Tu estás 

tolo, como vas levar a cancela por riba   

do carballo?>> << Poise eu lévoa>> e 

levouna. Mais por abaixo do carballo 

estaban uns ladróns a contaren o diñeiro 

e ao tempo dicían: << ai¡ Si dios nos dera 

unha pouca auga para beber, iso a que 

era bo¡>>, e di o tolo: << Oh irmán¡ Eu 

méxolle>> << Tu estás tolo, ca nos van 

matar>> <<Poise u méxolles>>, e claro 

mexoulles e os ladróns daban grazas a 

dios polo favor, mais despois repetiron: 

<< Quen nos dera unha pouca de 

marmelada>> ao que di o tolo: << Oh 

irmán¡ eu cágolles>><< Tu estás tolo ca 

nos matan¡>>, cagoulles e os ladróns, << 

Ai gracias a dios que nos veu a 

marmeladiña esa>>. Pasa un tempo e di o 

tolo, cando os ladróns xa dormen:<< Oh 

irmán¡ eu mándolles a cancela>> <<Tu 

estás tolo, ca nos matan>>, entón manda 

a cancela por alá afora e os ladróns 

fuxiron coma o diabo, e deixaron o 

diñeiro e puxeron a contalo e quedaron 

con el os irmáns. Un dos ladróns quedou 

atrás e dicíalle ao outro<< Esperai por 

min, esperai por min>>, pero tiña un pelo 

na lingua e os irmáns para que non lle 

molestara cortáronlla e despois dicía o 

ladrón<< Ai paladai por min, Ai paladai 

por min>>. E claro os irmáns gracias ao 

tolo, sacaron tallada daquela viaxe. 
 

 

Eran dúas 

comadres, 

unha aguia e unha raposa. Un día 

botaron unha erdade de millo a mistura, 

para as dúas. A raposa sachoua, regoua, 

mondoa, cortou o millo e espigouna. 

Despois veu a aguia para levar o gran e 

dille á raposa:<< Bueno comadre, agora 

ímolo partir>>, ao que contesta a aguia: 

<< olla, as partillas están feitas, eu levo 

o gran e ti a palla>> e a raposa: << Mai 

comadre, eu a palla para que a querose 

non a como, mellor para quedar 

contestos todos, facemos unas papiñas a 

mestura e comemos as dúas ata 

acabar>>, e  a aguia contesta:<< Pois si, 

facemos. Mais olla de non facelas moi 

moles que senon eu co bico non dou 

comido nada>>. Claro a raposa fíxoas 

moles e a aguia non comía nada e ela ca 

lingua papaba todo. Despois di a aguia: << 

Oh comadre¡, imos ás vodiñas ó ceo?>> << 

E eu como vou ir, se non teño asas para 

voar?>> << Ti monta as miñas costas que 

eu lévote>>. Claro, ponse a raposa no 

lombo da comadre e a aguia dicíalle: << 

Arriba arriba, tu que ves?>> <<Ah, vexo 

unha laranxeira con laranxas>>, e outra 

vez: << Arriba arriba, tu que ves?>> << 

Unha muller a lavar nun tanque>>, e 

outra: << Arriba arriba, tu que ves?>> 

<<Agora xa non vexo nada comadre>>, e 

claro a aguia xa viu que estaba ben 

arriba e dille: << Agora pousate eiquí un 

pouquiño que xa estou cansa>> << Pèro 

como o vou facer comadre se non tenño 

asas?, caio xa por aquí en baixo>>, entón 

claro  obedeceu e alá viña a rolar polo 

aire, e caia por riba dunha laxa, ela 

dicía:<< Fuxe laixa ca te parto, penedo 

que te esfarelo, can in que cen anos 

viva, non volvo máis ás vodiñas ó ceo>> 
 

Os contos e eu 
Estes contos contoumos xunto con  

moitos máis a miña avoa materna cando 

ía durmir. Sabía moitos máis e aínda os 

sabe, mais só collín estes dous porque 

eran os que máis me entretiñan cando 

vivía na aldea e quería durmir con ela 

mellor que con meus país porque mos 

contaba. Meus país tamén sabían contos 

pero miña avoa tiña un aquel moi bo para 

contalos e vaia, era moi agarimosa cada 

vez que tiña que arrolarme para que 

durmira.  
 

Estes contos escoiteinos moito durante 

os meus primeiros anos na aldea , pois 

vivía alá e pasaba a maior parte do meu 

tempo coa miña avoa a xogar, a falar, a 

contarme cousas, a coidarme… De feito, 

se a algo me custou afacerme cando 

cheguei á cidade foi, aparte de que 

antes vivía moitisimo máis tranquilo aló, 

era a non ter a miña avoa, pero viña cada 

fin de semana e podía recuperar un 

pouco do tempo con ela e coa miña 

anterior vida na aldea, que aínda hoxe 

boto de menos. 
 

Miña avoa sempre me dicía que eses 

contos xa llos contaba súa nai de 

pequeña e que a ela tamén llos contara a 

súa, pois a miña bisavoa morreu sendo 

eu moi pequeno, pero tamén me contaba 

os contos que despois recordei grazas á 

avoa, polo que os contos xa teñen uns 

anos bos ao lombo. 
 

Miña avoa quedou moi contenta cando lle 

pedín se mos podía refrescar para 

anotalos coas súas palabras, para 

plasmalos fielmente, por iso os termos 

que usei teñen erros ortograficamente 

falando, mais tentei recollelos como 

mellor puiden, sendo fiel a como é a 

miña terra, pois os termos peculiares 

que quizais os que os léstedes 

descoñecerades é porque eu son dunha 

aldea de Lobios moi próxima a Portugal, 

e utilizamos aló moitas palabras lusas , 

ademais o meu bisavó era portugués, 

concretamente da zona de Barcelos e a 

miña bisavoa de Riocaldo polo que é 

normal a influencia do portugués na miña 

zona.  Todos por alá falan así, pese a 

todo houbo palabras ou estruturas que 

considerei que debía cambiar porque son 

parte do dialecto pero podían non 

entenderse como son a supresión dos 

enes nos verbos como mondounas que 
dicimos mondouas, en vez de pantalóns, 
por poner outro exemplo dicimos calzas, 
laxa é laixa e cousas así  pero os 
cambios máis substanciais coido que 

foron nos verbos polas modificacións 

que se fan na zona  e intentei adaptalos 

a outros de igual significado tamén 

usados por aló pero máis coñecidos, 

espero telo feito medianamente ben .  
 

A vós, lectores que xulgaredes isto, non 

vos pido que vos guste, é unha 

satisfacción persoal poder recompilar 

esta parte da miña infancia, con vistas a 

que a miña avoa  me conte máis e poida 

seguir a escribilos para non esquecelos 

nunca pois aprécioos tanto como a min 

mesmo, ao lembrarme de todo o feliz 

que fun coa miña familia na aldea, 

fermosos recordos que nunca 

esquecerei.                                                                       

Era unha 

vez  … 
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Os remedios Os remedios Os remedios Os remedios 

da avoada avoada avoada avoa    
 

 

A medicina é unha das ciencias máis 

antigas da humanidade, quizais pola súa 

relación coa supervivencia da especie. 

Por primeira vez, uns animais como somos 

os seres humanos, puideron sobrevivir a 

enfermidades letais, hemorraxias e 

mesmo esquivar a morte nas situacións 

máis extremas. Nesta liña, algunhas das 

civilizacións máis adiantadas foron os 

exipcios, gregos e árabes.  

 

Pero, por suposto, a medicina antiga non 

estaba tan avanzada como a actual, nin 

moito menos. Foi o coñecemento das 

plantas o que causou a revolución 

científica que mesmo permitiu burlar á 

morte.  

 

Historicamente, o control sobre as 

plantas foi tamén a orixe do 

sedentarismo. Isto provocou que as 

sociedades se estableceran nun lugar 

concreto podendo agora medrar grazas 

ás excedentes de alimentos e á 

seguridade de non vivir nun medio 

inhóspito. E, as causantes de tal 

revolución social foron, posiblemente, as 

mulleres. Isto é debido a que eran as 

encargadas da recolección, por iso non é 

raro pensar que foran elas as que 

descubriran o milagre do nacemento das 

plantas nun momento de vida nómade.  

 

Así, pouco a pouco, foron observando as 

propriedades medicinais das plantas ata 

convertérense nun elemento de 

necesidade absoluta para a supervivencia 

na sociedade. Agora as feridas, 

sangrados e golpes que antes podían ser 

causa de morte son facilmente curados e 

deixan de xerar problemas.  

 

Quizais a característica máis importante 

deste antecedente da medicina foi a súa 

supervivencia grazas á cultura popular, 

mediante a cal chegou mesmo ós nosos 

días. O que sucede é que agora estamos 

vivindo nun momento de auxe científico 

no que os medicamentos supliron todos 

os remedios naturais de forma 

automática. Pero o que parecemos 

esquecer é que moitos deses 

medicamentos teñen estratos das 

plantas ás que substitúen ou, 

mesmamente, son exactamente as 

plantas pero presentadas de forma 

diferente.  

 

Algún exemplo disto último sería a 

mundialmente coñecida Aspirina. Con 

capacidades analxésicas, está formado 

por ácido acetilsalicídico que provén 

dunha árbore coñecida como sauce. 

Antigamente, para calmar a dor 

mascábase a codia da árbore, pero agora 

temos o seu igual en forma de pastilla.  

 

E, outro menos coñecido é o remedio 

contra a tenia, un dos parasitos máis 

característicos do ser humano e que se 

obtén a partir da inxestión de carne de 

porco crúa  infectada. O remedio actual 

son unhas pastilla que a erradican 

rapidamente, pero esas pastillas están 

compostas de sementes de cabaza. No 

pasado estas inxeríanse para eliminar ó 

non desexado inquilino.  

 

Desta forma, cada vez son menos as 

persoas que continúan transmitindo este 

coñecemento milenario, que aínda segue 

presente sobre todo no contexto rural. 

A continuación recóllense algúns dos 

remedios que chegaron a nós: 

No caso da dor de dentes, a  solución 

consiste no seguinte: coller unha leituga 

e ferver as follas en aceite. Unha vez 

cocidas aplícanse as follas directamente 

sobre os dentes a fin de mitigar o mal. 

Pero, como moitos outros remedios, hai 

variantes. Unha, por exemplo, consiste 

no emprego das follas de salvia que, 

mediante fricción cos dentes, calma a  

dor.  

 

Outra doenza semellante a anterior e en 

estreita relación é a dor de moas. 

Quizais é unha das dores que provocan 

un maior malestar xeral. O modo de 

remediala admite as dúas variedades 

anteriores, e outra máis: a aplicación de 

sal moído con follas de salvia secas. 

Neste último caso, se a mestura se 

pulveriza, poderíase enxougar a boca con 

ela.  

 

Seguindo con problemas bucais, 

atopámonos coas enxivas que sangran e 

que poden evitarse mediante o emprego 

dunha mestura de viño (tinto ou branco)  

con cinza de vide. Con isto lávanse os 

dentes e o molar afectado, aplicándoo 

con frecuencia para calmar a dor.  

 

E, para acabar coa boca, existen 

distintos mecanismos para evitar a 

alitose, como son: mascar perexil ás 

mañás nada máis erguerse. Tamén se 

pode realizar con café.  

 

Chegamos agora a unha das doenzas máis 

comúns: a dor de cabeza. Para salvarse 

desta situación, existen unha infinita 

cantidade de remedios. Un, por exemplo, 

consiste na preparación dunha infusión 

de: romeo, melisa, valeriana e menta. 

Para isto mestúranse moi ben as herbas 

moídas e bótase en auga fervendo para 

preparar a infusión. Déixase reposar e 

cólase cando estea morna. Outra 

posibilidade é tamén unha infusión que se 

fai con auga ou viño mesturado con mel, 

esta mestura ponse a ferver e logo 

engádeselle melisa, romeo ou poleo.  

 

No tocante ás hemorraxias nasais, 

mascar raíz de ortiga seca deterá a 

hemorraxia.  

 

Xa en termos de curación propiamente 

ditos, teríamos a cicatrización de 

feridas. Para logralo empréganse follas 

de hedra silvestre que, cocidas e 

posteriormente coadas, aplícanse sobre 

a ferida. 

 

Para calmar golpes prepárase unha 

infusión de follas de nogueira en auga, 

empregando unicamente as follas, que se 

poñen en contacto coa zona afectada. 

 

Contra a picadura de insectos derrítese 

manteiga de porco e despois 

engádenselle caléndulas. A escuma que 

aparece elimínase e déixase arrefriar a 

mestura. Entón vólvese a por ó lume sen 

que ferva. Feito isto, gárdase e aplícase 

ás picaduras para que e desaparezan o 

máis rapidamente posible. 

 

Outra problemática común son as 

queimaduras cutáneas provocadas, 

normalmente, por accidentes domésticos. 

Unha das plantas máis empregadas para 

a cicatrización de queimaduras é a ultra-

coñecida aloe vera. Cortando un anaco  

das súas follas e aplicando o líquido 
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interno directamente na queimadura, 

conséguese unha cura moito máis rápida.  

Tamén esta planta, a aloe vera, é hoxe en 

día moi empregada en cosmética. Moitas 

das cremas actuais téñena entre os seus 

compoñentes. Por iso, o fluído interno 

pode ser empregado como crema 

cosmética 100% natural aplicándoo na 

pel. Nun primeiro momento quedará 

“pringosa”, para logo estar moito máis 

tersa. Cando se chega a esta situación, 

retírase da pel lavando a zona con auga.  

En canto ás molestias estomacais, algúns 

remedios para calmalas son: tomar unha 

infusión de auga e menta para calmar a 

acidez estomacal tras as comidas, as 

infusións de anís están recomendadas 

para este mesmo tipo de molestias, 

mesmo se pode empregar ourego. Para 

calmar a dor de barriga a augardente de 

cereixas é o remedio estrela. Para 

conseguila, bótase augardente nun 

recipiente ao que se lle engaden as 

cereixas sen rabo, déixase macerar ben 

durante un mes e medio e, pasado ese 

tempo engádeselle azucre. Déixase 

descansar durante uns días e xa está 

listo para tomarse (pódese empregar 

tanto o licor como as cereixas).  

 

Contra a caída do pelo pódese empregar 

unha das plantas menos consideradas do 

noso rural, as ortigas. Preparando unha 

infusión en auga desta planta, e  

botándoa despois sobre o coiro cabeludo 

(non inxerila!) prevense a caída do pelo. 

Proba disto é que algúns dos xeles para  

pelo aconsellados para estes casos levan 

estractos de ortigas.   

 

Tamén para as dores menstruais é 

aconsellable facer unha infusión con 

herba luisa e tomala quente. 

 

E, por último, imos cos remedios máis 

coñecidos.  

 

Contra o nerviosismo e a intranquilidade 

hoxe en día xa é habitual tomar unha 

infusión de tila.   

 

Xa no caso da dor de gorxa, o normal  é 

quentar un vaso de leite (sen que chegue 

a ferver pero que estea ben quente) ao 

que se lle engade unha ou dúas culleradas 

de mel. Normalmente este preparado 

tómase xusto antes de durmir. Tras 

tomalo un debe taparse durante todo o 

tempo que poida coas mantas.  

 

Durante os períodos gripais e de catarro, 

o que se pode facer para paliar un pouco 

os síntomas é tomar leite con ourego, 

tamén como no caso anterior o leite ten 

que estar quente sen que chegue a 

ferver, antes xusto de durmir e despois 

de tomalo taparse ben. 

 

A tose pódese calmar mediante un 

composto formado pola mestura de mel e 

flores de macela pulverizadas. A forma 

de inxerir a mestura pode ser, ou ben 

directamente despois de conseguila, ou 

se se deixa solidificar ben o  mel, dando 

lugar a unha especie de caramelos.  

 

E, por último, para desfacerse da 

conxestión nasal que nos procesos 

gripais non nos deixa case  respirar, 

pódense facer bafos con eucalipto. Para 

isto ponse a cocer auga, e cando estea 

fervendo bótanselle unhas cantas follas 

de eucalipto. Deixamos que siga fervendo 

uns minutos coa pota tapada. Tras este 

tempo, inspiramos o vapor e, pouco a 

pouco, notaremos como podemos respirar 

con normalidade pois as nosas vías 

respiratorias están libres de novo.  

 

Desta forma pomos fin ao noso traballo 

co que pretendemos facer unha 

referencia a un dos coñecementos máis 

importantes que sobreviviron a través da 

cultura popular. Queremos facer 

especial fincapé na gravísima perda 

cultural que supón deixar de lado 

tradicións coma son estas e outras 

moitas que comezan a desaparecer 

debido ao desinterese.  

 

                                                       
Marcos Rivada Domínguez 

Rocío Pavón Varela 

Leyre Veloso Cruz 

 

 

Como facer 

pan 

artesán? 
 

Ingredientes:                    

Fariña                     

Auga Quente          

Sal                            

Crecente pequeño  
 

Utensilios que necesitaremos: 

Forno de pedra                                        

Vasoira. 

Leña. 

Táboas alargadas 

Mantas  

Artesa     

Elaboración do crecente grande 

 

O primeiro que temos que facer é botar 

fariña no medio da artesa e mentres 

botamos a fariña debemos ir realizando 

un burato . Unha vez feito o burato 

colocamos nel o crecente pequeno 

(porción de masa que se gardou da 

amasada anterior ) e un pouco de auga 

quente , vaise amasando pouco a pouco  e 

botando auga  ata que consumimos a 

fariña que botamos na artesa . 

 

Posteriormente botamos un pouco de 

fariña encima do crecente para que non 

colla frío e cubrímolo cunha manta ata o 

día seguinte. 

 

Amasar 

 

Ao  día seguinte volvemos a facer os 

mesmos pasos , botamos fariña na 

artesa, pero agora  nunha maior 

cantidade que o día anterior e no medio 

do burato colocamos o crecente grande,  

a seguir comezamos a botar auga quente 

(botarlle sal á auga ) e imos amasando 

todo pouco a pouco , se a amasada é moi 

grande, podemos separar a masa e  

amasala  en anacos pequenos. 

 

Por último tapamos a amasada cunha  

manta nunha esquina da artesa, ten que 

quedar ben suxeita para que a amasada 

non se escape . 

              

Tempo que debemos deixar a amasada 

tapada : 

 

En inverno: 3 - 4 h. 

No verán> 1 h 30 ‘  - 2 h                      

 

 

Cocer o pan 

 

Unha vez pasado o tempo requerido, 

destapamos a amasada e imos partindo a 

masa segundo o tamaño  que queiramos 

para  os bolos de pan . 

 

Canto menos  toquemos a masa mellor,  

xa que se pode estragar se a tocamos 

moito. 

 

Una vez cortados os bolos de pan, 

colócanse nunha táboa  alongada 

(previamente bótaselle algo de fariña á 

táboa para que o pan non se pegue) . 

 

Por último tapamos o pan mentres non o 

metemos ao forno e facémoslle un corte 

moi fino co coitelo na parte superior, 

antes estes cortes tiñan forma de cruz 

que parece ser un costume que se 
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remonta ao século XV e son unha 
defensa contra todo mal. 
 
Para quentar o forno, comézase metendo 
uns poucos guizos e posteriormente 
achas de leña gordos. Para saber se o 
forno está quente ou non,  só hai que 
mirar a pedra, cando estea branca, o 
forno estará quente. 
 
Antes de metermos o pan limpamos ben o 
forno coa vasoira  e a continuación 
introducimos os bolos de pan e para que 
os que están ao final  non se manchen ou 
collan a ferruxe do forno, colocamos  
dúas  ou tres verzas  por debaixo ou por 
riba  . 
Finalmente pechamos ben  o forno e 
agardamos 2 horas ata que o pan sirva,  
por último só queda retirar o pan do 
forno . 
 
A maior parte do pan que comemos hoxe 
en día é industrial pero aínda hai fornos 
que o seguen facendo á maneira de antes 
e a verdade é que o sabor e a duración 
do mesmo son totalmente  distintos. 
 
O pan sempre tivo un papel central na 
alimentación dos galegos pois acompaña 
calquera tipo de comida e comer sen el, 
considérase unha falta de cortesía na 
mesa, de aí expresións como “comer a 
salpicón” que é facelo sen chisca de pan. 
Antes o pan de trigo era moi escaso pois 
este cereal dáse mal en Galicia, sendo 
moi caro,  polo que se comía só os días de 
festa. O resto do ano facíase pan de 
centeo ou de millo con mestura de 
centeo, de millo só non porque é un pan 
moi teso e nada esponxoso. O pan 
cocíase nos muíños, a maioría hidráulicos, 
que podían ser de marea ou de río, sendo 
estes últimos os máis frecuentes. 
Pagábase cunha porcentaxe de fariña 
moída, normalmente un dez por cento, a 
través da maquía, que é o que se 
empregaba para medir esta cantidade. 
Pero na maioría das aldeas había fornos 
comunais e en moitas casas fornos 
familiares de pedra e máis tarde de 
ladrillo.  
 
Neles elabórase o pan de xeito artesanal 
do que falei neste artigo, que  espero se 
siga facendo así durante moito tempo 
polas razóns que enumerei antes e tamén 
porque é unha forma de manter a 
tradición, o noso.   
 
                   

 Nerea Gil Menor 

O castelo O castelo O castelo O castelo 

de Macedade Macedade Macedade Maceda    
 
O castelo de Maceda, tamén coñecido 
como a  Fortaleza de Maceda, foi 
declarado monumento histórico-artístico 
o 22 de abril de 1949. Foi construído no 
século XI e cumpría unha función de 
vixiancia ademais de defensiva, primeiro 
contra as incursións musulmás e 
posteriormente lusitanas. 
 
Aquí viviu Alfonso X O Sabio(1221-1284) 
ata a idade de 11 anos, é decir ata o ano 
1232. É autor das fabulosas Cantigas de 
Santa María, escritas en lingua galega, 
ademais doutras cantigas de escarnio 
que non desmerecen para nada ás 
primeiras aínda que a temática sexa 
totalmente distinta.  
 
Neste castelo naceu o egrexio navegante 
Joâo dá Nova, alcalde de Lisboa de 1496 
a 1501 e descubridor, entre outras, das 
Illas de Ascensión, que reciben este 
nome por se descubriren o día da 
Ascensión. Están situadas no Atlántico 
Sur, a uns 1600 quilómetros da costa de 
África. Outra das illas descubertas por 
Joâo dá Nova foi Santa Helena (onde foi 
desterrado Napoleón e é onde morreu) e 
Ceilán.  
 
É un dos edificios civís máis relevantes 
da Idade Media en Galicia. Ten uns 
muros interiores máis grosos que a 
maioría das  fortalezas de Europa. A 
muralla exterior está preparada para a 
defensa e nela destacan dúas torres 
grandes, unha rectangular, xunto á única 
porta de acceso, e outra circular situada 
na esquina oposta. Nas dúas equinas 
restantes atópanse os contrafortes 
defensivos.  
 
Para acceder ao interior do recinto é 
preciso atravesar unha porta de arco de 
medio punto con doelas (cada unha das 

pedras que forman o arco) e dous 
escudos en cadanseu lado, pertencentes 
un aos Novoa e o outro aos de 
Rivadeneira. Un deles móstranos a águia 
e a torre, característicos dos primeiros. 
O dos deRivadeneira mostra a súa cruz 
que divide en catro cuarteis (os trece 
róelles dos Samiento, as raias dos Ulloa, 
a catro barras e a Ave MaríaGratia Plena 
dos Mendonza e os seis róelles dos 
Castros).  No patio hai un pozo cun 
peitoril de pedra, unha escaleira de 
caracol, e nos pisos superiores ventás 
con faladoiros. En tempos todo o edificio 
principal tivo, en tres dos seus lados, 
unha espléndida solaina da que só quedan 
os ocos que a soportaban.  
 
Está situado ao pé da Ribeira Sacra, 
zona comprendida entre as ribeiras do 
río Miño e Sil, é dicir, sur da provincia de 
Lugo e norte da de Ourense. Esta zona 
caracterízase polos numerosos mosteiros 
que posúe ademais de fortalezas como a 
de Monforte , Castro Caldelas e Maceda 
pero sobre todo polo famoso Canón do 
Sil. Máis concretamente na serra de San 
Mamede e a uns 40 quilómetros da 
estación de montaña de Manzaneda. 
 
Como xa se dixo, o castelo foi escenario 
de enfrontamentos nas revoltas 
Irmandiñas.  Xa na Idade Moderna, 
debido á súa posición privilexiada, 
estableceuse nel un mercado que foi o 
eixe ao redor do cal medrou a vila.  Hai 
só vinte anos esta fortaleza estaba en 
ruínas e actualmente permanece 
pechado. Hai  pouco este hotel-
restaurante ofrecía numerosas 
actividades que se realizaban nos 
arredores: senderismo pola serra de San 
Mamede, esquí en Manzaneda, baño 
termal no Balneario de Baños de Molgas, 
paracaidismo... Parece ser que dentro de 
pouco volverá a ser hotel-restaurante 
recuperando parte destas actividades. 
 
As xentes de Maceda e os arredores 
séntense moi orgullosos da súa historia. 
Presumen del tanto ou máis ca do 
cercano Santuario dos Milagres, famoso 
pola súa novena e o rosario das 
Antorchas. Aquilo que identifica o pobo, 
o seu sinal de identidade. 
 

Uxía Ferreiro Caneiro 
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Curiosidades e outras miudezas 

 

 

 

 
A revista Nature acaba de publicar un 
traballo sobre un dos animais máis 
coñecidos e aproveitado polo galegos, 
isto é; o porco, ou marrau ou cocho, que 
todos estes nomes recibe en galego. 
Agora sabemos por que come de todo, é 
dicir, porque é omnívoro.Un grupo de 
máis de 150 científicos de 12 países, 
entre eles un español, acaba de 
secuenciar o seu ADN xunto co de varios 
xabaríns. Isto pode ter grandes 
implicacións en biomedicina xa que 
observaron que o porco presenta varias 
mutacións cuxo efecto en humanos tense 
asociado a un maior risco de padecer 
enfermidades como o alzeimer, a diabete 
ou a dislexia. Ademais a secuenciación 
permitirá estudar mellor os riscos dos 
xenotransplantes ( transplantar con 
tecidos de especies distintas á humana). 
Agora sabemos tamén que o porco pode 
comer o que non comen outras especies  
porque non é sensible ao sabor amargo e 
iso está presente nos xenes relacionados 
co sentido do olfacto e a percepción do 
sabor. Os científicos observaron que 
estes xenes evolucionaron dunha maneira 
totalmente distinta  a como o fixeron no 
home ou noutras especies. 
 
A secuenciación tamén demostrou que un 
30% do xenoma das razas que hoxe 
coñecemos é de orixe china de onde 
parece proceder o antergo do porco pero 
iso si, parece ser que o cerdo ibérico 
nunca foi cruzado con razas asiáticas.  
O que tamén está ben claro  é o ben que 
sabe, e aínda que non probei o porco 
chino coido que nunca igualará aos nosos 
chorizos ou androllas. 
 

Brais Casas Fernández  

VVVEEELLLEEENNNOOOSSS   

MMMOOORRRTTTAAAIIISSS                           
      

   
 
Os velenos tiveron diferentes usos ao 
longo da historia. Nalgúns casos foron 
empregados para curar determinadas 
enfermidades (como a leucemia) 
utilizando pequenas cantidades, e 
noutros para acabar coa vida das 
persoas. 
A primeira referencia escrita sobre 
velenos data do ano 1500 a.C. É o Papiro 
de Ebers, un completo tratado médico 
redactado no antigo Exipto. 
Para detectar o veleno é común analizar 
o sangue, os ouriños , contidos gástricos 
e mostras dos pulmóns, fígado e riles ; 
pero ás veces hai que recurrir ó  humor 
vítreo que se atopa detrás da córnea e 
ao cabelo. 
Non existe un detector universal de 
velenos. 
 
“Todo é veleno e nada é veleno; 
a diferenza atópase  na dose 
empregada”. 
 

Velenos máis coñecidos e 

as súas vítimas . 
 

• CICUTA:  o máis clásico. 
Procedencia: Extráese da “colina” planta 
herbácea que cheira a ouriña. 
Efectos: Ataca o sistema nervioso 
central. É o veleno máis rápido e letal. 
Non ten antídoto. Caso histórico: 
Sócrates, que o tomou tras ser 
condenado a morte por impiedade e 
corruptor de mozos. 
 
• ARSÉNICO: o rei dos velenos. 
Procedencia: Presente en moitos 
minerais. Abundante. Efectos:  Morte en 
poucas horas (dose alta), cancro. Caso 
histórico: Nerón. 
 

• TETRODOTOXINA: o máis salvaxe. 
Procedencia: Atópase na saliva do polbo 
de aneis azuis ou nos ovarios do peixo 
globo. Efectos: Parálise, colapso 
respiratorio e cardiovascular. Caso 
histórico: Cleopatra, que se suicidou coa 
mordedura dunha víbora áspide 
converténdose na última raíña da 
dinastía Ptolemaica de Exipto. 
 
• Ántrax: o máis terrorista. 
Procedencia: Atópase na bacteria 
Bacillus anthracis. Transmítese por 
esporas no aire ou polo contacto con 
animais infectados. Efectos: Comeza cun 
resfriado común e complícase ata 
producir a morte. Caso histórico: Carta 
con ántrax  a senadores americanos no 
2001. A día de hoxe  o caso está aínda 
sen resolver. 
 
• CIANURO: a solución final. 
Procedencia: Sementes. Efectos: 
dificultades respiratorias, convulsións e 
fallo cardíaco. Caso histórico: Alemania 
nazi. Con el gaseáronse a millóns de 
xudíos na Segunda Guerra Mundial. 
 
• POLONIO: contra Litvinenko. 
Procedencia: Complexo nuclear de 
Avangard. Efectos: Morte por fallo 
multiorgánico (radiación). Caso histórico: 
Alexander Litvinendo, excoronel da 
antiga KGB.  O seu ataúde permancerá 
selado durante 20 anos ata que o seu 
corpo deixe de ser radioactivo. 
 
• ESTRICNINA:  non pasa 

desapercibido. 
Proedencia: Extráese dunha árbores 
chamada Strychnos nux vomica. Bótase 
en licores ou café para disimular o seu 
sabor extremadamente amargo. Efectos: 
as contraccións  que provoca son tales 
que a espalda arquéase ata os nocelos 
tocaren a caluga.Caso histórico: 
Alexandro Magno e tamén a vítima da 
primeira novela de Agatha Christie. 
 
• TALIO: o preferido de Sadam. 
Procedencia:  ven dun metal cuns sales 
moi tóxicos que durante  moito tempo foi 
empregado como raticida. Efectos: 
psicose e alteracións nerviosas pero 
estes síntomas confúndense con outros 
de tal xeito que moitos crimes 
posiblemente quedaron impunes.Caso 
histórico: Utilizouno Sadam Husein para 
eliminar a moitos dos seus opoñentes 
polítiocs. 
 

                                
Daniel  Saco Orbán 

 

Conta, 

conta … 

Sabes por 

que 

comemos 

de todo? 
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Curruncho do deportista 

 
 

 
 
Quen non ten a ese amigo que fai mil 
cousas e aínda así saca tempo para estar 
cos amigos, estudar e ata se quere, 
botar moza?  
 
A pregunta é,  como nos apañamos os 
estudantes  de hoxe en día  para 
compaxinar estudos con calquera outro 
tipo de actividade? Realmente fan que o 
noso rendemento académico empeore, ou 
o simple feito de ver que temos menos 
tempo  fai que o aproveitemos ao 
máximo? Vou dar a miña opinión falando 
dende a miña propia experiencia. 
 
Xa hai moitos anos que adico o meu 
tempo libre ó baloncesto,  sen deixar de 
lado os estudos.  Ás veces ata lle adico 
máis de doce horas semanais e a medida 
que subes cursos medran as esixencias 
escolares e deportivas, especialmente en  
cursos como os de bacharelato nos que 
queres que o teu rendemento sexa o máis 
alto posible.  Mais con certos sacrificios 
podes compaxinar ambas cousas.  Que 
tés partido en Ferrol? Non hai problema, 
“basta” con levar  un libro na viaxe para 
aproveitar o tempo ao máximo. Si é 
certo que tés días de moito cansanzo 
pois chegas de xogar a unha da mañá e 
tés que madrugar para estudar ao día 
seguinte e mesmo ir ao instituto, que as 
túas ocupacións ás veces implican 
renunciar a festas, cumpreanos...  
Milleiros perdín eu, pero ao fin e ao cabo 
fágoo porque sei que é o que realmente 
quero e porque teño un compromiso e 
debo cumprilo. 
 
Outro factor que eu considero 
fundamental,  sobre todo nos primeiros 
momentos, é a axuda da túa familia, que 
che  boten unha man, que te apoien en 
todo aquilo  que fagas. E como non, papá 
e mamá estade sempre aí para levarme 
aos adestramentos! 
 
Agora que podo compartir equipo con 
compañeiras máis maiores dinme 
exactamente o mesmo, que o tempo só 
hai que saber aproveitalo. Todas son un 
claro exemplo a seguir, xa que podo 
atopar  estudantes de medicina, dereito 
ou enxeñería, e todas con bo 
rendemento. 

O deporte a un nivel alto esixe moito 
compromiso e moito sacrificio, pero 
estes tamén son dous valores moi 
necesarios en calquera aspecto da vida, e 
por outra banda, o deporte sempre che 
devolve cousas positivas coma novas 
amizades ou viaxes.  Ademais,  penso que 
o deporte serve para liberar a mente e 
dá relaxación, despois dunha tarde de 
estudo, un par de horas de adestramento 
soltando adrenalina,  sérvenche para 
cargar as pilas e voltar aos estudos con 
máis forza.  
 
Teño tamén  amigas que non se adican ao 
deporte pero si comparten os estudos 
con calquera outro tipo de afección como 
a música, o teatro etc. E teñen uns 
rendemento magníficos. 
 
Personalmente penso que hoxe en día a 
xente nova estamos totalmente 
capacitados  para compaxinar varias 
actividades.  
  
Se te ves agobiado, acouga e organízate! 
Non deixes de lado todo aquilo que che 
gusta, xa que podes arrepentirte, e en 
fin, eu non sei se acadarei o que me 
propoño pero quero ir á universidade e 
debo estudar moito, pero o balonceto é a 
miña vida. 

                                                                                                    
Laura Álvarez Patao 

                                                      
 

 

 
Hai uns meses, concretamente a finais  
do 2012, un mesmo home, nun mesmo día, 
conseguiu bater catro records que 

parecían moi complicados de seren 
superados, concretamente superou o de 
subida en globo a maior altura, o de salto 
desde unha maior altura e o de maior 
velocidade en caída libre.  
 

 
Estamos falando de Felix Baumgartner, 
un campión de deporte extremo, nado en 
Austria, e con 41 anos, que realizou un 
salto dende a estratosfera, para sermos 
máis exactos,  dende os 39,068 metros 
de altitude. Esta xesta levada a cabo por 
Baumgartner é considerada un record 
nos límites do ser humano. 
Baumgartner comezou a subir ás 17:31, a 
unha temperatura de 19,5 graos, na súa 
cápsula, que pesaba 1.315  quiilos.  
Conseguiu romper a barreira do sonido 
(1.130 km/h), xa que chegou aos 1.173 
cando tan só levaba 45 segundos desde 
que se lanzara ao baleiro, desde un 
soporte da súa cápsula. Cando levaba 4 
minutos e 17 segundos no aire, o 
austríaco abriu o primeiro dos seus 
paracaídas.  
Outro dos obxectivos de Baumgartner 
era o de bater o número de minutos en 
caída libre, que, sen embargo,  non 
conseguíu superar pois Baumgartner 
realizou a caída en 4:22 minutos, a tan só 
14 segundos do anterior record, que era 
o de Kittinger, que no  1960 mantívose no 
aire durante 4:36 minutos. Non 
conseguiu superar esta fazaña, porque se 
lle embazou o visor, ata o punto de facer 
lle imposible a visibilidade, polo que tivo 
que accionar o paracaídas antes do 
esperado. 
No salto de Baumgartner había moitas 
medidades de seguridade, para 
asegurarse de que todo saíse ben, 
empezando polo seu traxe presurizado, 
ademais contaba cun mecanismo que 
abriría o seu paracaídas 
automaticamente en caso de que algo 
fallara. Finalmente, o austríaco Felix 
Baumgartner conseguiu realizar esta 
proeza sen ningún percance (a excepción 
do record de tempo en caída libre). 
 

Hugo Murado Fernández 
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Curruncho do deportista 

O Actual 

Xadrez 

Ourensán 

Hoxe en día, podemos dicir que o Xadrez 
Ourensán pasa por un doce momento, 
sobre todo en canto ao que respecta ás 
categorías cadete e inferiores, o cal 
asegura un bo futuro para este deporte 
na nosa provincia. 
No terreo da categoría absoluta 
contamos con bos xogadores nos que o 
referente é Iván Salgado. O ourensán, 
que é o número tres español con apenas 
21 anos, xa ten un dilatado palmarés no 
que destacan: O Magistral Ciudad de 
Barcelona e o Torneo Internacional Forni 
di Sopra (Italia). Tamén é de destacar 
que cando tiña 18 anos acadou o 
subcampionato mundial da categoría sub-
18.  
Sen embargo onde  máis destaca a nosa 
provincia actualmente é na gran 
cantidade de bos xogadores moi novos 
que enchen torneos tan importantes 
como o Open Internacional Aninovo 
Barrocas ou o Provincial Absoluto de 
Ourense. 
En canto aos nosos clubs, hai algúns que 
destacan pola súa gran historia coma o 
Ateneo de Ourense ou o Liceo Academia 
Postal (que non hai moito  tempo 
``vivía´´ instaurado na División de 
Honra Galega). 
 

 
Algúns dos integrantes de Liceo 

Academia Postal. Tempada 2010-

2011.  

 
 Outros representan un valor seguro 
para o futuro xadrecístico da nosa 
provincia, creando verdadeiras 
“fornadas” de futuros grandes 
xogadores, exemplo disto é a Casa da 
Xuventude (que, cunha maioría de 
xogadores que non chegan aos 13 anos, 

xa loitan por estaren na Primeira División 
Galega), así coma a gran cantidade de 
filiais do Xadrez Ourense. 
 

 
Algúns dos integrantes da Casa da 
Xuventude. Tempada 2012-2013. 
 
Cómpre nomear outros clubs que 
confirman a gran calidade da provincia, 
coma o Peña Recreativa-Pera, ou o 
Universitario de Ourense. Pero o máis 
destacado de todos é o Xadrez Ourense, 
subcampión do campionato español por 
equipos sub-16 da última edición, e que, 
na categoría absoluta, mesmo conta con 
xogadores da talla do tetracampión do 
Open Internacional Aninovo Barrocas, e 
irmán do noso referente xadrecístico: 
Óscar Salgado. 
 

 
Representantes do Xadrez Ourense no 
campionato español por equipos sub-16 

da pasada edición. 

 
 

Adrián González Maestro 
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XOGOS 
OLÍMPICOS 

Os Xogos Olímpicos (chamados así por 
celebrarse na cidade de Olimpia, na 
antigüidade, no santuario de Zeus, en 
Grecia) foron festas relixiosas, culturais 
e deportivas celebradas na antiga Grecia 
(776 a.C. - 392 d.C.) en honra ós Deuses 
maiores (Zeus, Apolo, etc). Neles 
participaban os atletas, que debían ser 
cidadáns (só homes), os cales se 
adestraban durante anos nos ximnasios. 
 
Existían diversas disciplinas, tendo cada 
unha un adestramento especial, e que se 
practicaban co corpo totalmente espido. 
As primeiras disciplinas foron: 
Pankration (loita a morte), Loita 
(practicamente tal como a coñecemos 
actualmente), Boxeo (moito máis cruel có 
actual, sen apenas normas), Carreiras de 
Carros, Carreiras a pé, Péntatlon, 
(consistente en lanzamento de disco, 
lanzamento de xavelina, salto de 
lonxitude, loita e carreira a pé) e Música 
(considerada unha competición máis). 
 
En Olimpia chegáronse a celebrar 293 
Xogos Olímpicos. Segundo a tradición 
estes empezaron no ano (776 a.C.), 
continuaron baixo a dominación romana, e 
só pararon coa chegada do cristianismo 
ao poder en Roma. O emperador 
Teodosio I aboliunos no ano 393 d.C., e 
como excusa dixo que eran pagáns. 
 
Afortunadamente tiveron unha segunda 
oportunidade para volver a nacer e foi a 
finais do século XIX, co barón de 
Coubertin. Pensaba que o deporte era 
importante para o desenvolvemento dos 
mozos e unhas excavacións arqueolóxicas 
en Olimpia déronlle a idea. Nesa primeira 
edición que tivo lugar en Atenas 
participaron 241 atletas de 14 países. 
 
Nesa edición organizouse unha carreira 
de 40 Km. entre Maratón e Atenas , en 
recordo de Filipo, que foi o soldado 
grego que tras a vitoria contra os persas 

saíu correndo cara a Atenas para 
comunicar a noticia. Como fixo todo o 
camiño correndo, deu a noticia e morreu 
esgotado. Esta proba tivo tanto éxito 
que moitas cidades organizaron a súa 
propia maratón.O que non estaba daquela 
ben definido era a distancia ata que en 
1908, nos Xogos Olímpico de Londres, a 
carreira saíu da terraza do castelo de 
Windsor e chegou ao estadio de White 
City, exactamente 42,195 quilómetros. 
Esta distancia acabou sendo a oficial en 
todos os maratóns. 
 
Ademais o barón dotounos de varios 
símbolos como o de “citius, altius, 
fortius”que significa “máis rápido, máis 
alto e máis forte”. Despois, no 1914, 
cunha bandeira e cinco aneis 
entrelazados. Cada un deles representa 
un continente. As seis cores (azul, 
amarela, negra ,verde e roxa, sobre 
fondo branco) foron elixidas para que 
cada país do mundo atopase ao menos 
unha das cores da súa bandeira. A chama 
olímpica instituiuse no 1928 e así seguen 
ata a actualidade. 
 
Unha curiosa diferenza con respecto á 
actualidade é que na antiga Grecia 
tódolos conflitos armados eran 
suspendidos durante os Xogos, estes 
eran unha especie de tregua para tódolos 
participantes. 
 
Os deportistas modernos están suxeitos 
a múltiples presións, que os teñen levado 
a utilizar produtos para mellorar os seus 
logros, moitas veces poñendo en perigo a 
súa saúde. É o que chamammos dopaxe. 
Algo que na antigüidade non existía. 
                    

                
Xiana Casas Fernández 

 
 

DESIGUALDADE 
NO 

BALONCESTO? 
 
 
Cando nos referimos ao baloncesto, 
sabemos que é un mundo 
tradicionalmente de homes, eles son os 
que aparecen nos medios de 
comunicación e os que a xente coñece.  
Sábese que o baloncesto antigamente 
era de homes, xa que nos primeiros 

xogos olímpicos eran estes os únicos que 
participaban.  
 
Na actualidade xa existen blogs que 
promoven o baloncesto feminino e con 
isto inténtase crear unha visibilidade da 
muller no ámbito deportivo. 
 
Estas desigualdades están presentes en 
moitos ámbitos, pero os principais son: o 
salario (os homes cobran un salario e 
polo tanto o baloncesto convértese no 
seu traballo, sen embargo, para os 
equipos femininos é moi complicado 
conseguir recursos económicos xa que 
non existen empresas que queiran 
patrocinalos e cando se paga un salario 
ás mulleres que poidan vivir do 
baloncesto, é considerablemente inferior 
ao dos homes). 
 
Outro dos ámbitos que dan lugar a esta 
desigualdade é o relativo ás autoridades 
públicas (en competicións masculinas 
tales como a Copa do Rei hai un acto de 
presenza ao que acoden o rei e o 
príncipe, polo contrario, na Copa da Raíña 
non están presentes nin a raíña nin a 
princesa). Pero sen dúbida o ámbito onde 
está presente unha maior desigualdade é 
o dos medios de comunicación: 
actualmente Teledeporte emite partidos 
de baloncesto feminino os sábados á 
maña, supondo un custe de 
aproximadamente 5000 € para os 
equipos. Pero, relacionado co baloncesto 
masculino, emítense partidos a miúdo sen 
supoñer apenas gastos para os equipos.  
 
Outro dos aspectos a observar é que o 
número de espectadores nos partidos de 
baloncesto masculino supera 
considerablemente ao que acode ós 
partidos femininos. 
 
O baloncesto feminino é tan 
espectacular, variado e emocionante, que 
merece ter máis xente que o siga. Elas 
tamén xogan. 
 

Alejandro Nieto González 
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Gañadora do Nivel I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xiana Casas Fernández 
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Gañadora do Nivel II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andrea González Matanza 
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Gañadora do Nivel III 

Marcos Fernández Rodríguez 
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O Curruncho do espectado de Rañolas 9 vai así porque … 

PARA RAÑOLAS 10, NON VEÑADES  

 

CON  
  

, NIN VOS QUEIXE- 

DES DE QUE NON HAI 
 

, NIN 

DE QUE NON HAI BOAS 
 

OU QUE TAMPOUCO SE ESTÁN 

NOVAS PELÍCULAS. 

ESPERO QUE ISTO NON  

 

Rañolas 

SEXA 
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 Alba Gil Blanco 
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Era un meniño de manteiga, bonito coma un caravel. 
Ningunha señora podía ollalo sen bicalo. 
 
Vistidiño coma un príncipe de lenda, tiña un ollar 
tristeiro de neno medrado en sedas e bicos. 
 
Os seus traxes primorosos facían do neno un 
monequiño para bicar con degaro. 
 
O seu traxe de antroido custaba dous meses de 
traballo e, a súa nai revíase de ledicia. 
 
Porque á súa beira tódolos nenos daban mágoa, 
vistidiños con traxes cativos. 
 
E a fermosura do neno foi a súa desgracia. 
 
Pouco a pouco, na quentura dos agarimos, o neno 
fíxose mozo. Un mozo cheo de bondade. Unha 
bondade chea de inocencia. 
 
O mozo entrou nunha academia militar e a súa nai 
choraba, choraba; mais no fondo do fondo da súa 
alma ela ben arelaba que o seu fillo fose distinto. 
 
E cando chegou vistido de cadete a nai entoleceu de 
fachenda. E o mozo seguía coa súa bondade limpa e 
branca de neno. 
 
Un día o mozo marchou para a guerra por obriga da 
súa profesión. 
 
E alí caíu ferido de morte. E ó morrer non dixo máis 
que esta frase tremendamente tráxica. 
 
 
                                                  ¡Ay, mi mamaíta! 
 

Cousas  (A.R. Castelao) 
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