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O Otero Pedrayo, sempre no recordo.  

 

 

 O Otero Pedrayo é un lugar que ten diferentes significados para os que 

convivimos nel. Para uns é un edificio nobre no que se transmite cultura, para outros é 

un lugar onde os nervos e a tensión, sobre todo en período de exames, enche os seus 

corredores, e para os máis é un lugar onde comeza a senda de afectos e cariños que  

perdurarán por moitos anos. Pero o que une a todos os que pasamos uns anos da nosa 

vida nel é unha futura lembranza , mergullada na consabida nostalxia que provoca o 

paso do tempo. 

Así que tanto ós docentes que marchan despois do deber cumprido, como para o 

alumnado, que remata esta etapa das súas vidas, vai adicado o número 10 da 

renovada revista Rañolas. 
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ALUMNADO QUE PARTICIPOU NESTA REVISTA 
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COORDINADORA: Helena Alonso Fernández 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAZAS A ESPERANZA VALENTINA CASTRO ISDAHL- 

TROYE E A PATRICIA ROMERO VICENTE QUE FIXERON 

RESPECTIVAMENTE A PORTADA E  A CONTRAPORTADA 

DESTA REVISTA 
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 INTRES CREATIVOS 

Os alumnos de 3º de ESO fixeron co asesoramento do profesor de Educación plástica 

e audiovisual, Fernando San Martín Viscasillas, un traballo tipográfico e artístico sobre o 

nome da revista, RAÑOLAS. Vede o que lles inspira a estes alumn@s a palabra Rañolas. Os 

traballos resultan moi diferentes porque diferentes son tamén a súas ideas creativas. Todos 

levan o selo artístico dos seus creadores aínda que algúns nin sabían que eran donos del. 

      

Emilio Cid Rodríguez 

 

Valentina Castro Isdahl-Troye 

 

Paula Pumares Pérez 

 

Tania Varela Gómez 

 

María Rodríguez Núñez 

 

Belén Franchetto Arce 
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ACTIVIDADES NO CENTRO  ( CURSO 2013-14 )

 

DÍA DA NON-VIOLENCIA E DA PAZ  

( 30 DE XANEIRO 20) 

 

CARTAS DE AMOR (14 DE FEBREIRO 2014) 

 

 

DÍA DA ELIMINACIÓN DA VIOLENCIA 

CONTRA AS MULLERES ( 25 DE NOVEMBRO 

DE 2013) ( DO PLAN PROXECTA)

 

Ángela Graña Varela, Alicia Míguez Alonso (1º BACH. G) 

 

 

Foron moitas as actividades que se 

desenvolveron no IES Otero Pedrayo. Pero de 

todas, temos que destacar aquelas que teñen 

que ver coa PAZ e co AMOR. Estes son uns 

bos recursos para minimizar os efectos da 

desesperante crise. 
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   ENTROIDO 2014 

O meco manda no Otero: 
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Son protagonistas 

Noraboa a todos os premiados 
no VI Concurso Galego de Robótica! 
Estaremos ante os futuros xenios da 
robótica?    

 

 

 

Parabéns á nosa alumna 
Esperanza Valentina Castro que,  
gañou o concurso "Pon unha vaca no 
Acuario”. 

 

  

Ángela Graña Varela, Alicia Míguez Alonso (1º 

BACH. G) 

 

                                                        

 

 

Parabéns aos gañadores no 
Rally Matemático de Galicia de 4º 
ESO C 

 

 

Noraboa a Iria Brea Suárez de 
2º ESO B polo seu 1º premio no 
concurso "Apúntate unha idea" sobre 
prevención do consumo de alcohol na 
mocidade (modalidade de Debuxo). 
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“Con A de Artista” – Esperanza Valentina Castro Isdahl-Troye 

Dende Noruega ata Arxentina 

pasando ata por Uruguai e sen esquecer a 

terra galega. Esperanza Valentina Castro 

Isdahl-Troye, ademais de ter madeira de 

artista, conta con raíces onde as haxa. 

O pasado mes de novembro, 

Esperanza resultou gañadora do concurso 

escolar denominado “Mete una vaca en el 

Aquarium”, organizado pola Concellería de 

Cultura coruñesa con motivo da 

celebración do Día da Acuicultura. Por 

conseguinte, é a vaca deseñada por esta 

alumna de 3º de ESO do IES Otero Pedrayo 

de Ourense a que pasa a formar parte da 

exposición Aquarium Finisterrae inspirada 

na acuicultura. 

Tras proclamarse vencedora dun 

concurso que contou con máis de 3.000 

creacións recibidas de 91 centros 

educativos galegos, pero sen abandonar 

nin un intre esa humildade característica 

dos artistas, Isdahl-Troye amosa unha 

indubidable creatividade, esforzo e un don 

innato para o arte. 

Esperanza, amante declarada, ademais, de 

todo o relacionado co mundo do teatro, 

concedeunos unha pequena entrevista na 

que nos dá a coñecer algúns dos segredos 

que agocha a composición gañadora do 

certame. 

Pregunta: Esperanza, poderías 

dicirnos cal foi a túa inspiración 

para crear esa característica vaca? 

Resposta: Pois como o tema do 

concurso era a acuicultura, 

inspireime nun primeiro momento 

en diferente tipos de peixes, cada 

un deles distinto aos demais. 

Comecei debuxando un peixe ao 

que decidín encerrar nunha 

especie de piscina co obxectivo de 

introducir o tema da cría de peixes 

en cativerio. Posteriormente, 

quixen introducir o tema do 

coidado destes exercido polo ser 

humano; de feito aparecen mans, 

ollos e ata un cerebro humano cos 

que busquei transmitir dita idea. 

Por outra banda, atopamos tamén 

unha imaxe na que dous peixes se 

xuntan mediante as súas 

respectivas colas formando unha 

especie de ovo; imaxe coa que 

quixen tratar o tema da 

reprodución destes animais. 

Pregunta: Houbo ou hai alguén que 

dende pequena te animase a 

iniciarte na pintura ou é algo que 

saíu de ti, algo que 

verdadeiramente che gusta dende 

sempre? 

Resposta: Levo pintando dende 

que era nena, pero agora mesmo 

non recordo se houbo alguén que 

me animase a pintar e que influíse 

en min para elo. A verdade é que, 

nin sequera sei o porqué, pero 

cando empecei a debuxar adoitaba 

debuxar mulleres vestidas co típico 

traxe sevillano. Gustábame o 

vestiario que levaban e divertíame 

debuxalas. 
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Pregunta: No teu entorno, hai 

alguén que se adique ao mundo da 

pintura? 

Resposta: Por parte de nai tiña 

unha tía avoa á que si lle gustaba 

pintar, pero non se dedicaba 

profesionalmente á pintura. Sen 

embargo, outra das miñas tías 

avoa, á que lle encanta debuxar, si 

se dedica á pintura. 

Pregunta: Polo que sabemos, 

ademais de á pintura, tamén es 

afeccionada ao teatro. Se tiveses 

que escoller soamente unha destas 

dúas actividades, poderías dicir cal 

sería a escollida? 

Resposta: Pois se tivese que 

escoller unha das dúas, creo que 

elixiría o teatro. A pintura é máis 

ben unha actividade individual, na 

que traballas só. Non obstante, no 

teatro traballas con máis xente coa 

que podes divertirte moito. Pero, a 

pesar disto, tampouco deixaría a 

pintura. 

Pregunta: Pensaches nalgún intre 

na idea de dedicarte á pintura 

profesionalmente? 

Resposta: A verdade é que non me 

gustaría dedicarme a isto de xeito 

profesional porque sei que se 

traballase como pintora, a moita 

xente non lle gustarían as miñas 

obras e debuxos. Creo que levaría 

mal as malas críticas. Pero, sobre 

todo, penso que o traballo de 

pintor é un traballo moi duro, é 

moi difícil chegar a triunfar no 

mundo da pintura. 

Pregunta: Precisamente, o apelido 

Isdahl-Troye non é un apelido que 

adoitemos escoitar aquí, en Galicia. 

De onde procede? 

Resposta: O apelido é noruegués. 

O certo é que, segundo o que eu 

sei, penso que non temos ningún 

familiar en Noruega, ou polo 

menos ningún que eu coñeza; sen 

embargo, o apelido si provén de 

alí. 

 

 

A carón de Esperanza, atopamos o debuxo gañador do certame escolar. 

Abigail Verónica Acuña,  Sara Barreiro Álvarez,  Sara Ruíz García, ( 1º E Bach.) 
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RODAXE DE A ESMORGA. 

O 12 de febreiro de 2014 Ignacio Vilar comezou 

a rodaxe de “ A esmorga” no casco histórico de 

Ourense. Durante toda a mañá estiveron 

rodando no entorno da igrexa de Santa María 

Nai e a Praza da Madalena e a gravación pasou 

despois á zona de As Burgas. Ao longo da mañá 

a gravación centrouse en esceas 

protagonizadas por Miguel de Lira, que xunto a 

Karra Elejalde e Morris protagonizan a cinta. 

Unha das compañeiras de 4º ESO A, Carla 

María Rodríguez González, fixo un papel na 

película, e nós, en exclusiva, imos contarvos as 

vivenzas desta adolescente. 

 
 Entrevistador(E): Ola, bos días Carla. 

 Carla(C): Bos días. 

 E: Imos empezar coas preguntas. 

Gustouche a experiencia? 

 C: Si, foi algo moi entretido, aprendín 

cousas novas e coñecín a moita xente. 

 E: Canto durou a túa rodaxe? 

 C: Levounos un día enteiro, dende a 

mañá cedo ata que se fixo de noite e 

xa non se podía rodar. 

 E: Que papel fixeches? 

 C: Eu fixen o papel dunha rapaza que ía 

recoller ao seu avó ao autobús. 

 E: Resultouche complicado? 

 C: Non foi complicado, o problema 

estivo en que esa escena, como a 

maioría, tiña que ser rodada mentres 

chovía, e a primeira vez que rodamos 

foi divertido pero despois de levar xa 

varias tomas non nos fixo moita graza. 

 E: Coñeciches a algún actor 

importante? 

 C: Si, coñecín ao actor vasco Karra 

Elejalde, que representa ao "Bocas"; 

tamén a Miguel de Lira, que fai de 

"Cibrán", e por último, a Antonio 

Durán "Morris", que interpreta o papel 

do "Milhomes". 

 E: Cres que critica a sociedade do 

momento? 

 C: Si, porque crítica a todos os 

estamentos sociais. 

 E: Cal é o nome do director? 

 C: Ignacio Vilar 

 E: Que vestimenta che asinaron? 

 C: Iamos todos vestidos de época, eu 

levaba unha saia, camisa branca e un 

abrigo.  

 E: Onde se sitúa a túa escena? 

 C: A miña escena foi rodada nas 

Burgas. 

 E: Podes contarnos algún adianto da 

película? 

 C: Non, o sinto, non me deixan. 

 

 

Víctor López Campos,  Michaella Camila Menta 

Expósito e Lucía Vázquez Soto,  Carla María 

Rodríguez González(  4ºESO ).  
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ENTREVISTA JAVIER 

HERNÁNDEZ 

 

 

 

 

1P. Cal foi o equipo no que te iniciaches como 

futbolista? Cantos anos tiñas? 

R. Pizarrales C.F. , un equipo dun barrio de 

Salamanca, tiña 10 anos 

2P. Cales foron os equipos nos que  xogaches como 

futbolista profesional? 

R. Debutei como profesional no Salamanca, con 16 

anos fichei polo equipo filial do Real Madrid onde 

estiven durante 6 anos, logo fun  xogar nun equipo 

de 1ª División de Suecia e polo momento estou aquí 

no C.D. Ourense. 

3P. Cal foi o mellor gol que marcaches no que levas 

de  carreira deportiva? 

R. Non recordo ningún en especial, pero destacaría 

os dous que metín na final da Copa Federación ante 

o Guadalaxara hai unhas semanas. 

4P. Que se sente ao ser curmán dun xogar 

recoñecido nivel mundial como é Guti ex-xogador 

do Real Madrid? 

R. Nada en especial, é unha cousa normal, falo con el 

o suficiente. 

5P. Tes algún ídolo a nivel deportivo? 

R. Si, hai moitos. Da selección española, Iniesta ou 

Silva, e tamén Cristiano Ronaldo ou Messi iso está 

claro. 

6P. Cal é o xogador do equipo que maís liga nas 

saídas? 

R. Non, ninguén, cando saímos  xogar fóra non 

saímos do hotel. 

7P. E quen pasa máis tempo diante do espello? 

R. Non sei no vestiario non che podo dicir, pero na 

casa máis dun seguro que pasa moito tempo.8P. Tes 

algún ritual para antes dun partido? 

8P. Tes algún ritual para antes dun partido? 

R. Nada en especial, só rezar e nada máis. 

 

 

9P. Que opinas desta cidade e da súa afección? 

R. A afección portouse moi ben con nós en todo 

momento e a cidade é moi tranquila e estase moi a 

gusto. 

10P. Que se sente ao gañar a Copa Federación 

grazas aos dous goles que lograches? 

R. Si, foron dous goles moi importantes, estou moi 

contento non só polos goles se non polo equipo que 

fixo un esforzo moi grande. 

11P. Que lle dirías aos chavales e chavalas que se 

están inciando no mundo do fútbol? 

R. O máis importante é que non deixen de estudiar 

nunca, e que logo, cando lles toque xogar que 

pensen que cada domingo é o último e así disfrutalo 

ao  máximo. 

Adrián Reis, Javier Bolaño Carrera e Álvaro 

Sousa Justo(1º BACH E) 
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DERRAME ROCK 2014 

 

O Festival Derrame Rock é un festival de música rock creado en 1996 O seu principal 

organizador é o selo discográfico Santo Graal Producións. Os comezos do Festival foron 

modestos. Tratábase tan só dunha noite con tres ou catro grupos españois. Aos poucos, foise 

abrindo a grupos doutras tendencias, como o pop rock ou o hip hop, e mesmo comezaron a ser 

contratados grupos estranxeiros. No ano 2011 a súa localización trasládase á nosa cidade. 

18 bandas conforman o cartel do Derrame Rock 19, o cal se celebrará no recinto de 

Expourense os días 20 e 21 de xuño e onde ademais da zona de concertos habilitaranse zonas 

para o lecer, con mercadillos e zonas de descanso… 

O venres 20 de xuño contaremos con Loquillo, El Drogas, Barón Rojo, Betagarri, Miguel Costas, 

Uzzhuaia, Segismundo Toxicómano e os gañadores do concurso Novoson 

O sábado 21 de xuño estarán Celtas Cortos, La Pegatina, Rulo y La Contrabanda, Gatillazo, 

Marky Ramone, Attaque 77, Backflip, Acid Proyect (grupo local) e Prap”s (grupo local) 

 

 

 

 

 

 

Blanca Pavón Mouteira, Laura Sánchez Martínez, Alba Salgado,Melanie Vázquez ( 1ºBACH F)
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Anúnciase un novo disco 

de Joaquín Sabina. 

 

 

Hai  xa algún tempo o "Xenio de Úbeda", 

Joaquín Sabina, anunciou que tiña en mente 

sacar un novo disco. A data sinalada foi en 

primavera, e xa temos algún nomes dalgunhas  

 

 

“O remake de 

Robocop” 
 

Habería moitas cousas que comentar 

desta peculiar película, que lles aburriría coma 

un ladrillo de texto. O mellor é sentarse, vela e 

disfrutar dun novo Robocop, na que esta historia 

coñecida por todos, será tan estruturadamente 

venerada como atrozmente “violada” no resto. 

Todo en aras dun cachondeo san, no que se 

pode asumir que nestes tempos dixitais os 

remakes non van parar, e no cine enteiro é o 

obxectivo. Así que, por qué non unirse á festa e 

tomar a iniciativa? Iso é o que pensou “a bunch 

of different filmmakers” e o “Channel 101”, e 

aquí está o enxendro mecánico resultante. 

Ideal para o visionario festivo con adoradores e 

non tanto de “Robocop”, xenial, delirante e 

respetuosa, un frikiclásico instantáneo. No que a 

“suecada” non é só unha única peza para este 

monstruo de Frankenstein. Prepárense tamén 

para musicais, videoxogos, teatro, videoclips, 

stop-motion… Todo cabe nesta mestura,  

escacharrante e irregular de pura anarquía e  

disparatada. 

cancións que comporán este novo repertorio, 

hai títulos como "Si no me quieres querer" e 

"Dicen que lo dijo Adela". 

Despois de discos como "Vinagre y rosas", 

"Ruleta rusa", "Alivio de luto" o "La orquesta 

del Titanic", chega este novo disco que segundo 

el di, está máis ilusionado con el que cos 5 

anteriores.  

Agora só queda esperar a que se publique 

oficialmente o disco, que segundo unha revista 

di é a excusa perfecta para unha xira de 

retirada, cousa que Sabina desmentiu dicindo 

que nas entrevistas longas é un bocazas, pero 

que non pensa retirarse pronto; un alivio para 

os seus fans que poderán seguir disfrutando da 

súa música. 

 Adrián Diz Grande ( 1º BACH. F) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Mírese por donde se mire, está claro que estes 

tipos aman o film de Verhoeven, e saben das 

súas xenialidades e seus defectos, dos seus 

excesos e as súas carencias. 

En fin, o meu consello é que a vexan 

distendidos e con boa compaña. 

   

   Christopher González Castro ( 1º BACH. G)  
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A segunda edición do premio Brais Pinto que convoca a Agrupación Cultural Auriense 
recaeu precisamente no colectivo que lle dá nome ao galardón. Fundado en 1958 en 
Madrid, hai cincuenta e cinco anos, o grupo estaba composto por Reimundo Patiño, 
Herminio Barreiro, Alexandre Cribeiro, Xosé Ramón Fernández Oxea (“Ben-Cho-Shey”), 
Xosé Luís Méndez Ferrín, Bernardino Graña, Xosé Fernández Ferreiro, Bautista Álvarez 

(quen recentemente acaba de 

publicar Retallos dunha 

infancia), Cesar Arias e 
Ramón Lourenzo. Deles, 
catro faleceron: Patiño, 
Barreiro, Cribeiro e Ben-Cho-
Shey; mais a Auriense 
conseguiu que todos os vivos, 
agás Ferrín, confirmasen a 
asistencia. 

Un facho na longa noite 
de pedra 

O grupo Brais Pinto desenvolveu un papel fundamental na nosa historia, tanto a 
nivel cultural, coma político ou mesmo social, sindical… Contribuíron á literatura galega 
con numerosas obras de gran relevancia. Tamén, fundaron unha editora co mesmo nome 

e mediante a cal publicaron diferentes obras. A primeira delas foi Bocarribeira, o único 
poemario que Otero Pedrayo publicou en vida. 

Varios dos integrantes de Brais Pinto participarían na fundación e refundación da 
UPG. Tamén, tres deles son membros da Real Academia Galega (Xosé Fernández 
Ferreiro, Bernardino Graña e Ramón Lourenzo) e un deles presidente da mesma, Méndez 
Ferrín. 
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O acto 

 
 
 

Logo, tivo lugar unha palestra no Café Cultural Auriense, presentado por Fabián 
Fariñas, que explicou o por que do recoñecemento a este colectivo. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Posteriormente, tivo lugar unha comida nos salóns Aixiña, onde se entregaron os 
premios.  

Comezou no cemiterio 
de San Francisco, cunha 
ofrenda floral a Ben-Cho-Shey, 
mais foi un saúdo e non unha 
homenaxe (tal e como explicou 
O Carrabouxo, premiado na 
pasada edición deste premio). E 
é que xa o di o seu epitafio: “As 
homenaxes ou se fan no seu 
tempo, ou non se fan”. 
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Tamén houbo tempo para dicir unhas palabras de recoñecemento e de humor por 

parte d’O Carrabouxo, quen recoñeceu que era unha honra compartir o mesmo premio 
có grupo Brais Pinto.  
 

 
 

Finalmente, para rematar, houbo un brinde e cantouse a música que Suso 
Vaamonde lle puxo ao poema de Bernardino Graña “Volvín á terra pro perdín o amor”: 

Case morto vivín sen conocerte 

Aló na chaira seca e por absurdas rúas 

Onde ninguén me soubo dar mornura. 

 

Foi soedade desconforme adentro 

E a semente a caír en terra dura. 

 

¿como hei vivir mañá 

Sin a luz túa? 

 

Erguinme e vinte ó regresar a terra 

Como se aquelo fora todo un soño 

Pesado e ti xa foras sempre miña. 

 

Foi outra vez materno en aloumiño 

O bico teu na lingoa. 

E foi de novo corazón adentro 

Comprender a existencia e a dozura. 

 

¿como hei vivir mañá 

Sin a luz túa? 

 

Pro hoxe mesmo rachou o día en medo 

Entrou na fiestra un sol estrano inmenso 

E deixáchesme o leito en mantas frías. 

 

Está a volver agora corazón adentro 

Soedade e podremia. 

A convertirse cada cousa en tumba 

Cada minuto en sesenta agullas. 

 

¿como hei vivir mañá 

Sin a luz túa? 

         

Yelco García Armada ( 4º ESO C) 
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‘Cantares Gallegos’ en ruso 

 

 

A obra clave do Rexurdimento galego, 

‘Cantares gallegos’, volve 

sorprendernos cun acontecemento que 

traspasa as nosas fronteiras, o que 

supón, en definitiva, un empurro ao 

recoñecemento internacional e perdura 

no tempo desta obra: a súa tradución 

completa ao ruso. A persoa á que 

debemos dito feito chámase Helena 

Zernova, profesora de Filoloxía 

Románica na Universidade Estatal de 

San Petersburgo. 

Zernova descubriu o galego hai 30 anos 

lendo unha antoloxía da poesía 

europea na que aparecía Rosalía de 

Castro.  Dende entón, a profesional 

coordina un proxecto de tradución de 

obras galegas ao ruso, publicando 18 

tomos e, agora, deixa constancia de 

novo do seu traballo coa publicación 

deste último, onde se recollen 36 

cantares.  

Zernova recordou que a súa relación co 

galego foi « un amor a primeira vista, 

pese a que naquela época 

estudabamos as linguas de España por 

correspondencia ». 

 

 

 

 

 

Rosalía de Castro, por Yelco García 

Armada 

 

 

 

     Yelco García Armada ( 4º ESO C
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             ~ Salvemos Galicia ~

Galicia abre as súas portas a multinacionais 
estranxeiras que queren convertela nunha 
gran mina a ceo aberto (como é o caso de 
Corcoesto). Aos 
galegos non nos 
quedará máis que 
devastación, pobreza 
e uns cantos 
empregos precarios 
que desaparecerán 
nuns poucos anos. 
Megaproxectos 
faraónicos que se asentarán a poucos 
metros de recursos naturais, ríos e zonas 
protexidas. Voaranse con explosivos 392 
hm2 (392 hectáreas), o equivalente a 530 
campos de fútbol, utilizando 4300 
toneladas de Cianuro que xerarán outras 
8400 de Arsénico (veleno puro para a vida), 
un total de 17 millóns de desfeitos 
contaminantes; estes, filtraranse e 

contaminarán as augas, semellante ao que 
pasou en Aznalcóllar. Medio Ambiente deu 
visto bo a este proxecto e a outros 6 sen 

que as empresas elaboraran 
un estudo pormenorizado dos 
riscos e consecuencias do 
que, segundo estudos 
científicos, sería unha 
auténtica bomba ambiental. 
Chans estériles que tardarán 
centos de anos en 
recuperarse, augas 

contaminadas, toxicidade do aire, 
desertificación, biodiversidade destruída, 
enfermidades mortais en habitantes, 
aumento do cancro nun 800%, 
malformacións xenéticas, afeccións 
bronco-pulmonares, envelenamentos… 
Todos xuntos podemos salvar Galicia e a 
súa natureza; aínda estamos a tempo de 
parar isto. 

        Yelco García Armada ( 4º ESO) 

            

            

O galego comeza a perderse . 

Despois de que autores como 

Rosalía de Castro , Curros Enríquez e  

Eduardo Pondal convertesen o galego 

nunha lingua literaria , a nova xeración 

galega non valora o galego como lingua . 

 No ámbito social , a maioría dos 

rapaces só empregan o castelán para 

comunicarse a pesar de que moitos deles 

nos seus fogares falan galego con pais, 

avós.. 

Hai diversas opinións sobre este tema, 

algúns bótanlle a culpa ás novas 

tecnoloxías, argumentan que con elas se 

perden os xogos tradicionais; outro grupo 

de persoas bótalle a culpa aos estranxeiros 

que en vez de adaptarse á cultura galega 

cambian as formas e maneiras dos rapaces 

xa que son inocentes e fáciles de manipular 

. Este é un tema preocupante no que se hai 

que deter. A pesar de asociacións que 

loitan por recuperar o galego e a cultura 

galega , a perda deste idioma e desta gran 

cultura avanza cada vez máis coas novas 

xeracións . A xente que de verdade apreza 

Galicia está alerta día a día porque quen 

conserva a cultura e o idioma galego  son 

as vellas xeracións as cales van falecendo , 

debido a iso a sociedade que de verdade se 

sente galega pregúntase :  Que será de 

Galicia e do galego cando falezan todas as 

vellas xeracións? Esta pregunta que 

inqueda a moitos , por desgraza , non ten 

resposta . 

 Pablo Bande Losada, Xoel Castro Ferreiro,  Pedro 

Sampayo Álvarez, Pablo Vázquez Lameiras ( 1º BACH F)
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LENDA DA LAGOA DE ANTELA 

A lenda conta que antigamente no 
lugar que hoxe ocupa esta lagoa houbo 
unha cidade chamada Antioquía, coñecida 
porque os seus veciños carecían de 
calquera mostra de caridade.  
Narra que Deus quixo castigalos pero Xesús 
propuxo redimir ós máis xustos baixando á 
cidade en forma de mendigo. Percorreu así 
tódalas casas pedindo esmola sen que 
ninguén se apiadase del. Xa de volta, 
aflixido, e mentres estaba cruzando unha 
carballeira, viu unha casa habitada por 
unha muller anciá á que tamén lle pediu 
esmola. A muller ofreceulle unha cunca de 
leite e un anaco de bica e tamén abeiro 
para pasa-la noite. 
Á mañá seguinte Xesús amosoulle á anciá o 
que fora da cidade de Antioquía. A muller 
quedou sorprendida ó ver que a cidade 
desaparecera e que no seu lugar había 
unha lagoa. Ninguén se salvara, agás ela... 
Nas mañanciñas de San Xoán, co primeiro 
raio de sol, aínda se pode ver no fondo o 
campanario da igrexa. E na Noiteboa, ás 
doce en punto, óese o canto dos galos. 

AS LAVANDEIRAS DO RÍO SIL 

Hai unha lenda que fala das 
profundas e misteriosas augas do río Sil, na 
Ribeira Sacra, provincia de OURENSE,  
como un lugar de intrigantes covas e 
pasadizos, amores imposibles e seres 
mitolóxicos que moran as súas 
profundidades. 
Dise que a filla dun poderoso nobre de 
Quiroga gustaba de percorrer os montes 
dos arredores vestida con roupas vulgares, 
co obxecto de pasar inadvertida entre as 
xentes humildes. Nunha tarde de outono 
atopou nun dos seus paseos un cazador 
mozo e lanzal, que viña de cazar un corzo 
coa súa besta. A doncela, cuxa fermosura 
era, segundo se conta a "dunha fada", 
deuse a coñecer como pertencente ó 

castelo de Quiroga, mentres que o 
mancebo fíxoo como vasalo do señor de 
Osorio, de Castro Caldelas. Así e todo, a 
beleza de ámbolos dous mozos fixo que se 
namoraran nese mesmo instante o un do 
outro, acordando manter novos e 
apaixonados encontros.  
Aqueles encontros tiñan lugar nas beiras 
do Sil e ó facérense frecuentes chegaron a 
coñecemento do poderoso pai da rapaza. 
Don Pedro de Quiroga, que así era como se 
chamaba este nobre, consideraba ós de 
Castro Caldelas os seus adversarios e 
indignos de pretenderen a súa filla, polo 
que lle prohibiu a esta que volvera a ver o 
mozo cazador.  
Así e todo, os namorados atoparon axiña o 
xeito de se veren, pois había un pasadizo 
que comunicaba o castelo de Quiroga cun 
túnel que pasaba por baixo do Sil e ía ata o 
castelo de Castro Caldelas. Non obstante, o 
pai da doncela decatouse axiña do que 
acontecía e considerándoo unha ultraxe 
decidiu impor un castigo a ámbolos dous 
mozos.  
Así pois, unha vez que os amantes 
penetraran dentro do pasadizo para correr 
un ós brazos do outro, o pai da doncela 
mandou ós seus homes pechar ámbalas 
dúas entradas do túnel cun gran número 
de rochas para que estas dificilmente 
puidesen ser outra vez abertas.  
Deste xeito, ficaron, baixo das augas do Sil, 
os novos amantes para sempre... 
Deles tamén conta a lenda que foron os 
proxenitores das lavandeiras, eses seres 
mitolóxicos que a crenza sitúa nas augas 
profundas deste río, e das que se cre lavan 
e pulen as pepitas de ouro que o Sil 
deposita no seu leito. 

Eva Melania Gayoso Seara ( 1º BACH: F)
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O Equipo de Dinamización da Lingua Galega anima a visitar unha serie 
de blogues escritos no noso idioma, que tamén forman parte do universo de 
internet. 

Hainos para todos os gustos, pero aquí seleccionamos algún retallo 
deles como mostra de que a dinamización lingüística tamén se consegue 
grazas a opinións e informacións de xente anónima.  

Hoxe en día, calquera pode facer uso da nosa lingua  e que a súa 
mensaxe chegue a calquera parte do mundo. Isto nos recorda unha das 
teimas do   Grupo Nós: a universalización da cultura galega. Ai, se Otero 
Pedrayo tivera internet, seguro que estaría traballando no seu blogue todos os 
días! 

Unha neofalante en Bodaño  

Chámome Belén Regueira e falo galego 

desde hai 16 anos. Iso quere dicir que a 

primeira metade da miña vida falei outra 

lingua (xa imaxinades cal), o que me 

converte en “neofalante”, que non é unha 

enfermidade grave nin un insulto, pero 

parecer paréceo. Pensaredes que non é tan 

terrible, que tampouco hai que dramatizar, 

pero non me resulta fácil confesarvos este 

pecado orixinal meu. Sei que a miña 

declaración pública non pode borrar o meu 

pasado, que nin sequera podo aspirar a 

converterme un día en ex-neofalante 

porque unha neofalante sempre é 

neofalante por moito tempo que estea 

neofalando o que neofale. No meu caso, 

desde os 18 anos, cando deixei a cidade na 

que nacín. Porque eu sonvos... da Coruña. 

 

-Pero de “Coruña Coruña”?, pregúntanme 

sempre, co abraio de escoitar unha 

coruñesa falando en galego. 

 

-Pois si, de “Coruña Coruña”, (e de Bodaño 

por parte de nai). 

 

Miña nai naceu en Susovila, a aldea de 

abaixo de Bodaño, filla de Eduardo (de 

Leal) e Rogelia (de Casal), e como tantos 

mozos e mozas nados nos anos 50 

desertou do arado e marchou traballar á 

cidade buscando unha vida algo mellor cá 

de seus pais.  

 

A Coruña que a recibiu a mediados dos 70 

demostroulle axiña que falar galego se 

consideraba unha demostración de 

ignorancia e incompatible coa mellora 

económica e social. De xeito que miña nai e 

meu pai empezaron a comunicarse 

habitualmente na “lingua do progreso”, 

non sen esforzo, e fixeron o posible para 

que as súas fillas a aprendésemos algo 

mellor ca eles falándonos en castelán 

sempre. Máis ben case sempre, porque se 

a trasnada que fixeramos era moi grande a 

berra ía en vernáculo (Vouche facer un 
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traxe!, tronaba meu pai, Vai haber máis cu 

que onde o fan!, ameazaba miña nai). 

Pero cando volviamos a Bodaño todos, e 

tamén meus pais, falaban en galego. 

Todos... menos eu. Seguro que nas vosas 

familias hai algún curmán de Vigo ou 

algunha prima da Coruña ou sobriños de 

Santiago ou de Lalín que se dan aires de 

grandeza porque falan en español. Eu era 

desas, pero en Bodaño logo me baixaron os 

fumes. O meu dominio do castelán non me 

gañaba alí admiración ningunha, só era 

unha máis das miñas torpezas de nena de 

cidade con medo ás vacas cotonas e aos 

cans ceibos, así que a miña intelixencia 

adaptativa (tamén chamada falta de 

personalidade) resolveu que falaría 

galego... en Bodaño. E ese foi o meu 

primeiro pasiño. 

Para dar o segundo tiveron que chegar as 

clases de galego, que me serviron para 

saber que a lingua dos meus avós tamén se 

usaba fóra da aldea, nas fábricas, na 

poesía, na política ou no rock. Empecei a 

preguntarme con rabia quen decidira que 

eu sería a primeira da miña familia en non 

falar galego e cando cheguei ao instituto 

empecei a utilizalo na intimidade (na 

intimidade familiar, claro, que os tempos 

aínda non eran chegados para ligar en 

galego na Coruña). 

 

E chegamos ao punto de inflexión nesta 

historia, o verán no que aprobei o Selectivo 

e me preparei para ir estudar a Santiago e 

para falar sempre en galego. Sabía que era 

daquela ou nunca. Tiña que aproveitar que 

Compostela era “galego friendly” e que 

coñecería un lote de xente que non sabería 

o que eu falaba “antes”. Ademais, a 

distancia coa Coruña axudaríame a cambiar 

de lingua cos coñecidos de toda a vida, un 

asunto delicado. 

 

-¿Y ahora hablas gallego? ¿Y luego, te 

hiciste galleguista? ¿No te estarán 

comiendo la cabeza los del Bloque? Sobre 

todo, tú no te cierres, que el mundo es 

muy grande... 

 

O camiño dos neofalantes está cheo de 

meteduras de zoca bastante divertidas (a 

máis vergonzosa das miñas foi dicir “isto é 

miño”) e de incomprensións que non o son 

tanto. Tanto galegofalantes como 

castelanfalantes adoitan vernos con certa 

displicencia e considérase que estamos 

condenados a falar galego mal “porque 

non o mamamos”. Non tal. Demóstrano 

decotío moitos e moitas neofalantes, e 

oxalá haxa moitos e moitas máis, porque o 

galego nos necesita con urxencia para 

seguir sendo unha lingua viva de aquí a 

unhas décadas.  

 

Por iso creo que hai que facer publicidade 

positiva dos neofalantes e por iso prefiro 

denominarme así, 16 anos despois de 

empezar a falar en galego. E por iso cando 

coñezo alguén espero pacientemente ata 

que me fai a pregunta coa que 

voluntariamente me delatarei como 

neofalante: 

 

-E logo ti de onde es? 

 

-Da Coruña 

 

-Pero de Coruña Coruña???, falando 

galego?? 

 

-Pois si, de Coruña Coruña (e de Bodaño 

por parte de nai). 

 

( Do blogue  “ Made in Galiza”)
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04-04-2014 

05:30 

Case non puiden durmir polo emocionado que estou, xa que en menos dunha hora teño que estar fronte 
o colexio para iniciar a miña desexada viaxe cara París. 

13:30 

 Acabamos de parar  en San Sebastián para xantar e síntome un pouco mareado, e iso que non escribín 
durante a viaxe! Nada máis abrir o meu “táper”, chegoume un fedor arrepiante do seu interior. Non puiden comer a 
tortilliña da miña ben querida nai, pois a miña comida estaba estragada.. 

19:30 

 Por fin chegamos ao esperado Burdeos onde pasaremos a noite. Non obstante, antes de dirixírmonos cara 
o hotel imos facer unha visita turística por esta pequena e fermosa cidade. 

 Botamos moitas fotos diante dos monumentos para poder ter un gran e único recordo da nosa estupenda 
viaxe. Nas que estaban incluídos os meus mellores amigos: Benito, Eustaquio, Augusto , Indalecio e Gumersindo. 

 Por sorte, tocounos a habitación máis grande do noso corredor, a de discapacitados. Ceamos todos xuntos 
e despois de falar durante un bo anaco, decidimos durmir para poder descansar. 

 

 

05-04-2014 

07:13 

 Teño un sono encima que non podo con el! Aínda que non nos deitamos moi tarde…Acabámonos de vestir 
e fomos almorzar. 

 Collemos o autobús para ir cara Tours, e alí visitamos a cidade e entre outras cousas visitamos a catedral. 
E despois, comemos polo camiño. 

16:45 

  Visitando Chambord, un enorme e glamuroso castelo, perdémonos meus amigos e mais eu, xa nomeados 
anteriormente. Pasamos moito medo, xa que non coñeciamos NADA. 

18:00 

 Collemos o autobús cara o esperado París. Cando entramos a cidade, coa nosa grande emoción demos un 
grande e forte aplauso cando vimos a Torre Eiffel.

Ao chegar, instalámonos nas habitacións para pasar o resto das noites ata o mércores. 
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6-04-2014 

07: 23 

 Acabamos de espertarnos, e fixémolo cunha gran emoción enriba xa que estaba na cidade dos meus 
soños.  

 Dirixímonos cara o “buffet” onde me fartei de comer os meus PRIMEIROS E ESPERADOS CROISSANTS 
PARISINOS! Comémolos de moitas maneiras diferente, por exemplo con nutella. 

09: 30 

 Emprendemos a nosa visita pola cidade. Neste día, visitamos moitos lugares que son mostra da súa 
maxestuosidade, como: Os Inválidos, a Torre Eiffel, o Trocadero, Xardíns de Luxemburgo, o Panteón; e de noite 
voltamos ó monumento máis representativo desta cidade. Polo día leveime unha desilusión xa que nas fotografías 
asemella moito máis do que é. Sen embargo, na noite leveime unha grata sorpresa, pois ás 22.00 e cada hora en 
adiante énchese de luces escintilantes.  

Definitivamente foi unha experiencia única e incrible que probablemente xamais repetirei na miña vida.  

  

 

07-04-2014 

 Hoxe é o día mais esperado de todos. Por fin imos cumprir o soño que temos dende ben cativos; por fin 
imos ir a DISNEYLAND! 

9:30 

 Hoxe levanteime moi ledo posto que os meus amigos e eu imos ir a Disneyland e aos Walt Disney Studios. 
En canto chegamos, tiven moita ilusión.Non sabía por cal dos cinco países máxicos que hai no parque de atraccións 
comezar, e decidinme por Frontierland. Despois fun aos demais países chamados Main Street USA, Adventureland, 
Fantasyland e Discoveryland. Aínda que fixen unhas paradas para comer nun restaurante moi divertido e para sacar 
fotos con Mickey, Minnie, o pato Donald e os demais personaxes Disney. 

15.00 

 A esta hora fun cos meus amigos aos Walt Disney Studios posto que pecha ás 18.30. Alí había máis 
atraccións sobre todo en 3D e moitísimos espectáculos. 

 

21:30 

 Cando chegamos ao hotel estabamos moi cansados, aínda que tiñamos forzas para cear e rirnos moito 
durante a noitiña. 

 

8-04-2014 

9:00 

 Hoxe, tócame un día moi movido xa que vou visitar moitas lugares, así como nesta hora atópome vendo o 
Arco do Triunfo, na avenida dos Campos Elíseos. 

 Xunto os campos encontrábase o “Pequeno Palacio” e o “Gran Palacio”. Despois fun á praza da Concordia 
e tamén visitei o “Jardin des Tuileries” 
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 Máis tarde dirixímonos cara a “Église de La Madeleine” e a “Place Vendôme”. 

12:30 

 Visitamos o “Château de Versailles” e perdémonos do resto, e todo porque Indalecio e Gumersindo 
quedaron facendo unha “selfie” na Galería dos Espellos e os demais saíron do Palacio para comer os seus bocadillos. 
Cando quixemos saír, mesturámonos sen querer cunha excursión de xaponeses cunhas cámaras enormes, que ían 
sacando fotos a todo o que captaba o obxectivo. 

 

 

9-04-14 

9.00- 11.30 

 Esta mañá imos visitar Montmartre, o barrio bohemio de Paris, onde se atopa a “Place du Tertre” e a 
Basílica do “Sacré-Coeur”. 

 

12.00 

 Agora mesmo atopámonos no Museo de Louvre, visitando obras como A Mona Lisa,“As bodas de Caná” , 
“A Venus de Milo”… Gumersindo está discutindo con Benito sobre qué obra é a mellor. Augusto di que a súa 
favorita é “A liberdade guiando ó Pobo” e a min gústanme todas! 

15.30 

 Indalecio e mais eu quixemos ir ao Hard Rock Café, así que animamos a máis xente do grupo para vir con 
nós, xa que hai que atravesar unha gran avenida. 

 Ao final eu non merquei nada, pero Indalecio lévalle un mandil do Hard Rock ao seu avó e unha pica de 
guitarra á súa nai. O resto do grupo alcánzanos ao chegar á Ópera Garnier.Despois, visitamos as galerías Lafayette 
que teñen unha cúpula preciosa no interior! 

17.30 

 Visitamos o Barrio de Beaubourg, a zona do museo Pompidou. É un museo ben curioso, porque ten todos 
os tubos no exterior! Sacamos moitas fotos alí, igual que no “Hôtel de Ville”, na “Place des Vosges” e na “Place de la 
Bastille” 

 

10-04-14 

 Hoxe pola mañá marchamos de París (Eustaquio e Benito choraron durante case unha hora) e saímos cara 
Burdeos. Alí ceamos e durmimos no mesmo hotel no que pasamos a primeira noite. 

 

11-04-14 

 Abandonamos Francia e dirixímonos cara San Sebastián (Eustaquio aínda está algo sensible) e finalmente 
chegamos a Ourense, sobre as nove da noite. Esta viaxe foi unha das mellores xa que íamos todos nós e pasámolo 
moi ben, pese a que nos perdemos moi a cotío! 

 

Alba Lorenzo, Beatriz Fernández, Marta Quintas, Sandra Fernández e Sofía Taboada (1º Bach.F) 
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COUSAS  CURIOSAS EN PARÍS 

 Na nosa viaxe a París encontramos cousas de moito interese cultural e que a nós, personalmente, nos 

resultaron moi interesantes. Esta excursión foi una experiencia inolvidable que nos permitiu mellorar e potenciar a 

nosa convivencia como grupo: 

Gastronomía 

-Quiche Lorraine é un tipo de tarta salgada que deriva da cociña francesa. 

-Queixos franceses. Francia é coñecida coma o «país dos mil queixos», sendo un dos máis 

destacados productores mundiais deste lácteo. 

-Crêpes: sérvense habitualmente como base dun prato ou postre aplicándolle todo tipo de 

ingredentes doces ou salgados. 

Monumentos eclesiásticos 

-A diferenza de Ourense, Francia, concretamente en Tours, podemos ver un rasgo característico nas igrexas, como é 

que en lugar de bancos hai cadeiras unidas entre si. 

   

-Tamén en Tours, algunhas das vidrieiras da catedral foran destruidas na Revolución Francesa, polo que foran 

cubertas por alambres, máis moitas outras foron reconstruidas con vidrios de diferentes cores, máis modernas. 

Sociedade 

-En toda Francia, podemos observar que o nivel sonoro nas rúas é moi inferior ao de España. Este punto chamounos 

moito a atención debido a que, por exemplo, nunha praza chea de xente a penas se pode escoitar murmullo, en 

cambio en Galicia (sobretodo) sería imposíbel. 

-Chamounos a atención que, por exemplo en Notre Dame, retiraban aos mendigos da porta da igrexa e tamén dos 

lugares máis frecuentados polos turistas, supoñemos que sería para non dar una mala imaxe aos turistas de cidade. 

Seguridade 

-Ao entrar na fronteira  había moitos coches da policía, a diferenza de que á volta, ao entrar en España non había 

ningún control. 

-Tamén vimos que o Louvre estaba repleto de militares armados. 

-Os vendedores ilegais eran perseguidos pola policía francesa , pensamos que coa intención de que non molestasen 

aos turistas. 

 

 

Laura Arias Fraga ,Isabel Blanco Pousadas,Laura Fernández Blanco e Ana Vázquez Couso ( 1º BACH F) 
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GAÑADORES DO CERTAME  CARTAS DE  AMOR 

NIVEL I 

 

 

 
Goretti Fernández López,Alba Rodríguez Rodríguez 

Sofía Fernández Samamed 

   2º ESO A 
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NIVEL II 

 

 

 
 

              Yelco García Armada 

    4º ESO C 

 

 

Páxina 28



 

 

NIVEL III 
 

 

 Alicia Míguez Alonso 

                  1º Bach. G 
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GAÑADORES DO CONCURSO LITERARIO 

(2013-14) 

POESÍA 

NIVEL II: Yelco García Armada                
  

FAME DE XUSTIZA 
 

Nesta cama choro cada día, 

e as bágoas acoden puntuais, 

sen cesar. 

Quixera eu poder erguerme, 

mais a pena bate forte 

neste meu peito 

que serve de armazón. 

Non consigo entender o por que 

deste mal tan fondo que padezo. 

 

Quedei farto de tanta malicia 

e tanta hipocrisía. 

Culpábeis todos os que no mundo 

deron renda solta 

ás súas escuras tolerías. 

 

Agora sei que a hora chega 

pra me levar. 

Meus meniños, berrade por min 

o que eu xa non poderei berrar. 
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NIVEL III: Laura Álvarez Patao             

 O valado de Melilla 

 Se tivera unha ponte, eu iría ao outro lado 

 onde a vida non doa, 

 onde  a fame no aperte, 

onde non queden feridas, 

nin manquen as concertinas, 

entón eu iría ao outro lado. 

 

Alí despois de prateadas augas, 

atópase o meu soño, 

alí quere ir a miña alma 

a miña alma busca ledicia, 

busca unha esperanza, 

busca un tempo novo, 

que troque en caricias, 

as labazadas, 

que troque en tenrura 

o odio e a venganza, 

entón eu iría ó outro lado. 
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Se tivera unha ponte esquecería a dor 

non sentiría a soidade, 

atoparía a paz, 

esquecería a fame, 

esquecería a saudade, 

se tivera unha ponte vería a realidade, 

a realidade certa, a liberdade, 

vería unha vida nova, 

moitas posibilidades, 

de esquecer, 

de darlle algo ós meus, 

de olvidar a crúa realidade, 

se tivera unha ponte, se eu tivera a chave. 

 

Mais non teño a ponte, nin teño a chave 

só teño este enorme e inmenso valado 

no que estou pendurado, 

esperando un bo intre, 

para poderes saltalo, 

saltalo dunha vez, 

con xenreira, sen desmaio, 

con todas as forzas, agora si 

agora vou ao outro lado! 

Páxina 32



 

 

 

RELATO 

NIVEL III: Alicia Míguez Alonso                  

SER VALENTE 

00:00 h. Cálida noite dun 4 de xullo. 

Nun bar. Unha fermosa muller non paraba de rir. Unhas copas de máis. Á súa  

esquerda un traxeado home. Ao pescozo levaba atado unha extravagante gravata. Destacaba 

na soidade daquel bar. Quizais eran parella. 

Das  vinte cadeiras, só catro estaban ocupadas. O camareiro, detrás da barra, amosaba  

a fatiga no seu rostro. Os anos xa lle pesaban. 

Dúas persoas máis. Un rapaz duns vinte anos miraba a través do cristal sen  saber moi 

ben a onde. A súa mirada estaba perdida. De seguro, a súa mente era unha tómbola de 

pensamentos naquel  intre. E, ao fondo da cafetería unha rapaza, soa, choraba 

silenciosamente. Era curioso. Mentres a parella ría, o rapaz e a rapaza amosábanse calados. 

Catro vidas distintas, catro historias descoñecidas. 

O camareiro observaba á rapaza con lástima. Decidiu achegarse a ela. Cando se puxo 

ao seu  carón, a rapaza sacou o moedeiro e pagou a súa consumición. Levantouse, e, sen dicir 

palabra, marchou. Antón, o camareiro, permaneceu trinta segundos en pé á beira daquela 

cadeira baleira mirando como aquela  moza saía do seu negocio. As preguntas inundaron o seu 

pensamento. Volveu á súa posición anterior. 
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As risas dos supostos namorados seguían enchendo aquela sala. O camareiro prendeu 

o televisor. As películas e series dominaban tódalas canles. De súpeto, o rapaz, que segundos 

anteriores miraba á nada, achegouse a el e, misteriosamente sorriu e deulle as grazas. O 

camareiro non comprendía ese xesto. Por que lle daba as grazas se en ningún momento falara 

con el? Do mesmo xeito que aquel “grazas” fora raro tamén o foi o que fixo posteriormente 

aquel rapaz. Entrou no baño de cabaleiros. Pasaron 20 minutos e non saía. Antón, a pesar da 

súa preocupación decidiu non ir ao baño de cabaleiros. De súpeto o rapaz saíu do baño.   

   Botoulle un sorriso a Antón e marchou do bar. A parella de namorados continuaba 

nos seus asentos. 

Eran xa as 02:00 h. O bar debería levar media hora pechado, mais Antón non tiña as 

suficientes gañas de pedirlles á  parella que marchara. Non quería impedir que se seguisen 

divertindo. El tamén fora novo, el tamén o pasaba ben, el tamén foi feliz. Non tiña présa, non 

tiña gañas de nada. Antón semellaba un home ledo. Non lle gustaba que a xente que o 

rodeaba o notase triste. “Os anos non pasan por ti”,  dixéronlle en numerosas ocasións. Ao que 

el contestaba: “A procesión vai por dentro”. E, efectivamente, non aparentaba o que 

realmente era. 

02:15 h. A parella pagou a conta e marchou. As risas continuaban. Como podían 

aguantar dúas horas rindo tanto? Antón non o comprendía. Tampouco o intentou. O único que 

comprendeu era que a el iso non lle podería pasar. 

Aquela noite Antón decidiu non limpar o bar. Levantaríase máis cedo á mañá seguinte 

e limparía antes de abrir. No camiño de volta á casa, atopou no chan á rapaza que marchara do 

bar repentinamente. Agora xa non choraba. Estaba bébeda. Soa e bébeda. Antón achegouse a 

ela a pesar do que ocorrera no bar anteriormente. Díxolle que se quería podía achegala á súa 

casa. Ela negouse. Antón decidiu marchar. 
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02:55 h. Antón meteuse na súa cama. Aquela noite non foi capaz de durmir. Non podía 

deixar de pensar que aquela rapaza quedara bébeda no chan. Posiblemente fora un erro 

deixala soa. Quedou durmido. 

07:00 h. Tal e como pensara facer a noite anterior, levantouse un pouco máis cedo e 

marchou para limpar o que aquela noite deixara sen facer. Seguiu o mesmo camiño que a 

pasada noite recorrera. A preocupación apoderábase del.  Non podía deixar de pensar no 

estado no que aquela  rapaza quedara. 

Uns anteollos. No mesmo lugar no que a rapaza estivera había agora uns anteollos. 

Antón, sorprendido, colleunos. Tiñan un vidro roto. Polo pensamento do camareiro pasaron 

millóns de cousas. Imaxinaba o peor. Gardounos no bolsillo do pantalón e continuou o seu 

camiño. A súa cabeza non paraba de buscar algunha resposta.  Quizais non era nada. Quizais si. 

Aquela mañá foi diferente. Había demasiado movemento na rúa. A xente parecía 

exaltada, nerviosa. Aínda sendo ben cedo, había máis xente ca de costume. Antón entrou no 

seu negocio pola porta do almacén. Comezou a limpar as mesas. Nunha delas había un papel 

branco. Nel, escrito un nome: Uxía Barreiro Laxe. Antón pensou que quizais tiña algo que ver 

coa rapaza, mais recordou que a noite anterior esa mesa non estivera ocupada por ela.  

08:00 h. O bar abríu. Comezou a entrar para almorzar máis xente que a que 

habitualmente entraba. Unha muller loura achegouse á barra e pediu o xornal. Os xornais 

aínda non chegaran. Era a primeira vez que os xornais non chegaban antes de abrir o bar. 

Antón chamou ao repartidor. “Apagado ou fóra de cobertura”. 

08:30 h. Antón tentou chamar de novo. Non obtivo resposta. De súpeto, un mozo 

abriu a porta. Traía os xornais.  

-Bos días, tráiolle os xornais, perdoe que chegue tan tarde - dixo case sen alento.                                                           

-Bos días sexan. Por que viñeches ti? Chamei ao repartidor que vén sempre pero tiña o 
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teléfono apagado- comentoulle Antón.                                                                                                                                      

-Eu non sei nada -contestou o repartidor- Só sei que esta mañá me chamou o meu xefe para 

que trouxera aquí este paquete de xornais xa que o meu  compañeiro non aparecía. 

Tras esta breve conversa, o repartidor marchou.  O camareiro continuou coa xornada. 

Pasaban as horas e o bar comezaba a baleirarse. Colleu o xornal. “Desaparecida unha 

rapaza de 18 anos por causas que se descoñecen. O seu nome é Uxía Barreiro Laxe e foi vista 

por derradeira vez no bar “Tapería do Antón”. Vestía uns pantalóns curtos de tea vaqueira,  

unha camiseta verde e unhas zapatillas de deporte de cor branca. Usa anteollos de cor negra. 

Se a ven chamen ao 679204804 ou comuníquense coa policía.” Aquela misteriosa rapaza era 

Uxía. A descrición era a mesma. E, curiosamente, o nome escrito naquel papel branco coincidía 

co da noticia do xornal. 

Antón atopábase inquedo. Sen saber que facer. Agora entendía por que había tanta 

xente na rúa xa desde ben cedo. Era a primeira vez que acontecía algo así naquela vila. 

Sentíase culpable. Se el levase á rapaza á súa casa, nada pasaría. Agora non había volta atrás. 

Decidiu chamar ao número que viña no xornal. Unha muller atendeuno.                                                                                  

–Bos días. Teño algo que dicirlle. Son Antón, o propietario da “Tapería do Antón”, o lugar no 

que foi vista Uxía por derradeira vez. Cando volvín de volta á casa atopeina no chan soa. 

Ofrecinlle axuda mais non a aceptou. Esta mañá volvín pasar polo mesmo camiño e, no lugar 

no que estivera ela, atopei uns anteollos cun vidro roto. 

-Moitas grazas pola información. Tan pronto coma lle sexa posible vaia á oficina de policía e 

entréguelle os anteollos da miña filla.- contestoulle aquela muller. 

A angustia tiña a Antón completamente desconcertado. Díxolle aos clientes que lle 

xurdira un grave problema e pechou o bar naquel momento. O sentimento de culpa que sentía 

era superior a el.  
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Chegou á comisaría e entregou os anteollos. Contou todo o que sucederá aquela noite. 

Pediulles aos policías que o informaran de calquera novidade. Os policías negáronse xa que era 

un simple testigo e non pertencía á familia da moza. Antón, alporizado, esixiu que lle 

facilitasen información, mais os axentes non cederon. Marchou de alí. 

A rabia e a culpa mesturáronse dentro del. Non podía permanecer sen facer nada. 

Chamou a aquela muller outra vez. Quixo ofrecerlle a súa axuda. A nai de Uxía agradeceullo 

mais sabendo que non ía precisar del, xa que era un descoñecido para a familia e podía ter 

outras intencións. 

Os días pasaban e Antón continuaba coa súa vida normal aínda que cunha espiña 

cravada. Aínda non recibira ningunha nova, e os xornais semellaban ter esquecido o suceso. 

Dominado pola inquietude Antón chamou de novo á nai de Uxía. “Non sabemos nada” e, tras 

isto, colgou.  

Dezaoito de xullo. Cumpríanse tres semanas da desaparición de Uxía. Antón estaba 

desesperado. Polas noites case non era capaz de durmir. Isto afectaba ao seu rendemento na 

cafetería. 

09:30 h. Uns axentes entraron na cafetería. Querían falar con Antón. Considerábano 

sospeitoso da presunta desaparición de Uxía. A súa insistencia en obter información non era 

considerada lóxica sendo un descoñecido. O estado de nerviosismo que mostraba tamén 

resultaba dubidoso. A pesar de que lles contara aos policías todo o ocorrido aquela noite 

daquel catro de xullo, estes desconfiaban del.  Posiblemente por sospeitar de alguén, xa que 

non se atopaba ningún posible indicio do sucedido. Aquela tarde Antón foi levado á comisaria 

e interrogado. Sen culpa. Sen motivos. 

23.20 h. Un rapaz chegou á comisaría. Preguntou por Antón. O camareiro cando o viu 

recoñeceuno inmediatamente. Preguntoulle como se enterara de que estaba alí. “Iso non é o 
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importante. Outra vez, repítoche: Grazas.” Esas foron as palabras daquel rapaz. Efectivamente, 

o rapaz era o mesmo que se atopaba no bar aquela noite. Para Antón esa situación era cada 

vez máis peculiar.  

-Non te entendín aquela noite e sigo sen entenderte agora. – díxolle Antón.                                                                                                                                                                  

Ao que o rapaz só se limitou a dicir: -Tempo ao tempo. 

O misterio era cada vez maior. Que lle impedía a aquel rapaz dar unha explicación? 

-Alégrome de que esteas ben. Agora teño que marchar. 

O rapaz marchou.  

A mente de Antón estaba conxelada. Aquela noite permaneceu na comisaría. 

Incomunicado, aínda que iso non lle afectaba moito. Non tiña ninguén a quen avisar. Fora 

sempre un home solitario. Sempre reservado para el mesmo. Non lle gustaba estar 

acompañado porque pensaba que a xente se cansaba rápido del. Do que el falaba. Dicía que os 

seus temas de conversación eran aburridos e para nada interesantes. Por isto procuraba ter a 

menor relación posible con quen se achegaba a el.  Curioso foi que a pesar disto aquel 4 de 

xullo preocupouse por Uxía. A verdade é que era un home ao que lle importaba como os 

demais se atopaban aínda que a miúdo non o manifestaba. 

07:00 h. Era xa dezanove de xullo. Os policías comunicáronlle a Antón que podía voltar 

á súa casa. Non lle deron máis explicacións. Tampouco as pediu. A fatiga que sentía era cada 

vez maior. Antón só quería chegar á súa casa e durmir na súa cama. Así era como máis feliz se 

sentía. Ía sacar as chaves para abrir a porta cando escoitou o seu nome. Xirouse e viu ao rapaz 

de sempre. “Alégrome de que esteas de volta. Descansa.” Nada máis dicir isto, marchou. 

Antón sentíase cada vez máis confundido. Aquela mañá non abriría o bar. Quería descansar, 

aínda que ben sabía que en realidade non ía descansar. Ía pensar. 
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14:00 h. Colleu o mando do televisor. Na canle local unha noticia: “A desaparecida Uxía 

Barreiro Laxe enviou unha mensaxe aos seus país. Soamente dixo que estaba ben.” Antón 

apagou o televisor. Pensou que quizais por iso o enviaran de volta á casa. Uxía estaba ben, 

pero non se sabía onde. A pesar de que a información era escasa, o estado de ánimo de Antón 

mellorou. Aquela tarde iría ao bar. Non valía a pena quedar pechado na casa. 

15:15 h. Abriu o bar. Entraron algunas persoas. Non moitas. 

16:13 h. 

 -Pódesme servir unha cervexa? 

-Boas tardes. Agora mesmo. Por certo, cal é o teu nome? 

-Chámome Lois. 

Lois era o nome daquel rapaz tan cheo de misterios. Levoulle a cervexa e sentouse ao 

seu carón. Quería conversar con el. Sen que Antón lle preguntara nada, Lois comezou a falar: 

-Sei moi ben que non entendes nada do que está acontecendo. Admírote e creo que 

eres un home moi forte. É inxusto que tiveras que estar en comisaría sen ningún tipo de culpa. 

Sei moi ben que non es ti o que ten que ver coa desaparición de Uxía. 

Silencio. Lois tragou saliva. Non sabía como continuar. 

-Preguntaraste por que che din as grazas aquela noite. Pois ben, o xesto que tiveches 

de achegarte a ela mentres choraba agradecereicho toda a vida. Uxía é a miña irmá. Eu cando 

me enterei de que tiña unha irmá empecei a investigar. Quería coñecela. 

Antón, abraiado, sacou do bolsillo o papel que atopara na mesa e ensinoullo a Lois. 

-Ese papel esquecino eu aquela noite. É o nome dela, como xa sabes. Non ía olvidalo, 

mais se o traio comigo síntome máis seguro. É coma un amuleto para min, a pesar de que sexa 
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un papel insignificante. Cando ela naceu os nosos país deixáronnos nun orfanato. Eu tiña dous 

anos. Pronto, dúas familias distintas acolléronnos  nos seus fogares. Investigando, logrei 

localizala. Esa noite cando saín do bar vina chorando e fun xunto a ela. Pregunteille se 

precisaba axuda e díxome que non. Estaba bébeda. Eu non quería que quedase alí soa naquela 

noite tan escura. Nun intento de levala á súa casa collina polo cóbado, ela forcexeou e os 

anteollos caéronlle no chan. Intenteina convencer mais non cedía. A pesar do seu estado 

decidín confesarlle a verdade. Díxenlle que eu era irmán dela. Fixen ben. Deume unha aperta. 

Non sei se era moi consciente do que facía pero aquela aperta fíxome realmente feliz. Tras isto 

fun capaz de levala comigo mais pediume que non a levara á súa casa xa que o seu pai 

comezaría a pegarlle como tiña feito outras tantas veces. Segundo me explicou, sufría maltrato 

pola súa parte. Estaba bébeda, pero decidín crela. Eu vivo só e, para unha irmá, sobre todo 

naquel estado, sempre hai un oco. Pediume que non contara nada. Á mañá seguinte lin o 

xornal da vila e a noticia da súa desaparición colleume de sorpresa. Parecíame moi cedo como 

para considerala desaparecida. Esa mañá Uxía cando espertou non entendía que facía na miña 

casa. A dor de cabeza que sentía era abrumadora. Expliqueille todo o que ocorrera a noite 

pasada. A súa cara de sorpresa era verdadeiramente impactante. Deume as grazas. Ensineille o 

xornal. Ela tampouco entendía por que a consideraban desaparecida se só pasara unha noite. 

Pensou que quizais era porque os seus pais exercían sobre ela un gran control. Por isto, ela 

non tiña amigos. Aquela casa para ela era un inferno. Pediume que non llo contara a ninguén. 

Eu non fixen o contrario. Sei que te preocupaches por ela. Por iso pensei  que o mellor era 

contarche isto. Pídoche que non digas nada por favor. Uxía está agora na miña casa. Non saíu 

de alí en todas estas semanas. Agora, empeza a sentirse agobiada por levar tanto tempo 

encerrada e non sabemos que facer. 

Silencio. Antón quedara perplexo. Sen palaras. A súa preocupación de todos estes días 

acababa de esfumarse. Lonxe de botarlle en cara que pola súa culpa estivo en comisaría, 

díxolle que el na súa situación tamén faría o mesmo. 
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-Lois, acábasme de deixar moi impresionado. Préstovos a miña axuda para o que 

precisedes, pero creo que o mellor é que Uxía vaia á policía e diga que está ben.  

Así, aquela mesma tarde Uxía acompañada por Lois achegouse á comisaría. Confesou 

que fora ela quen decidira non voltar á casa. Nese instante tomou unha complicada decisión: 

ía denunciar ao seu pai. Non era sinxelo facelo, mais sentía que non lle quedaba outra. Desde 

alí chamou á súa casa e pediulles aos seus pais que fosen á comisaría. Cando chegaron non a 

saudaron. A súa relación era moi fría e distante. Cando un dos axentes ía comezar a falar con 

eles, Uxía interrumpiuno e explicoulles aos seus pais o acontecido. Mirou ao seu pai aos ollos e 

díxolle que acababa de denuncialo, que estaba farta do seu maltrato e que a súa vida, de 

seguir así, sería un inferno. Automáticamente o seu pai levantou a man mais foi freado a 

tempo polos axentes. Permanecería alí toda a noite, detido.  

A nai de Uxía deulle unha gran aperta á súa filla. Admirábaa pola súa valentía, mais 

sufría polo seu marido. Uxía contoullo todo e presentoulle a Lois que estaba con ela. A súa nai 

agradeceulle a Lois o que fixera por Uxía. A muller pediulle á súa filla que abandoase a casa. Ela 

non merecía vivir naquela situación tan terrible. Aquela noite Uxía non quixo deixar á súa nai 

soa. Ela tamén fora maltratada.  

21:50 h. Lois chamou a Antón e díxolle que ía ir cear ao seu bar acompañado por Uxía 

e pola súa nai. Nun principio a nai de Uxía negouse debido ás circunstancias, mais despois 

cedeu. Se quedaba soa sería peor. Chegaron ao bar e cearon tranquilos. Sen temor. A 

felicidade podía respirarse no ambiente. Agora todo pasara. Só a nai de Uxía estaba 

preocupada polo seu marido. Queríao e odiábao ao mesmo tempo.     
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ENSAIO 

NIVEL II: Ángela Graña Varela    
 

E RECORDANDO A MARTIN LUTHER KING, DIREICHE... 

 

 

1 

O Rial, 18 de xuño de 2013 

 

Querido amigo, 

Esta é a primeira dunha serie de cartas que che vou mandar; que poden gustarche ou 

non, aburrirche ou non, ensinarche algo ou non. Quero compartir contigo as miñas 

inquietudes. 

Deixei a carne, os ovos, o leite, o pescado, o marisco… Porque si, porque non podía 

aguantar máis. Por pura empatía, por dor. Porque un porco non é menos que un can. 

Vouche abrir o interior da miña cachola, e soltar todo o que a sociedade me impide 

pensar. 

Benvido. 

 

2 

O Rial, 2 de xullo de 2013 

 

Querido amigo, 
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Vouche falar dun tema moi polémico. A día de hoxe todavía me sorprende (creo que 

demasiado) a gran tontería que estamos a construir. E non será por non ter intentado 

entendelo. Se xa se dera conta Einstein, só hai dúas cousas infinitas: o Universo e a 

estupidez humana. 

Dun xeito ou doutro, a verdade é que vivimos nunha sociedade industrializada e 

americanizada ata as trancas. E non é por nada, pero home, a forma que teñen de vivir 

os americanos… a mellor non é, creo eu. Non o digo pola tecnoloxía, que útil é, senón 

polos valores. Valores interiorizados no noso proceso de socialización que ninguén 

cuestiona. Ese ideal americano do home barrigudo co móbil máis caro do mercado e 

comendo no Mac Donald´s a diario non queda xa tan lonxe da nosa realidade máis 

inmediata. 

Pero abastecer a toda esta xente non é sinxelo. E en medio de todo ese rebumbio, os 

animais non son outra cousa que unha ferramenta máis; un xeito de gañar cartos. Son 

sometidos ás mesmas estratexias comerciais que as máquinas de fábrica, á mesma 

filosofía de aforro e maximización da produción. Queremos polos máis grandes, en 

menos tempo. Porcos máis gordos, en menos tempo. Vacas que den máis leite, en 

menos tempo. Galiñas que poñan máis ovos, en menos tempo. Querémolo todo, todo 

e en menos tempo. O fin xustifica os medios, poderiamos afirmar; e as consecuencias, 

pois… mentres a produción e os beneficios aumenten, o resto é igual. 

E, alleo a toda esta toleira, está o cidadán, contento coa súa Big Mac e as súas patacas 

fritidas, que nin pensou nunca de onde sae a súa comida, nin o vai facer. Sabe ben, e o 

resto non importa: é case o seu lema. 

Outra cousa da que che quero falar é do control férreo e inamovible que realizan as 

empresas da industria animal. Con sorte incluso non pensas que é un conto chino. E 
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paso a explicarme, aínda que brevemente. Se queres saber máis o mellor é que 

busques, porque é tan amplo que nunha carta non dá para nada… 

As empresas precisan que o produto que venden teña tirada, é dicir, sexa demandado 

poloconsumidor. Para conseguilo, e tratándose dun alimento, hai dúas opcións 

fundamentais: ou tirar pola vía de que está boísimo, ou pola de que é algo 

imprescindible que non pode faltar na nosa alimentación diaria. A primeira non ten 

interese agora; é a segunda a fundamental nisto. Estas empresas logran que o seu 

produto sexa recoñecido por toda a poboación como algo que non pode faltar nas súas 

casas, como algo que teñen que consumir ou caerán enfermos (e non, non estou 

esaxerando); é o caso do leite. O problema é cando nós cremos todas esas mentiras, 

simplemente porque así foi toda a vida, e non temos un modo sinxelo de chegar a 

saber a verdade. 

Aínda así, eu creo na sociedade. Creo na súa capacidade de mellorar, renovarse, 

cambiar e abrir os ollos. Tes que crer nela, ou volveraste tolo. 

3 

O Rial, 26 de xullo de 2013 

"Que mentalidade pobre hai que ter para dicir que 

os animais son máquinas carentes de sentimentos e 

de entendemento". (Voltaire) 

 

Querido amigo, 

Hoxe, comezo e remato a miña carta cunha cita; ambas reflicten perfectamente a idea 

de partida e a conclusión final do tema que vou tratar: o especismo. O término 

especismo acuñouno en 1970 o psicólogo Richard D. Ryder, e pode definirse como a 
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consideración de superioridade do ser humano sobre o resto dos animais; ou o que é o 

mesmo, considerar ao resto de animais inferiores. 

Partindo da propia definición, e dándolle unha ollada á cita que puxen, creo que unha 

idea xa podes ter. Dende sempre, os animais foron tratados coma un obxecto máis, xa 

sexa para comelos ou divertirse a costa deles. E o incrible é que resulte tan difícil ver 

que nin son obxectos, nin carecen de sentimentos. Tampouco hai que ir tan lonxe e 

afirmar ningunha clase de consciencia racional; o feito é que senten a dor, e igual que 

senten dor tamén poden gozar ante certos estímulos, ter medo ante o perigo. Mesmo 

poderiamos distinguir entre felicidade e infelicidade, estrés, apatía… tan só 

baseándonos na súa transmisión xestual, pero insisto que xa non é necesario meternos 

niso. 

Eu acóllome á forma de pensar de Óscar Horta, filósofo español defensor do 

argumento da superposición de especies (deseñado a partires do argumento dos 

casos marxinais de Jan Narverson, un dos primeiros especistas). O criterio que utiliza 

o ser humano para posicionarse por enriba do resto dos animais é a razón; cremos que 

non temos que telos na mesma consideración ca os da nosa especie porque carecen 

desa capacidade, que lles permita entender e aprender, ser conscientes. Pero, baixo 

esa premisa, atopamos seres humanos que tampouco teñen tales capacidades: bebés, 

seniles, comatosos ou incapaces cognitivos que, a pesares da súa condición, son 

considerados como iguais. Eses seres humanos teñen dereito a formar parte da 

sociedade, e son protexidos dun xeito especial. En consecuencia, a definición de ser 

humano polas súas capacidades deixaría de ter validez, xa que non todos eles as 

posúen. Unha vez chegamos aquí, os argumentos para considerarnos superiores 

precisamente por esas capacidades desmantélanse. 
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Por outro lado, hai unha comparación moi sinxeliña e que axuda a velo mellor. Durante 

séculos, o ser humano foi machista e racista. Non é que todo estea xa arranxado, pero 

parece que nalgún momento da historia esta clase de ideas deixaron de ser ben vistas 

na sociedade. Démonos conta do noso erro, de que vai en contra dos dereitos dos 

negros, dos chineses, dos marroquíes… das mulleres. 

Ben, e como definimos estes termos? 

Machismo: actitude de superioridade do home sobre a muller. 

Racismo: actitude de consideración da túa raza como superior ás demais. 

Vou engadir unha máis… 

Especismo: actitude de superioridade do ser humano sobre o resto de 

animais. 

Paréceche que hai moita diferencia? Non podemos equiparar as tres definición? Eu 

creo que si. 

Pénsao, e non olvides a nosa cita a modo de conclusión. 

 

“Aos animais, que fixemos os nosos escravos, non nos 

gusta consideralos os nosos iguais”. 

(Darwin) 
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O Rial, 9 de agosto de 2013 

 

Querido amigo, 
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Hai uns días entereime de que, alá por febreiro, os cazadores fixeron batidas para 

exterminar un cruce de can con lobo, que din pode ser prexudicial para os montes 

galegos e a conservación da especie. Iso fíxome pensar sobre a caza. E como tantas 

cousas, e como sempre digo, non o entendo. Hai dúas cousas das que quero falar, 

porque son importantes e penso que debes sabelas. Por un lado, está a consideración 

moral da caza; esta mesma lévanos á segunda, que é o significado de asasinato, e á 

diferenza entre asasinar e matar. 

É ética a caza? Que ten de diferente ao resto de actos que implican quitarlle a vida a 

un animal? 

No resto de situacións, a utilización do animal vai ligada ao beneficio que pensas obter 

del; polo contrario, a caza é só por diversión. Algúns chámanlle deporte, e non digo 

que non poidas cansar nin que sexa sinxela, pero a caza non deixa de ser o que é por 

chamarlle deporte. E como dicía, para poder chegar a algunha conclusión nisto, teño 

que falar sobre o termo asasinato. 

Segundo o dicionario: 

Matar: quitar a vida. 

Asasinar: matar a alguén con premeditación ou alevosía. 

Polo tanto, un asasinato xa leva de xeito inherente o acto de matar, non? O caso é 

cando podemos dicir que é matar, e cando asasinar. Como ves, no dicionario 

contémplase que o asasinato prodúcese cara unha persoa (ser humano) e de xeito 

premeditado; mentres que a acción de matar só sería o feito de quitar vida en sI. Pero 

na caza (e pasa o mesmo na industriade produtos animais) todo é premeditado, 

calculado, e faise cunha intención directa; moitas 
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veces con soberbia, sabendo que o animal non pode defenderse de ti. Entón, non 

poderiamos tamén falar de asasinato nestes casos? E de ser así, e sabendo que o 

asasinato de seres humanos é ilegal, por que o de animais non humanos está 

considerado un pasatempos? 
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O Rial, 12 de outubro de 2013 

"O destino dos animais é de moita maior importancia 

para min que o medo a verme ridículo". 

(Emile Zola) 

 

 

Querido amigo, 

Sei que xa pasou bastante tempo dende a miña última carta, pero estiven dándolle 

voltas a como debía tratar o tema que che traio. Quero falar do veganismo. Dadas as 

primeiras consideracións sobre o noso sistema e a forma que ten a nosa sociedade de 

considerar aos animais, ensínoche a postura que os defende ante todo. 

Nela póñense por diante os seus dereitos como seres sentintes. Está en contra do 

especismo, promovendo a igualdade entre especies. Recoñece que os animais poden 

sufrir e sentir pracer, e deben ser tratados en consecuencia. 

Entón, que é un vegano? Por definición, é todo aquel que non coma nada que proveña 

dun animal (leite e ovos tampouco!) nin utilice nada que veña deles. Tamén estaría en 

contra da súa exhibición en circos, zoolóxicos… A súa base é a empatía, é dicir, a 
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capacidade desa persoa de sentir que non quere facerlles iso aos animais, xa que 

poden sufrir coma ela, e entende que teñen tanto dereito coma ela a ser felices. Polo 

tanto é unha filosofía de vida baseada no respecto ao resto de animais e ós seus 

dereitos, como son o dereito á vida ou á liberdade. Acostumados á vida occidental, coa 

súa dieta omnívora, e unha forma de vida levada por xeracións e xeracións, esta idea 

pode resultarnos tremendamente difícil de levar a cabo. E pode que no primeiro mes o 

sexa. Pero o problema non está na dificultade de eliminar eses elementos da nosa 

rutina, senón no feito de que algo tan interiorizado coma o noso estilo de vida custa 

moito cambialo por, prácticamente, o seu oposto. Pódoche asegurar que posible, é; 

sirvo eu de exemplo. 
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O Rial, 25 de outubro de 2013 

Querido amigo, 

Unha vez puiden falarche xa sobre o veganismo, é inevitable tratar o tema dos 

distintos mitos que, co paso dos anos, fóronse formulando tratando de tachalo de 

inadmisible e eliminalo do mapa. Ademais, non falei do factor saúde, que é outro dos 

motivos que move a moita xente cara este estilo de vida, e é o tema central de moitos 

destes mitos. A continuación trato algúns dos máis relevantes e importantes, tentando 

non estenderme demasiado, de xeito que busques ti a información que amplía a que 

eu che dou. 

- “Os veganos están débiles porque a proteína animal é necesaria para nós” 

As proteínas poden ser tanto animais coma vexetais, pero non son distintas entre elas. 

Están formadas por aminoácidos, os cales podemos atopar en tódolos distintos tipos 
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de alimentos. A proteína animal, ao vir deste, é completa e conta con tódolos 

aminoácidos; pero tanto as plantas como as legumes poden carecer dalgúns destes 

aminoácidos, polo que para obter tódolos necesarios debemos ter unha dieta variada. 

- “Se non matásemos aos animais de granxa coma as vacas, habería tantos 

que nos invadirían” 

Non sei moi ben como responder a isto. Somos nós os que criamos esas vacas. Non é 

coma se puideran gobernar o mundo nin nada parecido. Se deixamos de crialas, 

reduciranse paulatinamente. 

- “O noso planeta non podería producir suficiente comida se todos fósemos 

veganos” 

Producir un kilo de trigo cústanos 120 litros de auga, mentres que un kilo de carne, 

3700. O espazo físico requerido para producir carne equivalente a unha vaca é o 

mesmo que o utilizado para producir de 6000 a 12000 kilogramos de grans. Creo que 

non é necesario dicir máis. 

- “O leite é necesario, xa que precisamos calcio para os ósos” 

O leite, de orixe animal, ten un ph ácido, que contrarresta co noso ph maiormente 

alcalino. Ao inxerilo, o corpo precisa alcalinizarse; para elo, utiliza o calcio e mais o 

fósforo que están nos nosos ósos. Deste xeito, o calcio que obtemos do leite non 

contrarresta o que o corpo precisa nese proceso. Además, existen fontes de calcio 

máis abundantes que o leite, como o laurel, os brotes de alfalfa, as améndoas, o 

perixel, os garabanzos… Polo tanto, o calcio do leite non é o que mellor se asimila, nin 

o máis abundante. Ademais, os países con maior consumo de lácteos,son tamén os 

que posúen un maior índice de osteoporose. 
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O Rial, 2 de novembro de 2013 

 

Querido amigo, 

Din que o meu estilo de vida é radical. 

Padecer diabetes por non querer cambiar a túa dieta é radical. 

Ir ao médico case cada semana a ver se che da a receita doutro medicamento é radical. 

Vivir con problemas na túa pel, ou no cute, e non cambiar a túa dieta, é radical. 

Contar canto queres ao teu can ou gato, e poñer un filete de vaca na túa mesa na cea, 

é radical. 

Someterte a unha operación de bypass, que mata a tanta xente, por non cambiar a 

túa dieta, é radical. 

Pero o radical é comer froitas e plantas, claro. 
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O Rial, 15 de novembro de 2013 

 

Querido amigo, 
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Creo que esta vai ser a miña última carta. Penso que teño dito moito xa, e deberías 

estar preparado para abordar o asunto ti só. Non me gusta iso de andar coa mesma 

teima enriba da xente. Eu deixei a carne, os ovos, o leite, o pescado, o marisco… 

Deixei de formar parte desa falsa industria, que o único que fai e lucrarse dos meus 

amigos, os animais. E cada día, máis xente chega á miña mesma conclusión. Só é 

cuestión de tempo que o ser humano vexa o que algúns xa vemos, de que a 

información necesaria chegue a oídos de todos, e a tortura remate. 

Din que, se o veganismo crece como está a crecer na actualidade, en non moitos anos 

case toda a poboación seríao xa. Iso xa non o sei, que é moito supoñer. De tódolos 

xeitos, confío no noso sentido da empatía. Confío no noso amor polos animais. Confío 

en ti, e en tódala raza humana. 

E recordando a Martin Luther King, direiche que “non existe peor traxedia, que saber o 

que é correcto e non facelo”. 

 

 

 

Defensor animal 
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  A estupidez no estúpido” 

É fácil pensar nun idiota, 

verdade? Tras isto, podo afirmar que á 

túa mente trasladouse alguén que o 

caracterice.  

Pode ser aquel que tropeza e 

cae, física ou mentalmente. Aquel que 

saca á luz os coñecementos dos que 

carece ou aquel que nos espeta 

barbaridades que non albergan cabida 

ningunha no contexto. Ou quizais ti? 

Ou eu, por suposto. Porque, maldita 

tendencia a que temos a sentirnos non 

estúpidos, verdade? Canto máis se 

achegan as cousas ao concernente, 

máis nos medra a cabeza, 

metaforicamente falando, claro. 

Pensemos que non se pode ver 

no alleo algo que non 

experimentaramos profundamente. 

Non podemos ver que alguén está 

triste, contento ou furioso se nunca 

experimentamos ditos estados. Non 

sabemos que alguén é estúpido se non 

o somos nós tamén. Aí vos deixo a miña 

teoría. 

Estúpido será aquel que non 

vexa a súa propia estupidez. 

Díxolle nunha ocasión un amigo 

a outro que tirar da porta en lugar de 

empuxar rozaba o patético, e foi o 

mesmo que enganchou a manga da 

chaqueta ao querer pechar unha porta 

e, no momento de avanzar, quedou 

prendido da mesma. Pequenas 

estupideces que fan a un, un pouco 

máis estúpido. 

Estúpido é o que cre no sempre, 

no nunca, no todo e na nada; nada nos 

ten probado aínda a existencia dunha 

totalidade nas cousas. Vaia, fíxate, aí sí. 

Ou non.     

              

Contan as estatísticas que polo 

menos un 100% das persoas que te 

rodean pensaron algunha vez que es 

estúpido. Sorprendente, verdade? Case 

tanto como que ti es un integrante 

desa porcentaxe para o caso alleo.                                                                                                                       

Ah, e é todo un detalle que pararas a 

ler isto, encontrando cada vez menos 

sentido ao asunto a medida que 

transcorrían as palabras. Necesitas 

algunha proba máis? 

Gloria De las Heras Calviño( 2º BACH. D) 
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A COCA-COLA: Os seus 

descoñecidos efectos 

A famosa bebida refrescante Coca-

Cola coñecida en todo o mundo e, 

probablemente a máis demandada polos 

consumidores, resulta ser tamén a máis 

perigosa e daniña para aquel que a bebe. 

Estudos recentes demostran a gravidade 

dos efectos, case mortais, que este 

refresco pode chegar a producir. A pesar 

dos avisos que recibimos das autoridades, 

seguimos a bébela, provocando, deste 

xeito que sexa o refresco nº 1 en ventas 

mundiais. Pero como parece que ninguna 

das advertencias causa efecto sobre nós, 

aquí están algún dos sorprendentes usos 

da Coca- Cola na actualidade: 

1- É empregada para limpar o 

sangue que queda na calzada 

cando se produce un accidente 

2- Para limpar os baños, xa que 

corroe á perfección a 

suciedade que se deposita 

neles. 

3- Unha maneira de limpar o 

parachoques dun auto é 

fregalo cun anaco de aluminio 

mollado con esta bebida. 

4- Para soltar un parafuso 

corroído, non hai nada mellor 

que verter un pouco deste 

refresco e esperar uns minutos. 

5- O seu PH é de 2´8  polo que se 

pode disolver unha unlla en 4 

días, sendo tamén o maior 

contribuínte na aparición da 

oteoporose. 

6- Para transportar os envases de 

Coca-Cola, os camións 

comerciais son identificados co 

aviso de Material Perigoso, 

que é de uso exclusivo para o 

transporte de materiais 

altamente corrosivos. E agora, 

apetécelle unha Cola? 

 

 

Lucía del Río González ( 4º ESO C) 
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        Alba Gil Blanco ( 2º BACH. D) 
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