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A onde os teus pasos te leven.  

 

 

Nacer, medrar,  madurar… todo por esta orde , pero 

no medio de cada unha destas accións está a que 

aparece na portada desta revista: CAMIÑAR.  

 Que se interprete esta palabra como se queira, que 

ao final todos estaremos dacordo que para pasar da 

infancia á adolescencia e desta á xuventude ningunha 

persoa se pode poñer os zapatos doutro.  

Así que ao noso alumnado, que está en plena viaxe 

cara onde os seus pasos os leven,  vai adicado o 

número 11 da  revista Rañolas. 

     Coordinadora: Helena Alonso Fernández 
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INTRES CREATIVOS 

Os alumnos de 1º e 2º de ESO adornaron as súas clases con diversos   traballos relacionados 

coa nosa tradición. Vede aquí algún deles: 

 Os alumnos de 1º centráronse na festa do Samaín. 
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 Mentras que os de 2º lembraron cos seus traballos como se divertían os seus devanceiros 

cos seus xogos populares. 
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CARTAS DE AMOR (febreiro 2015)

                       

De entre as cartas de amor deste curso, o 

alumnado salientou as seguintes: 

 

 

                                                          

                      Nerea Cuquejo Fernández 

       

       

 

   

 

 

 

 

 

Avoa: 

É marabilloso terte ó meu lado e estou moi agradecida de 

que aínda sigas na miña vida. 

Recordo cando me vestías,  cando me dabas o almorzo, 

cando me levabas á escola, cando me ensinabas aquelas 

cousas interesantes e me contabas cada unha das etapas da 

túa vida. Cando me facías as mellores comidas que probei e 

probarei, só ti es a única que me fixo sentir este amor cara 

alguén. Ti, a que sempre me dicías que eu ía poder con todo e 

chegaría a ser o que quixera. Ti, a que crías en min e me 

apoiabas, a que me daba aqueles sabios consellos, a que me 

axudaba a cumprir as miñas metas. A que sempre tiña un 

sorriso para ofrecerme, a que me ensinou a non renderme 

nunca, a que me dedicou o seu tempo…. Ti es  e serás o 

mellor que teño porque, máis ca miña avoa, es a miña 

segunda nai e porque só a ti te quero como a ninguén máis.  

Quérote avoa!!! 
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              Helena Puente Rodríguez  

 

  

    Antía Vide Doforno     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Querido namorado: 

Escríboche esta carta para dicirche que te quero, quérote 

demasiado para non estar agora mesmo ao teu lado. Cada 

pequeña cousiña que fas paréceme máxica. É moi sinxelo, ti 

completaches a miña vida. 

Cando te vin por primeira vez, souben que o nos oía ser moi 

especial. Antes de coñecerte, a miña vida non tiña sentido. Ti es o 

mozo da miña  vida, es o máis especial que coñecín. Os teus ollos, 

a túa boca, o teu nariz e o teu pelo, cada vez que os miro o meu 

corazón late moito máis rápìdo e sorrío coma unha parva. 

Agora xa non son a mesma rapaza de antes, son máis feliz cando 

estou ao teu carón. E cando me abrazas e me susurras palabras de 

amor ao oído sei que todo vai ir ben. Só espero  que o noso amor 

siga por moito tempo. 

Quérote. 

 

                 14 febreiro 

As miñas pupilas dilátanse, o ruído dos corredores diminúe, 

pouco a pouco, ata que o silencio se apodera de min. Camiño 

lentamente e, ao mesmo tempo, quero aparentar seguridade, 

indiferenza, pero sobre todo quero evitar que se perciba o 

tremor do meu corpo. Agora sinto calafríos, e unha estraña 

sensación no meu interior, noto como se acelera o meu 

palpitar e de repente, sen poder disimulalo, os meus beizos 

esbozan un pequeno sorriso, e é que creo que chegou o 

momento,  xa non me podo botar atrás, está feito. 

Neste intre o que realmente importa é que debo dicir, como 

debo actuar, como facer para que non enmudeza a miña voz e, 

ante todo de que xeito vencer a ese xigante invisible que 

alimento desde hai tempo, o medo, o que ata agora gañou a 

batalla, pero hoxe, si, hoxe creo que debo inténtalo: 

“ Pode que sexa a última vez que crucemos as miradas e que 

non volva a verte sorrir ao falar dos nosos propósitos; pode 

que non volvas a compartir as túas ilusións, inquedanzas e 

soños comigo e que xa nunca me volvas ver do mesmo modo; 

pode que despois de dicirche que é certo, que te quero, que 

sinto algo inexplicable cada vez que estou contigo e que 

soamente ti consegues arrincarme un sorriso, te afastes do 

meu lado e nunca cheges a comprender o  por que non fun 

capaz de facerche ver con nitidez o que estaba difuso, o que 

sempre estivo aí, iso que sinto, iso que xamais deixei de 

sentir”.   

Estaba claro, agora xa non me podía botar atrás, pero 

tampouco o faría, agora xa conseguira vencer ao xigante 

invisible e converterme nunha verdadeira guerreira, é máis, 

agora era el o que vencía ao seu xigante e cun leve sorriso no 

meu oído dicíame… “ eu tamén te quero”. 
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A HISTORIA DO 

BALONCESTO       

     O baloncesto foi inventado por 

James Naismith. Como todos os 

deportes da época se baseaban na 

forza, decidiu buscar un deporte no que 

se requirisen outras destrezas 

diferentes da forza e que non tivese 

moito contacto físico. 

     Trátase dun deporte de equipo que 

pode practicarse tanto en pista cuberta 

como descuberta. Fórmanse dous 

equipos de cinco xogadores cada un e 

intentan anotar puntos (tamén 

chamados canastras), introducindo un 

balón nun aro, do que colga unha rede, 

colocado a 3,05 metros do solo. 

Segundo a distancia desde onde se 

meta o balón, as canastras teñen 

diferente valor: 1, 2 ou 3 puntos.  

 

     O baloncesto foi un deporte de 
exhibición nos Xogos Olímpicos de 
1928, 1932 e 1936. Aquí Naismith tivo a 
oportunidade de ver como a súa 

creación era convertida en categoría 
olímpica, cando foi acompañado por 
Adolf Hitler no palco de honor, en 
Alemaña. O baloncesto feminino debeu 
esperar ata 1976 para a súa admisión 
como deporte olímpico. 

     O xogo gustou e estableceuse pronto 
en Estados Unidos. A Europa chegou 
máis tarde, coa primeira guerra 
mundial, sobre todo grazas aos 
soldados estadounidenses que xogaban 
no seu tempo libre. 

     O baloncesto na actualidade conta 
cunha gran difusión en diferentes 
países de todo o mundo, sendo un dos 
deportes con máis participantes e 
competicións regulares en distintas 
zonas e países. En Estados Unidos 
dispútase a National Basketball 
Association (NBA), considerada a 
mellor competición mundial de 
baloncesto de clubs. 

 

     A liña de tres puntos (tripla) 
probouse en Estados Unidos en 1968, 
chegando á NBA na temporada 1979-
1980. No baloncesto FIBA tiveron que 
esperar ata 1984 para que formara 
parte do seu regulamento . 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Deporte
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O BALONCESTO EN OURENSE 

     En Ourense hai moita afección polo 
baloncesto. Hai moitas escolas 
deportivas que permiten que a 
xuventude poida practicar este 
deporte. Temos bos equipos, tanto 
masculinos como femininos, e incluso 
algún nunha categoría superior. O 
equipo máis importante de Ourense é o 
COB (Club Ourense Baloncesto), que 
xoga en LEB Oro (segunda división). A 
día de hoxe, na presente temporada, 
vai de primeiro da súa categoría, polo 
tanto ten moitas posibilidades de 
ascender á liga ACB (primeira división). 

A MIÑA RELACIÓN CO BALONCESTO  

     Para min, o baloncesto é un dos 
deportes máis completos. Eu empecei 
con seis anos case por casualidade, 
porque era o deporte que ofertaban no 
meu colexio. A pesar de que é un 
deporte difícil de aprender a min foime 
gustando cada día máis. Ao acabar o 
curso compráronme unha canastra 
para seguir practicando no verán. Ao 
ano seguinte volvinme apuntar. Como 
no meu colexio eramos poucos da miña 
idade, tiven que empezar a entrenar 
noutro colexio. Non coñecía a ninguén, 
pero como me gustaba tanto, non 
quixen deixalo. A día de hoxe sigo 
entrenando (tres días á semana) e 
xogando partidos os fins de semana. 
Teño que compaxinalo cos estudos, 
pero por agora non me vai mal. Este é o 
meu 8º ano e xogo na categoría infantil 
(as categorías cambian cada dous 
anos). Non  me arrepinto de ter elixido 
o baloncesto como deporte xa que, 
ademais de disfrutar practicándoo, no 
meu equipo están algúns dos meus 
mellores amigos. 

 

NORMAS 

1- Non se poden dar máis de dous 
pasos sen botar o balón (o 
árbitro pitaría pasos e o balón 
sería para o outro equipo). 

2-  Si estás xa no campo contrario 
non podes volver ao teu (o 
árbitro pitaría campo atrás). 

3- Non podes protestarlle ao 
árbitro (o árbitro pitaría falta 
técnica). 

4- Se cometes falta, o equipo 
contrario pasará a ter o balón 
ou tirará “tiros libres”.  

5- Se estás no chan non podes 
levantarte co balón nas mans, 
antes tes que pasarllo a un 
compañeiro.  

                           

      Luis Sobrino Blanco  
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Andrés Iniesta Luján, nado 

en Fuentealbilla (Albacete) o 11 de 

maio de 1984, é un futbolista español. 

Xoga de centrocampista e o seu equipo 

actual é o FC Barcelona da Primeira 

División de España. Ten contrato ata o 

ano 2015, cunha cláusula de rescisión de 

200 millóns de euros.  

 

Andrés Iniesta naceu nunha familia 

traballadora. Con oito anos, os seus pais 

inscribírono ás probas de acceso ás 

categorías inferiores do Albacete 

Balompié. Tras superar devanditas 

probas, pasou a formar parte do equipo. 

En 1996, con doce anos, participou no 

torneo infantil de Brunete. Tras a súa 

destacada actuación, en setembro dese 

mesmo ano fichou polo Futbol Club 

Barcelona e trasladou a súa residencia 

a La Masia. Con 16 anos e aínda nas 

categorías inferiores, o mozo manchego 

foi chamado por Lorenzo Serra 

Ferrer para adestrar co primeiro persoal 

do club. Con 18 anos trasladouse a vivir 

a Sant Feliu de Llobregat e a súa familia, 

que aínda vivía en Fuentealbilla, tamén 

se trasladaron. 

Militou dúas tempadas no Barcelona 

B ata que, na tempada 2002–03, debutou 

no primeiro equipo da man do 

adestrador Louis van Gaal. Durante dúas 

tempadas, a 2002-03 e 2003–04, 

combinou os partidos do filial 

barcelonista con algúns partidos do 

primeiro equipo.  

Tamén foi internacional nas categorías 

inferiores. No ano 2001, foi titular nas 

seleccións española que gañaron tanto a 

Eurocopa sub-16 como a Eurocopa sub-

19. En 2003 xogou a final do Campionato 

do Mundo xuvenil da FIFA nos Emiratos 

Árabes Unidos, e foi elixido membro do 

"Equipo das Estrelas" do torneo. 

Posteriormente foi elixido capitán do 

equipo Sub-21. 

No ano 2010 participou no Mundial de 

Sudáfrica, marcando un gol na fase 

inicial e o definitivo na final contra 

Holanda, que deu a España o primeiro 

título de campioa do mundo. 

 

                   Joel Fabello Docabo  

 

http://gl.wikipedia.org/wiki/Fuentealbilla
http://gl.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Albacete
http://gl.wikipedia.org/wiki/11_de_maio
http://gl.wikipedia.org/wiki/11_de_maio
http://gl.wikipedia.org/wiki/1984
http://gl.wikipedia.org/wiki/Futbolista
http://gl.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://gl.wikipedia.org/wiki/Posici%C3%B3ns_no_f%C3%BAtbol
http://gl.wikipedia.org/wiki/FC_Barcelona
http://gl.wikipedia.org/wiki/Primeira_Divisi%C3%B3n_de_Espa%C3%B1a
http://gl.wikipedia.org/wiki/Primeira_Divisi%C3%B3n_de_Espa%C3%B1a
http://gl.wikipedia.org/wiki/2015
http://gl.wikipedia.org/wiki/Euro
http://gl.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%BAtbol_base&action=edit&redlink=1
http://gl.wikipedia.org/wiki/Albacete_Balompi%C3%A9
http://gl.wikipedia.org/wiki/Albacete_Balompi%C3%A9
http://gl.wikipedia.org/wiki/1996
http://gl.wikipedia.org/w/index.php?title=Brunete&action=edit&redlink=1
http://gl.wikipedia.org/wiki/Futbol_Club_Barcelona
http://gl.wikipedia.org/wiki/Futbol_Club_Barcelona
http://gl.wikipedia.org/wiki/La_Masia
http://gl.wikipedia.org/wiki/Lorenzo_Serra_Ferrer
http://gl.wikipedia.org/wiki/Lorenzo_Serra_Ferrer
http://gl.wikipedia.org/wiki/Sant_Feliu_de_Llobregat
http://gl.wikipedia.org/wiki/Fuentealbilla
http://gl.wikipedia.org/wiki/Futbol_Club_Barcelona_Atl%C3%A8tic
http://gl.wikipedia.org/wiki/Futbol_Club_Barcelona_Atl%C3%A8tic
http://gl.wikipedia.org/wiki/Primeira_divisi%C3%B3n_espa%C3%B1ola_2002/03
http://gl.wikipedia.org/wiki/Louis_van_Gaal
http://gl.wikipedia.org/wiki/Primeira_divisi%C3%B3n_espa%C3%B1ola_2002/03
http://gl.wikipedia.org/wiki/Primeira_divisi%C3%B3n_espa%C3%B1ola_2003/04
http://gl.wikipedia.org/wiki/2001
http://gl.wikipedia.org/wiki/Emiratos_%C3%81rabes_Unidos
http://gl.wikipedia.org/wiki/Emiratos_%C3%81rabes_Unidos
http://gl.wikipedia.org/wiki/Mundial_de_F%C3%BAtbol_Sud%C3%A1frica_2010
http://gl.wikipedia.org/wiki/Mundial_de_F%C3%BAtbol_Sud%C3%A1frica_2010
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A natación sincronizada é unha modalidade que combina natación, ximnasia e danza. 

Antigamente, este deporte era só para homes, pero rapidamente se transformou nunha actividade feminina. 

Hai moitos tipos de exercicios: só, dúo, equipo e combo. 

No só e dúo, como ben indican os seus nomes, traballan  unha persoa ou dúas respectivamente.No equipo traballan 
oito  persoas e por último no combo ata dez persoas. 

A diferencia entre a modalidade de combo e equipo é a seguinte: na execución do combo poden insertarse  
modalidades coma un só, dúo, cuartetos etc. En cambio no equipo, todas as nadadoras teñen que estar facendo  
todo á vez. 

Penso que é un deporte extraordinario e que che ensina  moitos valores da vida. 

                                                        Laura Santalla González   

SERGE JONES IBAKA   
Serge Jones Ibaka ( Brazzaville , República do Congo , 
18 de setembro de 1989 ) é un xogador de 
baloncesto congoleño de nacemento e nacionalizado 
español desde 2008.Pertence á plantilla de 
Oklahoma City Thunder da NBA. Mide 2,08 m e xoga 
na posición de ala-pivot. 

Tanto a súa nai como o seu pai foron xogadores de 
baloncesto. Seu pai Desire Ibaka foi profesional e 
chegou a ser internacional pola República do Congo. 
A súa nai, Amadou Dionga, xogou co equipo nacional 
da República Democrática do Congo.Ambos 
transmitiron ao seu fillo o amor polo deporte e a 
paixón polo baloncesto. 

O primeiro club de Serge foi o Avenir Du Rair. Con 16 
anos xogou cedido no Inter club de Brazzaville, un 
dos equipos máis importantes do país , e foi elixido 
como o mellor pivot sendo aínda “ junior ”. Tras un 
duro trámite administrativo foi a parar ás filas do 

Club Básquet 
Hospitalet en 
2006. Acabou 
sendo o máximo 
taponador da 
competición e o 
terceiro mellor 
reboteador, 
figurando oitavo 
na clasificación 
para o MVP. 

En jullo de 2009 os Oklahoma City Thunder pagaron 
a súa clausula de rescisión firmando por dúas 
tempadas e outras dúas opcionais. 

Participou no Concurso de Mates no 2011 onde 
realizou un mate dende a linea de tiros libres, 
obtendo 45 puntos. Con este mate homenaxeou ao 
seu continente de orixe, África.   

                                                                                                                                    David Díaz González 

  A NATACIÓN     

SINCRONIZADA 
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O concerto de Aninovo da 

Orquestra Filarmónica de 

Viena celébrase cada ano 

na mañá do 1 de xaneiro 

en Viena, Austria. Ten 

lugar na sala dourada 

chamada Musikverein.  

Este acto comezouse a 

realizar no ano 1940, ata o 

día de hoxe. O ano 1945, 

foi o único no que non se 

fixo o concerto, debido ó 

deterioro da estructura do 

lugar polos ataques aéreos 

das forzas aliadas. 

Unha gran parte do 

repertorio que se  

 

 

 

interpreta, é da familia 

Strauss (Johann Strauss 

(pai), Johann Strauss 

(fillo), Josef Strauss e 

Eduard Strauss) e os seus 

contemporáneos.  

Cara a final do concerto, e 

una vez terminado o 

programa principal, os 

músicos que componen a 

orquestra, desexan un feliz  

Aninovo e rematan co 

coñecido vals do Danubio 

Azul, obra composta por 

Johann Strauss (fillo) 

seguida da Marcha 

Radetzky. 

 

                   Carla García Fernández.  

 

 

O CONCERTO 
DE ANINOVO 
DE VIENA 
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De pai malagueño e nai francesa, desde moi 
novo empezou a interesarse pola música e xa aos sete anos comezou a dar clases de piano no 
Ateneo de Málaga. Proseguiu os seus estudos de música con clases de guitarra clásica, 
guitarra flamenca e dous anos de guitarra acústica. Os seus estudos seguiron completándose 
dando clases de canto na súa cidade natal, e lírico en Madrid. 

 
Málaga, cidade natal de Pablo Alborán. 

A partir dos doce anos compón as súas primeiras cancións: 'Amor de Barrio' e 'Desencuentro', 
que se atopa no seu disco debut. A súa andaina artística empezouna da man dunha familia 
flamenca que actuaba nun restaurante de Málaga, quen 
lle bautizaron como "El blanco moreno". É aí onde 
actúa por primeira vez en solitario. 

 

Presentou un total de corenta cancións compostas por el 
para o proceso de selección do que sería o seu primeiro 
disco. Durante ese proceso Pablo colgou algunha das 
súas cancións en YouTube para darse a coñecer dunha 
forma próxima.Deste xeito, foi escoitado por todo tipo 
de público, incluída a cantante Kelly Rowland 
quen quedou abraiada coa súa voz. A partir de aí Pablo 
Alborán apareceu nas redes sociais. 

No ano 2010 saíu á venda dixital o seu primeiro sinxelo, 'Solamente tú', co que empezou a 
soar nas radios nacionais. O 1 de febreiro de 2011 saíu á venda o seu primeiro disco, Pablo 
Alborán; desde a primeira semana lidera as listas de vendas en España. 

Pablo Alborán comezou a súa primeira xira con banda ao completo o 27 de maio de 2011 en 
Madrid no Palacio de Vistalegre, e durante os meses seguintes percorreu a maior parte da 
xeografía española e varios países latinoamericanos, entre eles Arxentina, Chile e México. 

                 Raquel Martínez Quintas  

http://gl.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Málaga
http://gl.wikipedia.org/wiki/Francia
http://gl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ateneo_de_Málaga&action=edit&redlink=1
http://gl.wikipedia.org/wiki/Guitarra_clásica
http://gl.wikipedia.org/w/index.php?title=Guitarra_flamenca&action=edit&redlink=1
http://gl.wikipedia.org/w/index.php?title=Guitarra_acústica&action=edit&redlink=1
http://gl.wikipedia.org/wiki/Canto
http://gl.wikipedia.org/w/index.php?title=Canto_lírico&action=edit&redlink=1
http://gl.wikipedia.org/wiki/Madrid
http://gl.wikipedia.org/wiki/Álbum_musical
http://gl.wikipedia.org/wiki/Música_flamenca
http://gl.wikipedia.org/wiki/Música_flamenca
http://gl.wikipedia.org/wiki/Restaurante
http://gl.wikipedia.org/wiki/Canción
http://gl.wikipedia.org/wiki/YouTube
http://gl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kelly_Rowland&action=edit&redlink=1
http://gl.wikipedia.org/wiki/Rede_social
http://gl.wikipedia.org/wiki/Rede_social
http://gl.wikipedia.org/wiki/2010
http://gl.wikipedia.org/w/index.php?title=Venda_dixital&action=edit&redlink=1
http://gl.wikipedia.org/w/index.php?title=Sinxelo&action=edit&redlink=1
http://gl.wikipedia.org/wiki/1_de_febreiro
http://gl.wikipedia.org/wiki/2011
http://gl.wikipedia.org/w/index.php?title=Pablo_Alborán_%28álbum%29&action=edit&redlink=1
http://gl.wikipedia.org/w/index.php?title=Pablo_Alborán_%28álbum%29&action=edit&redlink=1
http://gl.wikipedia.org/wiki/España
http://gl.wikipedia.org/wiki/27_de_maio
http://gl.wikipedia.org/wiki/2011
http://gl.wikipedia.org/wiki/Madrid
http://gl.wikipedia.org/w/index.php?title=Palacio_de_Vistalegre&action=edit&redlink=1
http://gl.wikipedia.org/w/index.php?title=Latinoamerica&action=edit&redlink=1
http://gl.wikipedia.org/wiki/Arxentina
http://gl.wikipedia.org/wiki/Chile
http://gl.wikipedia.org/wiki/México
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Jesús e Daniel Oviedo Morilla son mozos nacidos en Sevilla (Mairena) o 21 febreiro 

de 1999.  

 Aos 4 anos entraron no programa de Canal Sur, "Menuda Noche" no cal 

permanceron ata os 11 anos. Alí chamábanlles "menudos 

gemelos", ese era o seu nome artístico. 

 Despois de saír deste programa entraron noutro chamado 

"Quiero Cantar" onde sepresentaron con temas como: 15 años 

tiene mi amor, Mamma mia, María, Escándalo, Resistiré... 

     Máis tarde aos 14 anos presentaronse con "No me doy por 

vencido" en "La Voz Kids".  

Chegaron ata as Batallas a ciegas e onde compitieron co el Balilla e Iván cantando 

"Amiga mía".  

Desde que apareceron neste programa, convertéronse nos ídolo de masas chamadas 

"gemeliers" ás cales dedicaron o seu nome 

artístico debido a tanto apoio.  O seu primeiro 

single chamado "Lo mejor está por venir" conta 

cunha aproximación de 700.000  visitas nun mes. 

Contan cun segundo single "Prefiero decírtelo 

así" do cal o día 13/5/2014 sacaron un 

adelanto do novo videoclip. Este mesmo díaaíu 

o seu primeiro disco denominado "Lo mejor está 

por venir" facéndolle honor ao seu primeiro single. Consta de 11 cancións: Lo mejor 

está por venir, Prefiero decírtelo así, Carrusel, Amiga, Dame, Mi momento, Te dejo 

en libertad, A ti, Ya lo ves, Sueño y Tan sólo tú y yo. Nun ano conseguiron: disco de 

platino, disco de oro e dobre disco de platino. 

Tamén fixeron un libro chamado "gemeliers, juntos por una ilusión". 

 E rumoréase que tamén farán unha película.                            Lucía Iglesias Forneiro  

 

Máis 
que 

ídolos 
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Que buscamos as rapazas nos rapaces?                                   

Desde a infancia, as nenas, e ata que chegamos a ser adultas, non 

temos nada claro o que queremos nin o que buscamos nas nosas 

vidas. O exemplo máis claro de que esta inquedanza nace con nós, 

está no noso característico ir e vir do que queremos ser de maiores, e 

é que pasamos por diversas etapas, ata que por fin decidimos a que 

nos imos dedicar. 

Están as típicas que queren ser perruqueiras e despois soben de rango e queren ser pediatras, tamén as hai 

polifacéticas e ambiciosas que soñan con ser cantantes, mestras e veterinarias ao mesmo tempo. Pero 

quizais o máis habitual nunha nena é querer ser nai e facer a comida e é que esta sociedade condiciona 

moito o xeito de pensar nas nosas vidas e por moi frustrante que sexa, a realidade é esta.  

Se algo temos claro de pequenas é o tipo de rapaz que queremos: alto, loiro, ollos de cor preferiblemente 

e, a ser posible, como os das películas Disney, e é que... que máis pedirlle á vida que un auténtico príncipe 

azul? 

Por desgraza para os poucos rapaces que existen sobre a faz da Terra con estas características tan 

peculiares, os nosos gustos e preferencias cambian co paso do tempo. Na chegada a adolescencia o que 

toda rapaza busca é un deses rapaces que quitan o himpo. Pero, como son estes rapaces? Pois a verdade é 

que todo depende do que cada rapaza considere atractivo.  

Hai quen se fixa nos que se sentan na última fila, neses que van a clase a pasar o tempo, nos típicos 

“malotes” que triunfan alá onde van debido a esa forma de ser que os caracteriza, esa forma de ser tan 

“especial”. Estes rapaces adoitan ser adictos a vivir cada intre como se fora o último das súas vidas e a 

gozalo custe o que custe, é dicir, a pasalo ben, aínda que iso supoña ser expulsado do instituto, quedarse 

sen moto durante un mes ou incluso romperlle o corazón a unha boa rapaza. A unha desas que tivo a mala 

sorte de pensar que este prototipo de rapaces cambia por amor e que se dedica a poñer candados en 

pontes e a dicir frases románticas sen pensalas antes. 

Logo temos os típicos que son como o viño, que melloran co tempo, eses nos que xamais te fixarías e dos 

que terminas namorándote, eses que do día a noite cambian e pasan de ser os típicos tímidos e “listillos” da 

clase dos que case ninguén se lembra, aos que de repente todo o mundo coñece. 

Por último, temos a eses que nos atrapan dende un primeiro momento e xa nunca os deixamos escapar, 

ese típico rapaz que che encanta e ao que lle encantas, e que comeza sendo un amigo, un amigo especial ao 

que queres como algo máis, e que termina sendo a túa parella. 

Pero en realidade, que buscamos as rapazas nos rapaces? Que é o que fai que un día digamos por fin o 

teño claro, é el o que buscaba? 

Definitivamente, e máis alá de príncipes azuis, “malotes” ou prototipos surrealistas que só existen nos nosos 

soños, o que toda rapaza desexa é atopar a alguén con quen compartir algo máis que saliva, algo máis que 

aloumiños e sorrisos, o que toda rapaza busca é un compañeiro de aventuras, no que poder confiar, co que 

poder contar e co que poder ver pasar o tempo sen necesidade de nada máis.  

Simplemente buscamos a alguén ao que non lle importe envellecer ao teu carón e que te queira tal e como 

es, coas túas virtudes e os teus defectos, ao igual que ti o queres. E é que ao fin e ao cabo só buscamos a 

alguén que nos complemente e que nos dea un pouco de cordura ás nosas ideas e loucuras. Ao final, o que 

cada rapaza busca só o sabe ela. 

                                           Antía Vide Doforno  
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A VIDA É BELA 
 

           A vida é bela é unha 

película de 1997, escrita, 

dirixida e protagonizada 

por Roberto Benigni. Está 

baseada no libro Ao final 

derrotei a Hitler. A película foi 

un grande éxito financeiro e de 

crítica, e gañou tres Oscar, á 

Mellor Banda Sonora, ao 

Mellor Actor e á Mellor 

Película Estranxeira na 

cerimonia de 1998, ademais de 

moitos outros galardóns 

internacionais. 

Argumento 

En 1939, Guido Orefice un 

alegre, divertido e carismático 

mozo italiano de orixe xudía, 

chega á casa do seu tío para 

traballar como camareiro no 

seu hotel. Alí coñece unha 

nova e bela profesora 

chamada Dora, da que se 

namora inmediatamente e fai o 

posible por conquistala, pero 

ela é a prometida dun fascista 

chamado Rodolfo. 

Un día, ao hotel onde 

traballa Guido chega o 

doutor Lessing, que deseguida 

se fai amigo seu,Cando no 

hotel celébrase a festa de 

compromiso de Rodolfo e 

Dora,Guido chega e confésalle 

os seus sentimentos por ela. 

Dora, que nunca estivo 

verdadeiramente namorada 

de Rodolfo, vaise 

con Guido no seu cabalo 

pintado en verde. 

 

Seis anos despois, en 

1945, Guido e Dora están 

casados e teñen un fillo, 

chamado Giosuè. A pesar da 

guerra e da invasión nazi de 

Italia, seguen sendo 

felices. Guido abre unha libraría 

e Dora continúa co seu traballo 

como profesora. 

 

 O día do aniversario 

de Giosuè, Guido, o seu tío 

e Giosuè son detidos debido á 

súa orixe xudía e subidos a un 

tren rumbo a un campo de 

concentración. Aínda 

que Dora non é xudía, esixe 

subir tamén ao tren para 

permanecer xunto á súa familia, 

pero ao chegar ao campo, os 

homes e mulleres son separados 

inmediatamente e o tío de Guido 

e moitos outros son enviados 

directamente ás cámaras de gas, 

xa que non se lles considera 

útiles para 

traballar. Guido oculta ao seu 

fillo a terrible situación que 

están a vivir, facéndoo crer que 

é só un xogo no que deben 

gañar puntos, e o primeiro que 

gañe 1000 puntos gañará un 

tanque auténtico.Guido usa esta 

fantasía para xustificar a 

realidade que lles rodea. 

Giosuè remata créndoo todo 

grazas á convincente historia 

que lle conta o seu pai e á súa 

propia inocencia. 

 

Un día, Guido encóntrase co 

médico que coñeceu no hotel, 

que está a seleccionar os 

prisioneiros que serán enviados 

ás cámaras de gas. Ao ver 

a Guido, recoñéceo e non o 

envía ás cámaras. 

Unha noite obsérvase un gran 

balbordo no campo, e Guido 

comprende que se debe a que os 

alemáns se están a retirar a 

causa da chegada dos Aliados, a 

guerra rematou. Os alemáns 

queren matar a todos os 

prisioneiros antes de que os 

Aliados os liberen, 

e Guido ordena a Giosuè que se 

esconda ata que todo se calme. 

Mentres, el vai en busca 

de Dora para marchar todos 

xuntos, pero non logra 

encontrala e é fusilado por un 

dos gardas. Á mañá seguinte 

 Giosuè sae do seu escondedoiro 

cando o campo xa está baleiro e 

encóntrase cun soldado 

estadounidense que o sube con 

el no seu tanque. Polo 

camiño, Giosuè encontra a súa 

nai e reúnese con ela, contento 

porque o seu pai tiña razón: 

gañaran. 

 

A película finaliza coa mesma 

voz do inicio, que resulta ser a 

de Giosuè, xa adulto, dicindo: 

Esta é a miña historia. Ese é o 

sacrificio que fixo o meu pai. 

Aquel foi o regalo que tiña para 

min. 

Reparto 

• Roberto Benigni - 

Guido Orefice 
 

 
 

• Nicoletta Braschi - 

Dora 

  
 

• Giorgio Cantarini - 

Giosuè Orefice, fillo de 

Guido y Dora 
 

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Roberto_Benigni
http://es.wikipedia.org/wiki/Nicoletta_Braschi
http://es.wikipedia.org/wiki/Giorgio_Cantarini
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 Nerea Cuquejo Fernández  

 

  LUIS PIEDRAHITA 
 

É un humorista, mago, director de cine e guionista galego (nado na Coruña, 

19 de febreiro do 1977). Tamén é coñecido como “el rey de las cosas 

pequeñas” polos seus famosos monólogos sobre o pouco respeto que os seres 

humanos teñen polos obxectos cotidianos  (retretes, plantas carnívoras, 

etc...). Ten colaboracións con “El Hormiguero” nunha sección súa chamada 

“El castellano es loable, lo hable quien lo hable”; tamén en “El Hormiguero” 

fixo trucos de maxia e  unha sección chamada “Faltan las palabras” na que 

cada semana engade novas palabras para o seu peculiar dicionario. 

 

Estudou Comunicación Audiovisual na Universidade de Navarra e 

especializouse na escritura de guións. Tras o seu paso polas aulas, 

contratárono na canle Telecinco. Gañou o I Certamen de Monólogos de “El 

Club de la Comedia” e acto seguido, comezou a traballar como guionista e 

actor fixo nese programa. 

 

Na súa faceta como guionista tamén 

colaborou no cine: Cosas que hacen 

que la vida valga la pena (2004), e en 

teatro: Cinco hombres.com, Cinco 

mujeres.com, La vida según San 

Francisco e Entre fuerte y flojo. 
 

Libros publicados: 

- ¿Un cacahuete flotando en una piscina … sigue siendo un fruto seco?2005 

- ¿Cada cuánto hay que echar a lavar un pijama? 2006 

- Dios hizo el mundo en siete días ... y se nota. 2007 

- ¿Por qué los mayores construyen los columpios siempre encima de un 

charco? 2010 

- El castellano es un idioma loable, lo hable quien lo hable. 2012 

 

  

 
                                                            Laura Rodríguez Sobrino  
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Hoxe imos falar sobre a actriz galega 

María Castro Jato, cuxa fama xa 

traspasa as nosas fronteiras sendo 

coñecida a nivel nacional e 

internacional. Aínda que agora traballa 

moito fóra, todos os veráns retorna a 

Baiona (vila na que residen os seus 

avós), onde eu coincido con ela case 

sempre. É unha rapaza moi sinxela, 

simpática e natural no contacto directo. 

Calquera diría que é unha actriz de 

fama. 

Naceu en Vigo (Pontevedra) un 30 de 

novembro do 1981 (33 anos).Foi 

ximnasta na categoría de ximnasia 

rítmica desde os 6 anos ata os 17 

chegando a ser subcampioa de España 

no 1996. Antes de adicarse por 

completo á interpretación exerceu 

como profesora de Educación Física 

durante un curto período. O seu 

primeiro traballo como actriz foi no 

papel de Paula Barreiro, na exitosa 

serie da TVG, Pratos Combinados. A 

partir daí participou como presentadora 

e actriz en varias series e espazos da 

TVG. Tamén traballou no teatro e como 

actriz de dobraxe, así como en 

publicidade e como modelo en pases e 

sesións fotográficas…Participou como 

actriz de reparto na primeira serie diaria 

de produción española da canle La 

sexta, SMS, onde interpretaba a Lucía. 

Ademais, no 2008 tamén participou no 

videoclip de Melocos, "Fuiste tú". Un 

ano despois colaborou con Carlos 

Baute no videoclip da súa canción 

"Nada se compara a ti". No 2009 foi a 

gañadora do premio Ondas na 

categoría de mellor intérprete feminina 

de ficción nacional. 

 Actualmente foi a protagonista de dúas 

series en distintos canais. Unha foi a 

exitosa serie de Antena 3, Vive 

cantando, coa que gañou o premio 

Kapital na categoría de mellor actriz de 

televisión. E a outra foi a serie de 

Telecinco, Tierra de lobos. As dúas 

emitíanse o mesmo día, xa que 

podiamos ver a actriz en dúas canles 

ao mesmo tempo. 

                                                                                                           Inés Souto Pereira 
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    Galiza terra nosa 
Eu sonche galego non só porque nacera aquí senón porque como di un grande “un non é de 

onde nace, senón de onde quere morrer” e se no meu caso quero morrer en Galiza (ou Galicia, 

a RAG prefire - za, política fóra) porque amo esta terra, a súa historia, a súa língua, as súas 

xentes, as súas cidades, aldeas, vilas…, o seu clima; este endiañado clima que os poucos mata e 

os poucos limpa, que moitos odian e a moitos nos namora, o noso chuvioso, venteiro e ás veces 

tépedo, quente ou frío clima que temos. Un pobo antigo, lexendario, mistico… unha língua feita 

polos nosos antergos, non deixes de usala por vella, mira o vento co vello que é aínda ouvea. 

Pero se hai algo que une ó país enteiro é a choiva que nos baña, xa no verán coma no inverno e 

isto queda reflectido na nosa lingua, que claro, tanto tempo chovendo, reflicta todas as choivas 

que temos. Porque ben nos entendemos se dicimos choiva, chuvia, orballo, trevoada, rexío, 

froallo, babuña, ballón, fuscallo etc. dá igual sabemos que nos imos mollar. 

Outra cousa non haberá en Galiza (aparte de galegos e rotondas) que lugares, temos lugares 

para todo. Que temos que secar algo, pois para o sequeiro; que queres gardala palla, pois aí 

está o palleiro; que o can durme no palleiro, ben pois can de palleiro; que hai un sitio con 

moitos carballos, pois carballeira inda que non quede carballo ningún vai ser sempre A 

Carballeira , que tiñamos moito ouro pois o noso querido Ourense. 

Certo é que non sei moi ben por que pero amo a esta terra (síntoo se tes envexa)  unha 

morriña ás veces noxenta que uniu a un pobo nobre e traballador a súa terra “esta terra 

arroupada por dous mares que lle fan o berce” 

Algo  ten Galiza nas súas entrañas  

quizais non nos demos conta da súa grandeza 

Algo ten a terra meiga, serán as gaitas e as pandeiretas 

 quizais sexa o vento, o mar e o sol que nos rezan 

Eu non o sei, quen o soubera 

Mais semella que ouvean as pedras 

Ama a esta terra 

Ama a esta terra 

Galiza terra meiga 

Leborín                                                                                           Martín Fernández  
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XOGOSPOPULARES 

GALEGOS 
A estornela ou billarda 

Sabías que… a billarda é un clásico dentro 

dos xogos populares da terra. Os seus 

máis fieis seguidores din que é o 

verdadeiro deporte de Galicia. Postos a 

falar del, convén dicir que non hai home 

galego que non gozase nos seus primeiros 

anos de vida con esta diversión de paus. 

Onde se practica 

Nun espazo aberto, exterior, 

preferentemente sen obstáculos, onde os 

xogadores están en contacto coa 

natureza e teñen suficiente espazo para 

facer os lanzamentos. 

No campo debe debuxarse un cadro de 

sa´da desde o cal o xogador ó que lle toca 

golpea un pau co outro. Pola contra, os do 

outro bando teñen a obriga de introducir 

a estornela dentro da área  delimitada 

por    ese perímetro. 

Material 

Fan falta dous paus: un, cilíndrico, duns 

30 centímetros de longo, chamado 

billarda, ó que se lle fai un escabe( 

niquibá) nun doa seus extremos; e un 

segundo máis pequeño, o pichín, de non 

máis de 15 centímetros, coas puntas 

agudas. 

                                        Regulamento 

O obxectivo do xogo consiste en lanzar a 

estornela o máis lonxe posible, ou pillala 

no aire e tentar de introducila no cadro 

de saída. 

Entre dous e catro xogadores 

Decídense os dous grupos. Logo debúxase 

unha raia no chan do mesmo tamaño que a 

estornela, médense seis paso es trázase 

unha marca no chan. Comeza a partida 

quen deixe a panca máis preto da 

estornela. 

 

A partir dese momento, lanza o mesmo 

xogador ata que os contrincantes metan a 

estornela no cadro ou a collan no aire. 

O primeiro que consiga 1000 puntos gaña. 

O trompo 

Sabías que… trompos, buxainas, sevillanas 

ou peóns… son divertidas pezas que bailan 

e bailan sen parar e mesmo serven para 

aprender algunhas leis de física. Tal é o 



 
 

 22 

caso do filósofo grego Platón, que  as 

empregaba para falar sobre as súas 

teorías do movemento e repouso 

simultáneo.  

 

Onde se practica 

O terreo de xogo de xogo ten que definir 

un campo no que aparezan debuxadas tres 

liñas: unha central e dúas laterais. Estas 

últimas serán as metas dos equipos e 

deben separarse da raira do medio a unha 

distancia dun metro. 

Material 

Un trompo e un cordel delgado co  que 

facelo bailar. 

                                      Regulamento 

Poden xogar dúas ou seis persoas  

Divídense os xogadores en dous grupos. 

Cada un lanza o seu trompo, cólleo coa 

man e, sen deixar que pare, vólveo a 

lanzar para darlle golpes ó trompo sen 

dono. Quen achegue este último á liña de 

meta do equipo contrario, gaña. 

O truco 

Sabías que… segundo os estudosos dos 

xogos populares galegos, temos que 

remontarnos ata a Europa do século XII 

para escoitar falar por primeira vez do 

truco. Por raro que pareza, este era un 

enredo de adultos que, andando o tempo, 

se converteu en divertimento de nenas.  

Onde se practica 

Ó aire libre, nun espazo aberto con 

suficiente sitio para facer o debuxo no 

chan, mesmo na terra cun pau ou cun xiz. 

Material 

Cómpre facer unha figura no chan que en 

función dos xogadores terá máis ou 

menos cadrados. En cada un deles levará 

escritos os números  cos que se vaian a 

xogar. 

Tamén é necesaria unha pedra que será 

lanzada por todos os recadros. 

                                        Regulamento 

Número variable de xogadores. 

Cada xogador comeza tirando a pedra ó 

primeiro recadro que leva o número 1. Sen 

tocar as raias, irá empurrando a pedra 

por cada un dos cadros ata chegar ó doce.  

Cando un xogador falla, pousando o pé no 

chan ou saíndose dos límites, a quenda 

para ó seguinte. 

Nin o pé nin a pedra poden pisar a liña 

Gaña o primeiro que complete a figura 

 

                                             

 

                                                                                        
Iria Matías Basteiro   

           Raquel Martínez Quintas   
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As Burgas son uns mananciais de augas termais que están na cidade de Ourense. Deles 

saen unhas augas moi quentes, entre 64 e 68ºC cunha rapidez de 300 litros por minuto. 

Estas augas son boas para algunhas enfermidades. 

Son tres mananciais: 

Burga de Arriba, a máis antiga, de estilo popular e pertencente ó século XVII. 

Burga do Medio, pegada ó muro e de estilo moderno. 

Burga de Abaixo, de estilo neoclásico, século XIX, con dous canos laterais e unha pía 
labrada no centro con outro cano.  

Tamén se atopa neste conxunto a réplica das catro aras 
romanas atopadas na cidade, a primeira delas en honor 
das Ninfas desas augas ofrendada por Calpurnia Abana 
Aeboso, que é o primeiro nome coñecido dun habitante da 
cidade de Ourense. 

Estes mananciais foron declarados Conxunto Histórico-
Artístico no ano 1975. 

Tampouco está clara a orixe destes mananciais: unha 
lenda di que nacen debaixo da capela do Santo Cristo, na 
Catedral, e outra di son causadas por un volcán en 
repouso que está na base do Montealegre e que nalgún 
momento podería chegar a estoupar. 

É un dos símbolos da capital ourensá, á que se lle deu en chamar "Cidade das Burgas". 

No 2005 un dos canos deixou de botar auga, isto foi porque querían facer un balneario e 
o escavar romperon un pozo polo que saía a auga.  

Na Burga do medio, no 2010 fixeron unha piscina termal, na que a xente pode bañarse. 

Para rematar un dato curioso, dise que antigamente as ourensás usaban a fonte para 
escaldar os polos e quitarlle así as plumas de forma máis doada. 

 

Paula Villar González  

  

 

http://gl.wikipedia.org/wiki/Manancial
http://gl.wikipedia.org/wiki/Augas_termais
http://gl.wikipedia.org/wiki/Ourense
http://gl.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%A9plica&action=edit&redlink=1
http://gl.wikipedia.org/wiki/Conxunto_Hist%C3%B3rico-Art%C3%ADstico
http://gl.wikipedia.org/wiki/Conxunto_Hist%C3%B3rico-Art%C3%ADstico
http://gl.wikipedia.org/wiki/1975
http://gl.wikipedia.org/wiki/Volc%C3%A1n
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     Por que non falas en galego? 

 

Os alumnos do Otero Pedrayo, que estamos en plena adolescencia e usamos a lingua 

galega somos moi poucos. E coma no noso instituto acontecerá na maioría dos que 

hai en Galicia. 

Para algúns adolescentes falar o galego produce 

complexo de inferioridade, cousa que non entendo 

moi ben posto que considero o noso idioma  tan 

apto coma calquera outro para ser vínculo da 

cultura moderna. 

Vivimos en pleno século  XXI , e supostamente a 

administración protéxeo, ou máis claramente, 

deixou de desprestixialo e tamén fai uso del. 

A nosa fala transmitiuse de xeracións en 

xeracións, nalgúns séculos sobreviviu sen ningún texto escrito e aínda así os nosos 

antepasados mantivérono coma a viva voz da nosa culura. E agora que sería máis 

fácil mantelo vivo e seguilo enriquecendo somos nós mesmos os que o abandoamos. 

A situación é tan grave que os meus propios compañeiros me preguntan por qué falo 

galego e a min só se me ocorre facelles a pregunta ó revés “ por qué non falas o 

galego”. Pero a pregunta queda sen resposta por parte dos dous bandos. Hoxe 

estou dispota a dicirlles os porqués. 

Falo galego porque é o meu idioma materno, o idioma da miña terra e ten as 

palabras e a gramática necesarias para ser usado en calquera ámbito da vida. Podo 

saber outros idiomas pero como propio só sinto o noso, polo que non ten sentido que 

nunha cidade, vila ou aldea de Galicia quede reducido a expresións mínimas, e 

fagamos esforzos para relacionarnos cos demais en calquera outro idioma. 

Non vou criticar todo o que fai a nosa xeración como acostuman a facer os maiores, 

pero considero unha comodidade non esforzarnos en manter vivo o que é tan noso. 

Xa comentei antes o esforzo que fixeron outras xeracións  para que non se 

perdese e se a xuventude non o fala , non o transmite e  por enriba se fai burla do 

mesmo só queda un camiño: que acabe desparecendo. 

Unha planta para vivir necesita da auga e do sol. O galego necesita ser falado e 

escrito para que siga permanecendo outros tantos séculos.     (Iria Matías Basteiro ) 
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As sensacións coas que escribo este artigo son 

contraditorias. Dunha banda, paréceme 

necesario (e, sinceramente, unha falta de 

respeto non facelo) dedicarlle un pequeno 

anaco a unha causa tan xusta e necesaria coma 

esta.  

E si, digo xusta e necesaria. Xusta, porque non 

deberIamos estar neste problema. Xusta, 

porque foi menosprezada, rexeitada, criticada, 

censurada e reprendida. E non o merece. E o 

peor, é que segue estando nesta situación. Por 

iso é necesario defendela. Defendela e loitar 

por ela. Para que recupere ese prestixio 

perdido, esa honra roubada, ese honor 

arrebatado inxustamente.  

Pero, ó mesmo tempo, sinto mágoa porque non 

debería facer falta o meu escrito aquí. Se 

escribo isto é porque a situación non é a ideal, 

nin moitisimo menos, senon porque, na miña 

opinión, temos un grave problema agora 

mesmo. E o peor e que, nin vemos o problema, 

nin aceptamos que o temos. Velaquí as miñas 

razóns polas cales debemos solucionar este 

conflito. E canto antes, mellor. 

Porque con ela rís, choras, alégraste, divírteste, 

recréaste, deléitaste, entusiásmaste, gozas, 

entristéceste, pensas, reflexionas, discorres, 

entendes, planeas, opinas, recapacitas, 

estudas, imaxinas, e, sobre todo, soñas. Porque 

elévate ata o máis alto dos ceos, e con ela 

baixarás ata o máis profundo dos avernos. 

Vivirás infinidade de vidas na túa propia. 

Porque escapas a milleiros de mundos, onde 

non existen límites nin barreiras.  

Porque nunca choveu que non escampara. 

Porque é chegar e encher. Porque leña verde e 

xente nova, todo é fume. Porque comer e 

rañar, todo é empezar. Porque unha fouce non 

fai sega. Porque moito peixe rompe a rede. 

Porque rifan os amantes e quérense máis ca 

antes. Porque cada labrego sabe onde garda os 

bois. Porque quen pariu, que arrole. Porque 

non hai atallo sen traballo. Porque hai que 

gardar das risas para as choras. Porque calar 

nunca fixo mal. Porque non é o mesmo predicar 

que dar centeo. Porque moito fai quen non 

estorba. Porque o galego non perde o rego. 

Porque nós vamos como rosas e volvemos 

coma negros. Porque mexan por nós e temos 

que dicir que chove. Porque así é como 

traballan os lobos á xente. Porque cando quero 

vivir, digo Moraima. Porque escribimos con 

pólvora e magnolias. Polas viúvas dos vivos, e 

viúvas dos mortos. Porque seguimos buscando 

que din os rumorosos. Porque eu son Balbino, 

un rapaz da aldea. Porque cando a culpa é de 

todos, a culpa non é de ninguén. Porque quen 

non lle da de comer a unha vaca non ten 

dereito a muxila. Porque estamos deitados 

frente ao mar. Porque quén dera ser não 

senlleira. Porque só estamos ti e mais eu, 

chorando e rindo. Porque se somos galegos é 

por obra e graza súa. Porque con ela vivimos 

mil primaveras máis. 

Estas son as vantaxes da lingua galega. Da nosa 

lingua. Nas túas mans está que siga sendo así. 

Eres ti o responsable de seguir usando o 

Galego. Debemos preservar entre todos o noso 

ben máis preciado, a nosa fala. Ela posúe a 

nosa historia, o pasado glorioso dos nosos 

devanceiros, a nosa cultura, os nosos soños e 

ilusións, e de seguro que esconde un futuro 

ilustre. É o noso deber e responsabilidade 

protexela, defendela e apoiala. O fin e o cabo, é 

o único que realmente temos, non podemos 

deixala de lado. Sen ela non somos ninguén, e 

nunca poderemos chegar a nada. 

Intentaron enterrarnos, pero non sabían que 

somos sementes.  

David Boo Lamas 
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Hai máis de 4.000 anos no suroeste dunha remota illa chamada Gran Bretaña, un puñado de homes 
tallaron quince enormes pedras  entre 40 e 50 toneladas cada unha e transportáronas ao longo de 30 
quilómetros.  

Erixíronas na chaira de Salisbury, cravaron dúas verticalmente no chan e unha terceira en posición 
horizontal. Os ingleses bautizaron o lugar como Stonehenge, que significa pedra colgante. 

Nunca se soubo por que fixeron este complexo 
megalítico, algúns arqueólogos pensan que se trataba 
dun cemiterio  e outros que se facían curacións 
máxicas. 

Este tipo de estrutura é habitual noutros lugares de 
Inglaterra, pero Stonehenge ten un gran camiño de 23 
metros de anchura que foi bautizado como a avenida 
por onde se debía entrar ao monumento. Parte do 
traxecto dos bloques de pedra fixérono en barcas polo 
río.  

Hai similitude co enclave de Carnac na Bretaña 
francesa, onde se encontran pedras alineadas de ata 
3.000 menhires. 

Stonehenge servía para marcar os solsticios de verán, tamén servían como centro de enterramentos e 

de culto os ancestros e dicían que tamén un supercalendario astronómico que marcaba os solsticios. 

Como o contruíron? 

Stonehenge representa un colosal esforzo de planeación e elaboración. Non se fixo nun día, senón que 
foi tomando diversas formas ao longo da vida de corenta xeracións. Na actualidade arqueólogos como 

Richard Atkinson consideran que en Stonehenge tiveron lugar tres 
fases principais de construción. 

A primeira fase tivo lugar cara o ano 2800 aC.  Entón foi feito  o 
terraplén e o foso circular. Puxeron as pedras e os montículos 
denominados "as catro estacións", así como a "Pedra Talón" no 
camiño de acceso. Os principais indicadores do Sol e a Lúa  
encontrábanse  postos. Fixéronse  56 orificios coñecidos como os 
círculos de Aubrey. 

Stonehenge é a máxima obra  dunha antiga sociedade interesada 

na observación dos astros. Pero non é a única construción 

megalítica. Por toda Irlanda, Inglaterra, España, Portugal e Francia 

existen diversos conxuntos de pedra con funcións astronómicas e 

rituais. Estes conxuntos en ocasións foron herdados por outras 

civilizacións para rituais propios ou herdados como foron o caso 

dos celtas, os druídas, os galos e mesmo os cristiáns, posto que moitas igrexas foron  construídas por 

riba de antigos dólmenes ou menhires.                                                                          Paula Sánchez Cid 
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    VENECIA 
Venecia é unha cidade situada no 

nordeste da península itálica. A 

cidade, con 270.516 habitantes, é 

coñecida pola súa historia, canais, 

museos e monumentos, 

así como pola súa industria.  

 

 

 

Algúns estudos recentes suxiren 

que a cidade xa non se vai afundir 

máis, pero non se sabe con 

absoluta certeza, polo que o estado 

de alerta non foi aínda revogado. En 

maio de 2003, o primeiro ministro 

italiano Silvio Berlusconi inaugurou 

o "proxecto MOSE", un modelo 

experimental para avaliar o 

rendemento dunhas barreiras 

inchables. A idea é estabelecer 

unha serie de 79 pontóns enchibles 

a través do leito do mar nas tres 

entradas á lagoa. Cando a marea 

estea previsto que suba por riba de 

110 centímetros, os pontóns 

encheríanse de aire e bloquearían a 

entrada de auga dende o Mar 

Adriático.  

O clima de Venecia tende a un 

réxime continental, 

con invernos fríos e veráns moi 

quentes.  

Venecia é un dos destinos turísticos 

máis importantes do mundo. A 

cidade recibe unha media de 50.000 

turistas ao día (estimación de 2007). 

 

        

          Margaret Rivero Acevedo   
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QUEEN foi unha banda de 

rock británica proviente do grupo Smile 

(creado no ano 1968) cando o batería 

Roger Taylor e o guitarrista Brian May 

se uniron co cantante Tim Staffel para 

formar Smile,un grupo de hard rock 

psicodélico. En 1969 firmaron con 

Mercury Records e tiveron a súa 

primeira sesión nun estudo de grabación 

en Trident Studios ese mesmo ano.  

 

Tim Staffel estudaba en Ealing Art 

College con Freddie Mercury e decidiu 

presentalo á banda. 

Mercury fíxose un 

acérrimo fan. Staffel 

retirouse no ano 

1970 para unirse a 

Humpy Bong. Pero 

isto duraría pouco, 

pois para comezar a 

súa carreira de 

solista,Smile foi 

abandonada por Tim 

Staffel, e o resto do grupo decidiu 

chamar a Farrokh Bomi Bulsara 

(Freddie Mercury) para sustituílo 

,Freddie xa pertencera a outra banda 

chamada Sour Milk Sea. El era unha 

persoa cunha voz dotada e moitos 

coñecementos de piano. O grupo sería 

completado en 1971 coa chegada de 

John Deacon (o baxista). 

 

Fixeron poucos conciertos e evitaron os 

circuítos de clubs ata acabar as súas 

carreiras, May comezou a estudar un 

doctorado en astronomía,Taylor ten 

unha licenciatura 

en  odontodoloxía,Taylor ten unha das 

voces máis influíntes do grupo, Deacon 

ten un grado en inxeniería e electrónica 

e Mercury unha carreira de ilustración e 

deseño. 

 

Convencidos por Mercury o nome de 

Smile foi cambiado por “Queen”. 

Mercury e Taylor decidiron 

ese nome;  a May non lle 

gustou, pero aguantouse. 

Entre os nomes para elixir 

estaban: Grand Dance e 

The Rich Kids, pero o 

elexido foi outro, Queen. 

 

No ano 1991 o 24 de 

novembro Freddie falece 

polo sida,só un día despois 

de comunicar que padecía a 

enfermidade, un ano despois John 

Deacon abandona o grupo. 

 

Ca morte do querido cantante moita 

xente considerou o final de Queen  

aínda que Roger Taylor e Brian May 

seguen tocando usando ese nome. 

 

  
                                                                                                                               Andrea Ugarte Valencia 
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Rockstar vende máis de 

200 millóns de copias 
 

A compañía de videoxogos máis famosa de todos os tempos por títulos como:   Max 

Payne, Grand Theft Auto, Red Dead e tamén por títulos máis controvertidos como: 

Manhunt 1 e 2.  Rockstar Games vendeu máis de 200 millóns de copias do seu novo 

título: ‘’Grand Theft Auto The Final “. 

A última entrega da saga GTA, segundo dixeron os seus creadores, Sam e Dan Houser  :   

’’ Pensamos que esta gran saga chegou ao seu fin pero nuns anos sacaremos un 

sucesor espiritual desta saga’’. 

As  análises da prensa dicían:  Eurogamer 9’5/10 : ‘’Unha obra mestra, máis perfecta 

do que foron as 

últimas entregas’’.  

Hobbyconsolas 

10/10 : “ un xogo 

perfecto con misións 

moi variadas’’.  

O xogo trata 

basicamente de que 

cada grupo de cada 

xeración de GTA ( 1º: 

Carl, Claude e 

Tommy,   2º:Niko, 

Jhonny e Luis   

3º:Michael, Franklin e Trevor) intentarán matarse entre eles. 

As tendas declararon que rapidamente  quedaronse sen existencias. Tamén Rockstar 

dixo que proximamente sería compatible con Oculus Rift e o xogo saíu  para XBOX 

ONE,360,PC,PS4 e 3. 

         Xabier Fernández Jardón 
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LOBEIRA 
O meu pobo chámase Lobeira, pasando os días nel doume conta de que a 

vida no medio rural é moito máis tranquila que na cidade e moito máis 

silenciosa. 

Hai moitos pobos que pertencen ao concello de Lobeira como: Quintas, 

Gaias, Parada do monte, Facós,  Fraga , Meás … Os meus son: Quintas, a 

Capital de Lobeira por parte da miña nai e Facós, por parte do meu Pai.  

Lobeira é un pobo situado a uns 50 km de Ourense , moi montañoso e moi 

bonito. Ten un río chamado Fragoso que o atravesa cun caudal de auga 

transparente e limpa, iso si, un pouco fría. No verán vou coas miñas 

amigas a bañarme ao río dando un paseo polo bosque entre carballos e se 

temos sorte vemos algún que outro animal. 

A min, especialmente, góstame moito porque me encanta a natureza e en 

Lobeira hai animais como: a raposa , cabalos, corzos … que na cidade non 

podo ver. 

 

 

Lara González Maestro 
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 MATAMÁ 

Matamá é un pobo bastante pequeno. Este cruceiro é un monumento característico do 

pobo. Trata de Xesús nun alto monumento e detrás un chapitel onde se sentan as persoas 

para falar e mesmo para comer. 

 

Ten un río chamado Támega.  Hai tres cascadas e unha ponte de onde se tiran os 

rapaces. Á beira do río hai un parque con xogos infantís (tobogáns, randeeiras...). 

 

O topónimo Matamá é un fitónimo derivado de MATTA (de orixe prerromana) MALA 

(de orixe latina), referido a un terreo de pouca calidade ou difícil de traballar. 

 
 

     Luis Sobrino Blanco 
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O Cámping de 

Cachadelos é un 

sitio  moi bonito 

para pasar os 

veráns. 

  

Foi inagurado no 

verán do 1979, 

está situado 

entre Sanxenxo e 

O Grove e a uns 

minutos da Toxa. É 

un dos maiores da 

provincia con 

42.000 metros 

cadrados. 

Está dentro 

dunha paisaxe 

natural de 

bosques e rodeado 

de moitas praias 

nas que se pode 

facer moitos 

deportes: Vela, 

surf, 

submarinismo… 

Tamén se pode ir 

pescar, a case 

todas as praias 

do redor. A máis 

cercana chámase 

Praia Major. 

Dentro do cámping 

hai un parque 

infantil con 

randeeiras e unha 

zona de area, 

unha piscina moi 

grande de auga 

salada,  

  

un supermecado 

onde hai de todo o 

que se necesita e 

un restaurante 

onde comer se non 

apatece 

cociñar.Tamén ten 

una zona onde hai 

unas grellas 

para facer 

barbacoas.  

Aparte de poder 

ir con tendas de 

campaña ou 

caravanas tamén 

podes alugar uns 

bungalows que 

hai de madeira 

que están moi ben 

equipados pois 

teñen de todo.  

 

 

Os donos do 

cámping son moi 

agradables  hai 

un ambiente 

familiar.   

 A xente que vai 

veranear alí 

sempre repite. 

 

       Sheila Pérez Ferreira 

      Paula Villar Rodríguez 
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     Ribeira Sacra 
 

É unha zona que se atopa entre as ribeiras do Sil e do Miño. 

Está situada entre a zona sur de Lugo e o norte de 

Ourense. 

Na vertente ourensá corresponde ós municipios de Nogueira de 

Ramuín, Parada do Sil, A 

Teixeira e Castro Caldelas. Na 

vertente luguesa: Ribas de Sil, 

Quiroga, A Pobra do Brollón, 

Monforte de Lemos, Sober e 

Pantón. 

 

Topónimo 

O topónimo da Ribeira Sacra 

podería proceder da Idade Media e nun principio pensouse que a 

denominación procedía do latín Rivoira Sacrata, e que podería ter 

a súa orixe na gran cantidade de mosteiros e templos que se 

construíran nos canóns e escarpadas abas típicas da comarca. 

 

Características 

A Ribeira Sacra é especialmente coñecida polos seus tesouros 

naturais e biolóxicos, constituíndo un vastísimo ecosistema de 

gran variedade e riqueza. Son salientables os Canóns do Sil pola 

súa espectacular paisaxe. Esta é unha zona na que o río discorre 

encaixonado a través de paisaxes e montañas dunha gran beleza; 

os canóns dispoñen de miradores habilitados para admirar a súa 

impactante monumentalidade, así como de un catamarán aberto 

ao público que transita os canóns dun lado ao outro. 

   

 

Ribeira Sacra, como 

denominación de orixe, é tamén 

coñecida pola calidade dos seus 

viños, que popularmente se 
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coñecen na zona co nome xenérico de Mencía, debido a que son 

elaborados principalmente coa uva mencía, aínda que tamén se 

usa a uva Godello. 

 

 

 

Actualmente pódense visitar 18 mosteiros, entre os que podemos 

destacar: 

 

• San Vicente do Pino, actual parador de turismo, en Monforte de 

Lemos. 

• Santo Estevo de Ribas de Sil, recentemente convertido tamén en 

parador, en Nogueira de Ramuín. 

• San Pedro de Bembibre 

• Taboada dos Freires 

• San Paio de Diomondi 

• Santo Estevo de Ribas de Miño 

• Santa María de Pesqueiras 

• Santa María de Montederramo 

• San Pedro de Rocas 

• Santa María de Ferreira de Pantón 

• San Paio de Abeleda 

• Santa Cristina de Ribas de Sil 

 

     

 Nerea Cuquejo Fernández 

http://gl.wikipedia.org/wiki/Mosteiro_de_San_Vicente_do_Pino
http://gl.wikipedia.org/wiki/Parador_de_Turismo
http://gl.wikipedia.org/wiki/Monforte_de_Lemos
http://gl.wikipedia.org/wiki/Monforte_de_Lemos
http://gl.wikipedia.org/wiki/Mosteiro_de_Santo_Estevo_de_Ribas_de_Sil
http://gl.wikipedia.org/wiki/Parador_de_Turismo
http://gl.wikipedia.org/wiki/Nogueira_de_Ramuín
http://gl.wikipedia.org/w/index.php?title=San_Pedro_de_Bembibre&action=edit&redlink=1
http://gl.wikipedia.org/w/index.php?title=Taboada_dos_Freires&action=edit&redlink=1
http://gl.wikipedia.org/w/index.php?title=San_Paio_de_Diomondi&action=edit&redlink=1
http://gl.wikipedia.org/wiki/Santo_Estevo_de_Ribas_de_Miño
http://gl.wikipedia.org/w/index.php?title=Santa_María_de_Pesqueiras&action=edit&redlink=1
http://gl.wikipedia.org/wiki/Mosteiro_de_Santa_María_de_Montederramo
http://gl.wikipedia.org/wiki/Mosteiro_de_San_Pedro_de_Rocas
http://gl.wikipedia.org/wiki/Mosteiro_de_Santa_María_de_Ferreira_de_Pantón
http://gl.wikipedia.org/wiki/Mosteiro_de_San_Paio_de_Abeleda
http://gl.wikipedia.org/wiki/Mosteiro_de_Santa_Cristina_de_Ribas_de_Sil
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LITERATURA XUVENIL 

A literatura é o conxunto de obras escritas, e a literatura xuvenil 

é aquela que está escrita para que sexa lida pola xuventude ou 

pola adolescencia. 

Actualmente, algúns dos autores que redactaron as novelas máis 

lidas desde tipo de literatura son:                                                                   

Suzanne Collins  (autora da triloxía Os Xogos da Fame); Veronica 

Roth ( escribíu a saga Diverxente) ; John Green ( a mente que 

está detrás de: Baixo a mesma estrela, Cidades de Papel, 

Buscando a Alaska, e O teorema Katheiner) ; Blue Jeans ( que é o 

un escritor español que creou a triloxía O Club dos 

Incomprendidos, da que se fixo recentemente una película); …    

                           

               Os tipos de novelas referentes de literatura xuvenil, agora mesmo, 

son  os libros de romanticismo ( máis propios das mulleres), e os 

libros de aventuras,  aínda que tamén hai novelas moi coñecidas 

de terror, policíacas, de ciencía ficción…   

                                                                                                                    Beatriz  Rodríguez  Lafuente 
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   LIBROS RECOMENDADOS POR LECTORES DE 1º DE ESO 

 

 

                  

 

Curto e moi 

fácil de ler. 

Lucía de Luis 

Interesante 

e divertido. 

Andrea Cid 
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 Oxalá tivera 

continuación. 

Nerea Arias 

 

Se che gustan 

as películas 

clásicas. 

Fabiola Plaza 

 

Se queres os 

animais. 

Borja Riela 
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Ten algo de amor e 

moito de intriga e 

misterio. 

Pablo Carballo 

Historia moi 

conmovedora 

que engancha 

rápido. 

Andrés Barroso 

Moi divertido , 

sobre todo as  

dúas últimas 

historias. 

Alicia Rodríguez 
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MAIOS 2015 

 COPLAS DO IES “OTERO PEDRAYO” 

 

Chegamos a maio                                       

con moita ilusión 

pero os acontecementos 

son outra canción 

 

Con estas coplas 

quero demostrar 

as inxustizas que vivimos 

a non poder máis 

 

Os adolescentes saen a rúa 

para protestar 

polos seus dereitos 

deben loitar 

 

O pequeno Nicolás 

 faise selfies sen parar 

cos políticos nas festas 

marcha sempre a cear 

 

Con esta crise de agora  

 están todos indignados 

pois traballan bastante 

 e non lles renden os cartos 

 

Vacacións e festas 

todo é divertido 

pero se non tes cartos 

non se dá conseguido 

 

Prodúcense “eres” 

aumenta o paro 

e a xente do pobo 

marcha a outro lado 

 

Países en guerra 

as pistolas na man 

hai morte a esgalla 

e  as vidas no chan
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A crise é mala 

para encontrar traballo 

os rapaces estudan 

e só atopan paro 

 

Andan asfaltando rúas 

sen dar explicacións 

mais isto chéirame a min 

que é por mor das eleccións 

 

Dereito á vivenda digna 

traballo e educación 

é todo palabrería 

isto da Constitución 

 

O dos paraísos fiscais 

tennos algo confundidos 

seica había millóns 

pero estaban escondidos 

 

A droga está de moda 

é mala para a saúde 

se a segues tomando 

irás pronto ó ataúde 

 

Pasou unha foto 

e arruinou a súa vida 

di non o “sexting” 

ou acabarás deprimida 

 

A exclusión social 

arruina vidas 

di non o bulling 

e alegraraslles os días 

 

 

A natureza que non se coida 

adoita desaparecer 

senon facemos nada 

nada imos ter 
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Amigos no Instagram 

moitas fotos que ver  

enredas no twitter  

sen saber para quen 

 

Nenos moi pequenos 

non teñen comida 

maldita pobreza 

isto non é vida 

 

Son os nososfillos 

hainos que coidar 

pero sen diñeiro 

temos que abortar 

 

O can tiña ébola 

non lle deu tempo a ladrar 

porque nada máis collelo 

xa o quixeron matar 

 

Se en galego queres falar 

moito has de loitar 

pois nin os da Xunta 

o están a empregar 

 

Baixo a saia da Merkel 

e de Alemaña 

está toda Europa 

incluída España 

Baixan as becas 

custa estudar 

os fillos dos pobres 

non poden pagar 

 

Inventaron os máster 

para nos amolar 

que non estudemos 

iso queren lograr 
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Queren sacar 

un ano de carreira 

para que sigamos 

abrindo a carteira 

 

Agora coa reválida 

témolo complicado 

con esta proba 

imos o carallo 

 

Se os paraísos fiscais 

financiaran a educación 

non estaríamos hoxe 

nesta situación 

  

As listas de espera 

son interminables 

vaite ao privado 

se tes enfermidades 

 

 

A residencia a rebosar 

padiolas nos corredores 

tan mal vai a cousa 

están nos ascensores 

 

As campás do Couto 

non deixan de tocar 

seica os veciños 

non poden descansar 

 

O rexistro civil 

queren privatizar 

A xustiza para eles 

o que a poida pagar 

 

Así despedimos 

as coplas este ano 

a ver se o que segue 

non vén tan cruzado 
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CERTAME LITERARIO  
(Curso2014- 2015) 

RELATO  ( NIVEL I): David    Boso    Dafonte   

   

O  HOME  MISTERIOSO 

Estaba eu facendo os deberes cando se me  ocorreu mirar pola  fiestra. Levanteime sen  

présa, apartei as cortinas e mirei a rúa. Xa non había ninguén naquela esquina. Ningún  

señor con gafas escuras e maletín. Estarédesvos preguntando, de que está a falar  

este? A verdade é que prometín non contar nada, pero sei que vós non o iredes 

contándo. 

Todo empezou un luns… ou era un martes? Non, non, era un luns porque tiñamos 

 exame de Sociais. Cheguei á casa, comín e despois fun facer os deberes. Sentei e  

comecei a escribir, pero de súpeto, a goma caeu ó chan en dirección á ventá.  

Levanteime e cando a recollín, ollei pola fiestra e vin a un tipo sinistro, alto, delgado,  

cunhas gafas escuras e un maletín. Non puiden deixar de fitalo. Ó cabo de 5 minutos,  

subiu a un autobús das catro e media. Ó principio, o sinistro personaxe seguiu  

aparecendo  na esquina e subindo ó autobús. Os primeiros días, non lle daba  

importancia, pero co paso dos días  unha curiosidade crecía no meu interior. Quen  

era ese personaxe? Que tiña  nese maletín? Onde ía? 

Un día quixen pescudar onde paraba. Saín da casa ás catro e media da tarde, a hora a  

que chegaba o autobús. Subín e sentei detrás do misterioso home. Ó cabo de dez  

minutos baixou nos arredores da cidade, concretamente nun barrio abandoado.  

Baixei eu tamén e comeceino a seguir. De camiño pensaba sobre quen podería ser. O 

membro dunha mafia? Sería algún traficante coma eses que saían na televisión?   
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Estaba tan absorto nos meus pensamentos que case non me dei conta de que  se  

metía por unha canella. Abriu a porta. Achegueime e mirei pola ventá. Non se vía nada, 

excepto o señor e o seu maletín, apoiado nunha mesa. Oíanse voces na sombra, pero 

non podía distinguir quen estaba a falar. 

O señor abriu o maletín e… que? Dentro do maletín había… comida? Polo, coello,  

arroz, patacas e pizza. Quen collía comida e a metía nun maletín? E o máis importante,  

a quen lla estaba dando? Cando estaba a piques de saber que estaba facendo o señor,  

a miña man esvarou  deixando caer coios ó chan. O son alertou ó  misterioso  

personaxe, que me mirou. Botei a correr, sen sequera mirar se me estaba seguindo.  

Oín a porta abrirse. Seguía correndo. Oín pasos detrás de min. Seguía correndo.  

Cando estaba xa case na esquina que levaba á parada do autobús, unha man tapoume  

a boca e levoume ata o calello. Estaba na habitación onde vira o descoñecido  

abrir o maletín. Agora podía enxergalo. Non levaba gafas escuras senón que o escuro  

que se vía ó lonxe nos seus ollos, eran estes. Tíñaos negros ,coma se lle deran unha  

malleira.  

Podíase ver que nos brazos tamén tiña mazaduras. Da escuridade saíron rapaces e  

rapazas de todas as idades. Colleron a comida e puxéronse a comer mentres me  

fitaban.  O estraño comezou a falar. Tiña unha voz rouca e profunda. Contoume  

que era o criado dunha rica familia que vivía no centro. Un día fora ós arrabaldes da  

cidade, xustamente a ese barrio, a buscar unha planta que se lle antollara á señora e  

vira a eses rapaces, mortos de fame. Dende entón ía todos os días a levarlle a comida  

que ós señores lle sobraba. Tamén me contou que o descubriran había uns días e que 

contrataran a unhas persoas para que lle pegaran unha malleira por darlle as sobras a  

eses nenos, aproveitados como os chamaban porque eles mesmos se podían gañar a  

vida. Conmoveume  e decidín eu tamén axudalo.  

Ó día seguinte acompañeino. Cando chegamos, había unhas parellas que estaban a  

falar cos nenos. Ramón, que así se chamaba o criado, contoume que chamaba a  
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quen estivese interesados en adoptar e que cada vez quedaban menos  

nenos naquel barrio. Tamén me dixo que se quería ir a vivir á aldea coa súa familia,  

pero os seus amos non o deixaban e sabía que eles o perseguirían e lle darían  

outra malleira.  

Despois dunhas semanas, de levarlles as sobras do noso xantar ( os meus pais non  

sabían nada do que facía, pensaban que ía ó parque) e roupa que me quedaba  

pequena, deime conta de que xa quedaban poucos nenos. Estaba moi feliz porque iso  

significaba que case todos tiñan unha familia que os quería.  

Unha semana despois, xa non quedaba ningún neno sen familia e Ramón  

confesoume que ía escapar. Pediume que non llo contara a ninguén pois se non,  

perseguiríano. Eu prometín non contalo, nin sequera ós meus pais.  

 Uns días máis tarde , presentáronse na miña casa uns señores ben vestidos, xusto  

cando os meus pais non andaban por alí. Abrinlles e dixéronme  que eran uns  

importantes empresarios que andaban á procura do seu empregado. Deume noxo  

como falaban de Ramón, coma se fose un can ó que quixesen recuperar. Contáronme  

que algúns traballadores me viran con el no autobús.  Mentinlles dicindo que  

coincidiramos porque eu tiña que ir á academia. Pareceume que creron a miña historia  

pero eu, por se acaso, seguín collendo o autobús unhas semanas máis para non  

levantar sospeitas. Logo seguín coa miña rutina. Iso si, cada vez que vía a un deses  

rapaces que nós axudaramos, un sorriso afloraba na súa cara e parecíame que os seus  

beizos pronunciaban un “grazas” cheo de dozura. 
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44 alumnos de francés de 1º de Bacharelato marcharon de viaxe a 

Francia do 20 ao 27 de marzo acompañados po las profesoras do 

Departamento de francés. 

 

Visitaron Burdeos, o Futuroscope de Poitiers, Paris,o Castelo de 

Versalles e a cidade de Tours. 
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CON 

 

 

                                                 


