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Para os que non  toleran as 
inxustizas. 

 
Como nos cantares de Rosalía, os alumnos de   2º de 

Bacharelato denuncian as lacras da nosa sociedade, aínda 

que tamén louvan os avances da humanidade . Tampouco 

se esquecen, como ela, de salientar os nosos sentimentos, 

os nosos costumes, as nosas tradicións e algún que outro 

exemplo da nosa fermosísima paisaxe. 

Para  calquera que pense así vai adicada este número 12 

da revista Rañolas, cuxa portada foi feita pola alumna 

Carmen Álvarez Moitas. 

    Coordinadora: Helena Alonso Fernández 



  

 3 

SUMARIO 
O zika                     7 
O machismo na actualidade                                                                 8 
A hiperpaternidade                   9  
A nosa danza                                  10 
A última pintada de Banksy                 11 
A utilidade dons drons nos nosos días               12 
A violencia de xénero nos nosos días               13 
A xeración de parvos                 14 
Adolescentes con síndrome de soidade crónica              15 
As vacacións de Amir                  16 
Carta de amor                   17 
Defender o noso                  18 
Desafíos baleiros                  19 
Contaminación global                 20 
Que facer se non sabes que facer                21 
Entrevista a Gonzalo García de Vitoria         22-23 
Fuga ou expulsión                  24 
Que diferenza a un home e a unha muller no deporte?             25 
Diferenza entre machismo,  feminismo e “ hembrismo”             26 
Hipocresía                   27 



  

 4 

A Praia das Catedrais                  28 
Cristiáns, o obxectivo dos Talibáns en Paquistán             29 
Vai de morto quen non vai de vivo                30 
O botellón                   31 
O cambio climático                  32 
O fenómeno You Tuber                 33 
Nace unha promesa musical entre os alumnos do Otero Pedrayo            34 
O galego entre  os mozos                 35 
O grafeno                   36 
O noso derbi             37-38 
O selfie                   39 
Platón, Descartes, Marx expulsados de clase              40 
Profesional contra personaxe                41 
O sensacionalismo                  42 
Snapchat                   43 
Xerar enerxía con só andar                 44 
Tradición ou maltrato?                 45 
Domingo Villar                  46 
Cartas de amor            47-51 
Coplas dos maios            52-53 
Certame literario            54-62 
Viaxe a Francia            63-66 



  

 5 

ALUMNADO QUE PARTICIPOU NESTA REVISTA 
Guillermo Álvarez García 
Adrián Álvarez González 
Carmen Álvarez Moitas 
Martín Atrio Nieto 
José Antonio Babarro Rodríguez 
Maruxa Bayón Fernández 
Javier Bolaño Carrera 
Silvia Calviño Castro 
Martín Danta Pérez 
Álvaro de Luis Cid 
Lucía del Río González 
Anxo Díaz Martínez 
Jennifer C. Diéguez Fernández 
Pablo Domínguez Fernández 
Laura Dorribo Fernández  
Alejandro Doval Casas 
Martín Fernández Garrote 
Iago Fernández Iglesias 
Iria García Martínez 
Uxía Gómez Dacal 



  

 6 

Elena Gómez Sequeiros 
Andrea Guede Diz 
Pablo Ledo Santana 
Sofía López López 
Carolina López Vázquez 
Florina Valentina Medrea 
Blanca Meijón Rodríguez 
Adrián Novoa Dacal 
Laura Pereira González 
Paula  Rodríguez Hermida 
Laura Rodríguez Ortiz 
Alba Rodríguez Rodríguez  
Raquel Rodríguez Vilas 
Andrea Salgado Pérez 
Janire Salvador Isaac 
Lucía Sánchez González 
Laura Sánchez Sanmamed 
Aldara Suárez García 
Paula Varela Montes 
Lucía Vázquez Soto 

 
 



  

 7 

A nova pandemia: o zika 
 

 Ao longo da historia, a humanidade ten sufrido moitas pandemias, como a peste negra 
no s. XIV, a “gripe española” entre 1918-19, a gripe aviaria no 2003, a gripe A no 2009, etc. 
Actualmente estanos afectando a do zika, que comezou a manifestarse en América Latina. 
Esta pandemia é causada por un virus, o cal é transmitido de persoa en persoa por un 
mosquito vector. Descubriuse un brote desta enfermidade nun mono no ano 1947 en Uganda 
e, en 1968, foi atopado por primeira vez en humanos. 
 Este virus ten como material xenético ARN dunha soa 
cadea, envolto por unha cápside de forma icosaédrica. Clasifícase 
en dúas liñaxes: africana e asiática. Coñécese a súa secuencia 
xenética, feito que axuda ao desenvolvemento dunha vacina (hoxe 
en día en proceso de investigación) para evitar así máis contaxios.  
 Os infectados por este virus padecen dores de cabeza, 
febre, erupcións cutáneas, conxuntivite e dores articulares. Todos 
estes síntomas aparecen pasado un período de incubación de 3 a 
12 días, e posteriormente estes síntomas duran entre 4 e 7 días. Afortunadamente non se 
reportou ningunha morte. 
 Ata o ano pasado esta enfermidade manifestábase en brotes esporádicos e, 
aparentemente, facía pouco dano. Isto cambiou, pois, en Brasil, deuse un brote masivo que 
está a afectar a máis dun millón de persoas.   

Os científicos cren que pode estar relacionada coa microcefalia nos bebés nacidos 
dunha nai contaxiada. Esta é unha malformación do cerebro xunto cun tamaño de cabeza máis 

pequeno do normal. Ademais, podería causar danos 
cerebrais irreversíbeis. Por iso, os investigadores 
consideran ao zika máis perigoso do que ata de agora se 
pensaba. 

Segundo a OMS confirmáronse en 2015 casos 
desta enfermidade en Brasil, Chile, México, Venezuela... O 
caso máis chamativo está a ser o de Brasil, debido a que 

aumentaron os casos de bebés con microcefalia nun período dun ano. Como esta 
malformación pode estar relacionada con este virus a OMS declarou unha emerxencia global o 
1 de febreiro deste ano. 

Esta enfermidade contaxiosa xa atravesou o Atlántico e chegou a Europa, sendo 43 o 
número de casos confirmados en España e entre eles 5 embarazadas. A actriz galega Nerea 
Barros recoñeceu estar infectada porque se contaxiou en Bogotá durante a promoción da súa 
película. 

Unha consecuencia desta pandemia sería a non celebración dos Xogos Olímpicos que 
van ter lugar no verán en Brasil. Por iso estanse levando a cabo diversas medidas para que isto 
non suceda. EEUU usará mosquitos xeneticamente modificados deseñados para axudar a 
limitar a transmisión deste virus e doutras enfermidades infecciosas, noutras zonas estanse a 
facer fumigacións masivas con insecticidas, e os viaxeiros que poden facer é non esquecer os 
repelentes e taparse o máximo posible coa roupa para evitar a picadura.  

Guillermo Álvarez García 
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O MACHISMO 
NA 

ACTUALIDADE 
 
Moita xente pensa que o machismo é 

tema do pasado, que xa está completamente -
ou case- superado. Pero isto non é así, hoxe en 
día aínda vivimos nunha sociedade patriarcal na 
que o home ten moitos máis privilexios que a 
muller.  

Non son soamente actitudes machistas 
o maltrato e os asasinatos; na nosa vida cotiá. 
Atopamos milleiros de micromachismos. Este 
termo foi creado polo psicoterapeuta Luis 
Bonino Méndez, que os define como prácticas 
de dominación masculina cotiás e 
imperceptibles que se dan na orde do “micro”. 
É dicir, maneiras sutiles de machismo coas que 
convivimos e das que apenas somos 
conscientes. Podemos diferenciar tres tipos: 
DIRECTOS: non participar nas tarefas da casa, 
intimidar, non informar do uso do diñeiro, 
infravalorar o traballo doméstico… 
ENCUBERTOS: acusacións constantes, 
chantaxes emocionais, enfados… 
DE CRISE: dar pena, facer sentir á muller como 
persoa non digna dos seus éxitos… 

…  

Pasando ao tema do maltrato, haino 
de dous tipos: psicolóxico e físico. O psicolóxico 
consiste nos comentarios sexistas que un home 
fai habitualmente e que acaban por 
desmoralizar á muller, causándolle problemas 
de autoestima, estrés, etc. O maltrato físico –
que non creo que faga falla explicalo- está 
estreitamente ligado aos asasinatos. No ano 
2015 cincoenta e sete mulleres morreron nas 
mans dos seus homes. Delas só trece 
denunciaran. 

 
En conclusión: o sexismo segue moi 

presente. Considerarase superado cando as 
mozas poidan camiñar pola rúa de noite soas e 
sen medo a ser violadas, cando poidan ter unha 
vida sexual activa sen ser calificadas con 
despectivos (mentres que se é un home, é un 
exemplo a seguir, a envexa de todos), cando 
poidan vestir como queiran e non teñan que oír 
comentarios como “vas provocando”, cando 
nos colexios non sexan sancionadas pola súa 
vestimenta porque “desconcentra aos mozos” 
(acaso a educación masculina vale máis que a 
feminina?), cando ser muller non sexa un feito 
discriminatorio á hora de ser contratados nun 
traballo porque “se poden quedar 
embarazadas”, cando a brecha salarial 
desapareza, cando as mulleres sexan as que 
decidan se abortar ou non, cando o corpo 
feminino deixe de ser un tabú e se deixe de 
utilizar como obxecto sexual nos mass media, 
cando na Constitución non prevaleza o reinado 
dun home antes que o dunha muller. Cando 
todo isto sexa só un recordo, só entón, 
poderemos dicir que acabamos co patriarcado.  
Así pois, o feminismo leva loitando dende o 
século XVIII pola igualdade entre sexos, e, aínda 
que se conseguiron moitas cousas, queda un 
longo camiño por percorrer para acabar coa 
supremacía masculina no mundo. 

 Uxía Gómez Dacal
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Os expertos detectan unha nova epidemia na conduta dos pais cara os seus 
fillos, converténdoos en vítimas dunha excesiva sobreprotección que lles resta 
autonomía e os enche de inseguridades e incapacidade. 

Os “hiperpais” son facilmente recoñecibles, xa que todos empregan o mesmo 
patrón. Estes evidéncianse , por exemplo, na súa necesidade por facer todo polo 
seu fillo, é dicir, impedíndolle ao pequeno inocente que realice as tarefas de casa 
máis triviais (facer a súa cama ou poñer a mesa), falar en plural cando o neno ten 
que enfrontarse a un exame ou aos deberes ou co simple xesto de collerlle a 
mochila á saída da escola. O seu único 
obxectivo é evitarles calquera tipo de 
sufrimento e garantizarles unha infancia 
ideal, afastada do intransixente mundo dos 
adultos e das responsabilidades. 

Entre os xornalistas máis instruídos, 
cómpre destacar ao canadense Carl Honoré, 
o cal explica nun dos seus libros que a 
globalización influíu negativamente na 
educación dos nenos, pois  o aumento da 
competencia laboral e a difusión da existencia de individuos perfectos entre 
outros, levou aos pais a intentar conseguir ao fillo máis ideal posible. E para acadar 
dito propósito cárganos de actividades (destacar nalgún deporte, aprender 
idiomas, saber debuxar ou bailar), proporciónanlle os mellores estudos nas 
universidades máis óptimas e mesmo lle preguntan o que desexan comer ou vestir.  

 Para liberar aos máis pequenos dos pesadumes, é necesario quitárenlle 
valores fundamentais e tradicionais como son o cariño dos país ou a confianza nun 
mesmo. 

Se te consideras un adolescente sobrecargado ou sobreprotexido, fálalle 
aos teus pais deste novo transtorno e combáteo! 
 

 Alba Rodríguez Rodríguez 

AS PRIMEIRAS PEGADAS 
DA HIPERPATERNIDADE. 
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A NOSA DANZA 
             Galicia sempre tivo un rico patrimonio folklórico de cantigas e danzas populares. 
Antigamente durante o traballo na recollida da herba ou outros traballos no campo, os 
campesiños cantaban cantigas para que o traballo fose máis levadeiro. 

  
              Cando os nenos son pequenos os seus pais lévanos á clase de danza galega “para que 
fagan algo e non estean sentados diante do televisor” e en certo modo non está mal pero nunca 
din “quero que o meu fillo aprenda o que é a nosa cultura” 

 
  En moitas ocasións fanse romarías para poder exhibir o traballo de preparar traxes, bailes e 
cantos que durante todo o ano se estiveron preparando e é curioso que cando se fai unha 
panorámica dos espectadores, os que realmente están interesados nos bailes, son persoas doutros 
países e outras cidades, pero os que teñen eses bailes por cultura limítanse a dicir “é o de sempre, 
non hai moito que ver”. 

 
Noelia García Hervella 

E o que realmente da escalafrios é que cando un 
neno diga que baila danza tradicional, se mofen del e que  
teña que sentir vergoña de algo que seguramente lle gusta, 
pero o peor é que a medida que pasan os anos, seguen as 
risas e eses nenos deixan de bailar. 

Así que deberiamos replantexarnos e xa non só 
querer a nosa cultura, senón que tamén deberiamos 
respetar a esas persoas que fixeron todo o posible por 
manter a nosa cultura e non deixar que se perdese. 

Durante moito tempo algunas persoas adicáronse a 
percorrer os pobos desta nosa terra para recoller todas as 
cantigas e todos os bailes de cada pobo, querendo coñecer 
así a nosa historia. Estas persoas agora adícanse a ensinar a 
outras persoas para que saiban da súa cultura e para 
podela ensinar por todos os lugares do mundo estando 
orgullosos dela, pero tristemente non é asi. 
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STEVE JOBS COMO UN REFUXIADO MÁIS  NA ÚLTIMA PINTADA DE BANKSY 
Banksy, pseudónimo do artista urbano británico mundialmente recoñecido polos seus grafittis nas principais 

cidades de Europa e cuxas obras teñen un marcado carácter antiracista e anticapitalista, volveu a sorprendernos cunha 
creativa pintada nun muro do campamento de refuxiados de Calais protagonizada por Steve Jobs. 

Nel, o que foi presidente executivo de Appple e un magnate dos negocios informáticos, non aparece 
reflectido durante a presentación mundial do iPad ou no discurso na Universidade de Standford, senón como un 
refuxiado máis que leva as súas pertenzas a costas. 

O lugar no que se descubriu a última obra de Banksy tamén é moi significativo: o campamento de 
inmigrantes da cidade francesa de Calais coñecido como “A xungla”, onde malviven centos de `sin papeis´ á espera de 

dar o salto ó Reino Unido. 
O título do grafitti 

recorda á orixe de Jobs, como 
descendente de estranxeiros. “É 
fillo dun inmigrante de Siria”, o 
que supón toda una declaración 
de intencións. A imaxe aparece ó 
lado dunha pintada co lema: 
“Ninguén merece vivir así”. 

Durante a súa estancia 
no campamento tamén deixou correr a súa creatividade facendo unha interpretación do famoso cadro de Géricault “A 
balsa da medusa”, tripulada por refuxiados que fan señas a un luxoso iate sen ningún resultado. “Non estamos todos 
no mesmo barco” reza o slogan da obra. Apple é a compañía con máis ganancias do mundo, cada ano paga máis de 
7.000 millóns de dólares en impostos e só existe porque alguén lle permitiu a entrada a un xoven da cidade de Homs.  

O último exemplo deste “vandalismo revolucionario” foi o do artista sirio  Tammam Azzam, que revolucionou 
as redes sociais cunha das súas novas creacións: “O Bico” de Klimt sobre a fachada dun edificio bombardeado en 
Siria. Tan só fixeron falla cinco horas para que miles de persoas compartiran a imaxe 
en Twitter a semana pasada. 

Moitos pensaron que se trataba dun mural real nun bloque de vivendas. O 
certo é que a imaxe consiste nunha fotomontaxe realizada con tratamento dixital, con 
programas similares ao Photoshop. Nado en Damasco fai 33 anos, Azzam vive e 
traballa en Dubai e emprega as súas creacións para denunciar a situación política e 
social de violencia e destrución no seu país. 

O artista explicaba así a súa nova obra de arte: “Quero mostrar como o 
mundo enteiro pode estar interesado na arte e, ó mesmo tempo, 200 persoas son 
asesinadas cada día en Siria. Goya fixo o traballo de inmortalizar o asasinato de 
centos de españois inocentes o 3 de maio de 1808. Cantos terceiros de maio temos en 
Siria agora?” 

Lucía Del Río González 



  

 12

A utilidade dos drons nos nosos días 
 

Nos últimos anos o uso civil de avións non tripulados ou comunmente denominados 
drons viuse incrementado por unha serie de factores como a baixada dos seus prezos e a 
simplificación dos seus controis; o máis utilizado é o tipo joystick aínda que xa existen 
diferentes aplicacións para smatphons e tablets que tamén permiten o seu uso. As empresas que 
se adican ao desenvolvemento deste produto teñen como obxectivo facelo todavía máis intuitivo 
e sinxelo para todos os públicos. 

Os drons son utilizados en diferentes áreas e outras moitas están en fase de 
experimentación. 

Os drons poden usarse en distintos eventos, por exemplo xa son utilizados como 
cámaras sobrevoando campos de fútbol obtendo mellores ángulos e imaxes que doutra maneira 
serían imposibles. Nalgúns países úsanse como medio para enviar comida rápida ou paquetes. 
En situacións de emerxencia, trasladando bancos de sangue a áreas que quedaron ailladas por 
desastres naturais ou de difícil acceso. Na búsqueda de persoas, grazas á posibilidade de voar a 
baixa altitude cunha cámara de alta calidade retransmitindo a tempo real (o salvamento 
marítimo galego estuda utilizar drons).En vixiancia fronteiriza, en España comenzou a 
utilizalo a Garda Civil e EEUU está a avaliar o uso na fronteiracon Mexico. En zonas rurais 
son utilizados para a localización de pragas ou malezas, para controlar os rebaños ou para 
esparcir pesticidas ou fertilizantes. 
Participan no control de incendios 
forestais reunindo información para 
anticiparse no posible na prevención e na 
expansión de incendios.En investigación 
arqueolóxicas, grazas á capacidade de 
percorrer e tomar fotografías de áreas 
extensas a altas velocidades. Poden 
usarse con fins xeolóxicos como tomar 
mostras no interior dos volcáns ou 
estudar e intentar predicir a ruta dun 
furacán. En investigacións biolóxicas para reproducir a ruta de aves en liberdade. Na 
manipulación de materiais nocivos, en Xapón utilizáronse drons para obter vistas precisas do 
interior do reactor nuclear de Fukushima para facer un plan de limpeza e de prevención de 
fugas. Investígase a posibilidade de utilizalos como satélites para crear redes de internet en 
áreas sen cobertura. Tamén se usan en aeromodelismo e na preparación de xogos con imaxes 
reais dos distintos escenarios. O uso máis recente de drons é na celebración de carreiras de 
drons, para o que teñen un deseño moi específico. 

Está claro que os usos aumentan cada día da man da poboación civil e científica. A 
cantidade e variedade de funcións e aplicación deste tipo de aparatos vai en aumento, polo que a 
súa expansión é moi rápida. No futuro veremos innovacións neste campo, polo que o futuro 
pode depararnos infinitas cousas no uso destes avións. 

Álvaro de Luis Cid 
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Na nosa sociedade son cada vez máis numerosos os casos de violencia de xénero. Día a día saen 

á luz nos diferentes medios de comunicación noticias sobre mulleres que foron asasinadasou maltratadas 
polas súas respectivas parellas.  

O foco deste problema é o machismo imperante no noso país e a educación que os nenos reciben 
dende pequenos.  

Desde que nacemos, o noso proceso de aprendizaxe está marcado por estereotipos culturais, 
como , por exemplo ,a asignación de cores segundo o xénero;  azul para nenos e rosa para nenas, o tipo de 
actividades deportivas; fútbol para nenos e baile para nenas ou a clase de xoguetes;  coches para uns e 
bonecas para outras. Todos estes detalles, que poden parecer insignificantes, contribúen á pervivencia do 
machismo na sociedade. 

Os estereotipos  convértense en algo necesario, en ideas propias de cada persoa, de xeito que 
calquera cambio é criticado e incluso castigado de maneira violenta. Exemplo disto son os numerosos 
casos de acoso escolar ou burla a persoas, soamente polos seus gustos ou preferencias. 

Outro dos estereotipos máis habituais é o da limitación da muller, relegándoa a realizar os 
labores do fogar, limitando as súas capacidades, iguais ou incluso en ocasións, superiores ás dos homes. 
Non é novidade que a muller ocupe un segundo posto na nosa sociedade. Dende a antigüidade é vista 
como a figura débil, incapaz de enfrontarse ás mesmas situacións que os homes. Esta desigualdade parece 
ser cada vez menor, grazas ás numerosas campañas de concienciación  promovidas polo Ministerio, pero 
o problema non logrou ser erradicado todavía. 

Aínda hoxe,  son sorprendentes os numerosos casos de maltrato que saen á luz. A gran maioría 
non son denunciados polas propias mulleres que os sofren, en ocasións por medo, outras polo  aprezo ás 
súas parellas, intentando xustificar os malos tratos de calquera forma,ou incluso porque ven ditas 
actitudes como pequenos detalles sen importancia… deixándoos pasar ata que xa é demasiado tarde. 

Nestes casos de nada valen as 
posibles campañas en defensa da 
muller que poidan levar a cabo as 
distintas organizaciós  se non se 
conciencia a cada persoa no profundo 
do seu ser. Son poucas as situacións 
que se presenzan en público, pero 
indistintamente, as poucas que o 
sexan, han de ser denunciadas. 
Ningunha muller merece vivir con 
medo e é necesaria a axuda de toda a 
sociedade para rematar con estas 
atrocidades. Necesítanse persoas 
dispostas a avanzar, a promover 

campañas informativas, que fagan saber a todas esas mulleres que non están soas. Pero tamén é 
importante acelerar os procesos xudiciais e endurecer as medidas tomadas contra los agresores. 

En conclusión, debemos remover o sentir da sociedade dende a base, buscando aprendizaxes 
significativos, marcando a intolerancia cara calquera comportamento que atente contra a integridade da 
muller. As mulleres non deberiamos ser defendidas ou amparadas por unha lei, senón que deberiamos 
poder ser libres sen ser atacadas ou estar sometidas á figura masculina. 

Elena Gómez Sequeiros 

A VIOLENCIA DE XÉNERO NOS NOSOS DÍAS. 
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A xeración de parvos 
Dende o punto de vista 
tecnolóxico os do século XXI 
superamos con creces a todos os 
nosos antepasados, pero ás veces 
esquecemos que hai algo máis 
importante que os ordenadores, as 
tablets e outros dispositivos 
electrónicos, e son as relacións 
sociais. 

 
Atrás quedaron as tardes sentados 
durante horas no mesmo banco 
dun parque para falar da vida, dos 
nosos problemas ou incluso de 
darlle algunhas miguiñas de pan 
ás pombas. 
Xa non existen os bicos, os 
abrazos e as caricias de verdade,                                                                            
somos tan avanzados que 
transformamos todo isto en iconas 
de redes sociais. 

Os xantares familiares no que 
había máis de 30 pratos 
convertéronse en comidas 
solitarias, en compañía dun móbil. 
As noticias do Twitter sobre os 
fillos de Kiko Matamoros 
volvéronse máis importantes que 
o que acontece noutros países, 
aínda que sen ir máis lonxe, en 
España, onde en moitos casos, a 
fame é o pan de cada día. 
A felicidade das persoas pasou de 
depender das amizades e da 
familia, a ter máis favoritos en 
Twitter, máis amigos en Facebook 
ou máis "likes" en Instagram. 
Xa o dicía Albert Einstein o día en 
que a tecnoloxía supere a 
humanidade teremos unha 
xeración de parvos. Pois ben, ese 
día chegou. Benvidos á gran 
xeración de parvos. 
 
 

Blanca Meijón Rodríguez  
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Adolescentes con 
síndrome de 
soidade crónica 
 
Todos sabemos que a adolescencia 
é una etapa complicada na vida, de 
xigantes descubrimentos, 
decepcións e paixóns, pero a 
soidade non soe ser nesa época un 
sentimento habitual, tal e como 
comprobou un grupo de 
investigadores das universidades 
de Gante, Lovaina (ambas en 
Bélxica) e Duke (Estados Unidos). 
Quen a experimenta sóelle durar 
pouco. 
Pero segundo o seguimento con 
enquisas xornaleiras que estes 
expertos realizaron entre 730 
xóvenes belgas de entre 15 e 18 
anos, un pequeno grupo séntese 
sempre desconectado da xente da 
súa idade. Podería dicirse que 
sofren “soidade crónica”. 
 Como xa detectaron os psicólogos, 
o problema destas persoas é que 
cando reciben estímulos sociais- 
son convidados a una festa, como 
por exemplo- atribúeno a una 
coincidencia. O mérito propio está 
descartado, e cren que a súa 

soidade é unha consecuencia 
directa dos seus defectos e 
debilidades. Fáganlles ou non caso, 
a súa sensación de exclusión 
aumenta. 
Precisamente, a adolescencia é una 
idade na que as relación 
interpersoais intensifícanse e 
créanse lazos máis estreitos, o que 
fai este problema especialmente 
dramático para quen o sofre. A súa 
actitude negativa fai que se 
convirta nun círculo vicioso do que 
non é nada doado saír.   
Agora os investigadores 
propóñense averiguar cando se 
converte o sentimento de soidade 
en algo permanente para así poder 
identificar as sinais e atallalo a 
tempo. Os resultados da 
investigación foron publicados na 
revista Journal of Personality and 
Social Psychology.  

 
 

Paula Varela Montes
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AS VACACIÓNS DE AMIR 

Estaba a xogar cos meus amigos na rúa; atoparamos unha lata de refresco e 
xogabamos ó fútbol coma se foramos grandes estrelas deportivas. Dúas pedras 
facían de portería e celebrabamos cada gol coma se fora un paso máis para chegar 
aos Mundiais. 

Na casa, meus pais preparaban as maletas porque iamos de vacacións. Era 
raro, porque coma moito só foramos á casa dos meus avós. Eu estaba moi contento 
e ata a miña irmanciña, que só ten 6 meses, parecía nerviosa. 
Xa estaba atardecendo cando saímos da casa… “¡Vaia horas!” pensei, pero non 

dixen nada, o mellor cando 
se viaxa lonxe hai que saír 
de noite; pero non había 
nin autobús e tivemos que 
ir andando ata o barco. Eu 
xa estaba canso pero meu 
pai ríase e dicía que era 
porque aínda era cativo… 
non sei, oxalá fora máis, 
así ía no colo de miña nai 
coma a miña irmá. 
Cando chegamos ó barco 
había moitas xente, todos 

con bolsas, maletas, mochilas… nunca che pensei que viaxara tanta xente! Eramos 
tantos e eu tan pequeno que case me perdo dos meus pais, ¡vaia susto! 
Por fin acomodámonos, bueno, moi cómodo non era, eu prefería a miña cama aínda 
que fose pequena. A viaxe foi longa e pesada, eu mareeime un montón de veces e 
a miña irmá non paraba de chorar. ¡Qué ganas de chegar a terra!. Pero aínda 
faltaba outra sorpresa; o barco deixounos algo lonxe do porto e tivemos que ir 
andando, todos molladiños… menos miña irmá, claro, que ía no colo; estaba 
empezando a darme envexa. Eu axudeille a meu pai a levar unhas bolsas e menos 
mal que había un home que nos axudou cando estabamos chegando porque eu xa 
non podía máis. 
Agora estamos nunha especie de cámping, non estaría mal se non houbese tanto 
barro, ademais fai frío e non nos podemos lavar… e nin tan sequera atopo unha lata 
para xogar ó fútbol. Non me gusta estar aquí, pero din que temos que esperar a 
que uns señores de Europa digan o que podemos facer. Non entendo nada! Vaia 
vacacións! Eu prefería ir á casa dos meus avós, pero xa non podemos ir porque lle 
caeu unha bomba e xa non hai casa, o malo foi que os meus avós estaban dentro. 

(Baseado no último video de UNICEF para a sensibilización cos refuxiados “El viaje de tu vida”) 
 

Jennifer C. Diéguez Fernández 
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Declaración de AMOR 
 

Isto é unha carta de amor pero... amor a que ou a quen?  
Para comezar, o primeiro que se pensa ao ouvir esta palabra é, loxicamente, en amor a unha 

persoa; non obstante existen moitas cousas ás que amar, esas poden ir dende unha paisaxe, unha 
patria, un país, unha música, unha lingua ata un animal, un fillo, unha muller, un home ata un 
móbil, unha televisión ou unha PlayStation... Cada quen escolle a que amar e que será mellor amar 
para cada un. 

No meu caso, entre todas as cousas que amo vou falar dunha que sei que nos é común a 
moitos. Unha lingua, a miña lingua, a nosa lingua: o galego. Esta lingua que din que é romance, que 
vén do latín vulgar que trouxeron aqueles invasores de Roma. Esta lingua que nos une a todos os 
galegos. Esta lingua da que temos que despoxarlle todos aqueles trastes, lastres e cadeas que non son 
máis que prexuízos que nos botan cara atrás e non nos permiten progresar como é debido, progresar 
como dicía aquel que rezaba “Os galegos debemos medrar coma galegos, vivindo como galegos e 
falando como galegos igual cós ingleses medran coma ingleses, viven coma ingleses e falan coma 
ingleses”.  

A nosa lingua, deixando a un lado o subxectivo, é unha das linguas máis antigas da península, 
aló polo 1000 d. C. empezaron os nosos antergos a, sen sabelo, construírlle unha estrutura, darlle 
unha forma, facerlle un recheo de vocábulos propios e ficala nun sitiño en especial, nesta mesta 
Galiza arroupada por vales, mares e montañas que influíu e inflúe tanto no galego e nos galegos pois 
o galego é, sen dúbida, a mellor lingua para definir esta terra e esta xente igual que o catalán a 
Catalunya, o asturianu os asturianos ou o inuit os inuits.  

Se miramos dun xeito máis subxectivo o galego é a nosa lingua por sorte pura e dura, puidemos 
nacer en Rianxo, coma en París, como nas Filipinas pero xa que tivemos a sorte de nacer neste 
recuncho do planeta vamos a aproveitar esta oportunidade para falar o galego no sitio onde naceu e 
levala logo connosco polo mundo adiante como principal vehículo de comunicación como fixeron 
os nosos avós ao emigrar. O galego dende sempre foi unha lingua máxica, unha lingua con algo 
especial non só para os galegos senón tamén para aqueles de fóra que se mergullaban nestes lares. 
Como é lóxico dunha Terra Meiga sae unha lingua enfeitizada. 

Moitos se preguntan porque me gusta o galego e porque o defendo. No meu caso aparte de 
todas as razóns lóxicas e obxectivas -como dicía Celso Emilio 
Ferreiro- 

“Eu fáloa porque si, porque me gosta, porque me peta e quero e dame a gaña; porque me sai de dentro, alá do fondo dunha tristura aceda que me abrangue ao ver tantos patufos desleigados,  pequenos mequetrefes sen raíces que ao pór a garabata xa non saben afirmarse no AMOR dos devanceiros 
Martín Fernández Garrote 
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Defender o noso 
 
Parece tan obvio que aquel que teña uns intereses e particularidades propios será quen máis os 

defenda,que moitas veces nos esquecemos que aquilo que ós galegos nos é propio, as nosas diferenzas, as nosas 
particularidades, os nosos intereses, é aquilo que con máis forza deberiamos defender.  

Por definición, cando unha comunidade defende o que lle é propio, chámaselle  rexionalismo; en 
concreto na comunidade galega coñecese como galeguismo. Galeguismo é un termo que todos escoitamos 
algunha vez. Os que estudamos Lingua Galega deberiamos estar fartos de escoitalo, mais non obstante non 
sabemos moi ben o que significa. Hai en Galiza unha especie de prexuízo ao 
galeguismo, ao nacionalismo ou ao independentismo; non me vou meter nas 
causas, mais certo é que (incomprensiblemente) está mal visto ser galeguista, 
nacionalista ou independentista… está mal visto dicir que defendes o galego e 
os galegos e máis se iso toca algún tema de autodeterminación. 
  Ser galeguista, dende o meu punto de vista, non é máis que defender 
a Galiza, ao galego e aos galegos. Defender a cultura de Galiza no tócante a 
lingua, a política, a idiosincrasia etc.  

Por definición nacionalismo é aquela doutrina política que no caso das 
nacións sen estado, defende a liberdade da comunidade nacional na decisión da forma política que quere adoptar para si. 
Aquí topamos cun vocábulo estraño que inda que si que o escoitamos non sabemos moi ben que é. Que é unha 
nación?  Pois segundo a definición da RAG unha nación é unha comunidade humana, instalada nun territorio 
definido, que pode estar ou non politicamente organizada como estado, e que se caracteriza por ter unhas 
tradicións históricas e culturais comúns, os mesmos intereses económicos e unha unidade lingüística ou 
relixiosa.A nación de Breogán, segundo o exemplo da RAG.  

Polo tanto o nacionalismo galego é aquela doutrina política que define a Galiza como unha nación co fin de 
defender os seus intereses, a súa cultura, a súa xente e a súa historia.  

Por último, temos o independentismo que é aquel movemento político que promulga a independencia dun 
territorio, nación ou país. O independentismo loita por un estado galego independente do actual estado español. Pero claro, 
acaso Galiza pode ser un estado, acaso é Galiza un país? Segundo a definición da RAG e da RAE si, pois segundo a RAG 
un país é unterritorio habitado por unha colectividade que constitúe unha realidade xeográfica e política 
concreta. É gracioso ver como alguén que di que Galicia é un país está moi mal considerado, pero todos 
entenden que cando comes pan do país ou bebes viño do país estás ante un produto única e exclusivamente 
galego. Cando dis viño do país pensan nun Ribeiro, nun Albariño ou nun dos grandes viños caseiros que aquí 
temos e non pensas nun Rioja, nun Txakolinou nun Cava catalán. 

Tamén quero definir patria pois é un termo polémico que sempre esta ligado a nación e a país. 
Segundo a RAG patria é o lugar de nacemento ou nación á que se pertence ou á que se ten o sentimento de 
pertencer. 

Para rematar, dende o meu punto de vista Galiza cumpre todos os requisitos para ser definida como 
patria, país e nación. Calquera das doutrinas políticas e culturais expostas son perfectamente lexítimas e 
respectables. O que me parece incomprensible é que un galego non defenda os intereses galegos pois son os seus 
propios intereses. As causas de esta derradeira postura non as achego a comprender mais tamén esta postura é 
respectábel. Non entendo tampouco que con xenios como Pondal, Rosalía, Castelao ou Risco hoxe estea mal 
visto dicir que es galeguista ou nacionalista...Simplemente dicir por último viva Galicia! Galiza terra meiga!  

 
 

Martín Fernández Garrote 
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Desafíos baleiros 
Hoxe en día, todo se basea nunha competición. Seguimos a escoitar a cita  “A beleza está no interior” e 

no caso das mulleres, gañan as que teñan unha cantidade infinita de beleza reflexada en curvas e maquillaxe, 
e no caso dos homes aqueles que teñan como segundo fogar o ximnasio e as proteínas, e en ámbolos dous 
casos a finalidade é o éxito e o recoñecemento. Son prexuízos que, pouco a pouco, se trasladan a tódolos 
espazos posibles, sen ir máis lonxe ao centro das novas xeracións, ás redes sociais e á música.  

Para contribuír neste desprezo por nós mesmos lévanse a cabo desafíos feitos para aprobar a beleza das 
persoas, aínda que na miña opinión o único que demostran é a obsesión por mostrar unha realidade falsa e un 
enorme baleiro mental. Parece incrible que teñan un tremendo auxe social sobre todo nos máis novos. O 
último reto que enganchou a millóns de persoas do mundo foi subir unha foto ás redes sociais de xeito que a 
cintura quede oculta tras un folio en vertical, a proba de rodear a cintura cun brazo e tocar no embigo, e outra 
que se viu moito polas redes é a de colocar moedas ou pedras nas clavículas demostrando a “perfección” ou 
mellor dito as carencias, que son recompensadas polos “likes” nas redes. 

A música é outra alternativa que consegue facernos bailar ata a última nota en calquera festa, non 
obstante ninguén reparou na letra? A maioría das cancións de bachata e reggaeton publicadas no verán 
tiveron millons de ventas e as súas letras reflexan a inferioridade da muller respecto ao home en tódolos 
aspectos. Este tipo de estilo musical firma acordos con discográficas que lles garanten éxitos e unha imaxe 
perfecta tras un groso velo de “photoshop” e efectos especiais para obter a beleza desexada nun montón de 
cartos baleiros de amor pola música e a danza. 

 
Xa basta tanto desprezo por parte de nós mesmos, de tantas fachadas falsas e das vidas imaxinarias e 

perfectas que se reflexan tralas pantallas día a día e incentivan que nós fagamos o mesmo como unha forma 
de valía ou superioridade cara ós demais.  

Que as persoas deixaramos a un lado a desigualdade e os prexuízos sería unha mostra necesaria de 
respeto entre uns e outros, inculcándonos entre todos que a maior beleza é a reflexada no espello cada mañá 
a carón da xente que te quere tal e como te mostras sen colorantes nin máscaras e aditivos. 

Carolina López Vázquez 
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CONTAMINACIÓN GLOBAL 
Vivimos nunha sociedade desenvolvida na que cada un de nós, moitas veces 

sen decatarnos, gozamos duns privilexios enormes que non ten todo o mundo. Só con 
abrir unha billa obtemos auga potable para beber, asearnos, cociñar… Ademais 
obtémola por un prezo que non é acorde co que debería ser e non temos nin que 
movernos da casa para conseguila. Tamén coa luz e toda a electricidado. Só apretando 
un interruptor conseguimos luz, calor... ademais de todos os aparatos de ocio. En 
definitiva, benestar. 

Pero ninguén  para a pensar como chega a cada un de nós todos estes recursos 
ou se todas as persoas, indiferentemente da ocupación xeográfica, gozan deles. 
Actualmente a auga, recurso esencial para a vida, está mal distribuída a nivel global. A 
isto súmase o desperdicio deste recurso que facemos cada un de nós. Mais lonxe da 
construción de infraestruturas, para paliar este problema debemos empezar por una 
conciencia e compromiso individual. 

Tamén podemos gozar da 
electricidade que chega ás 
nosas vivendas mediante a 
rede. Para producir esta 
electricidade, en moitos 
casos, precisamos queimar 
grandes cantidades de 
combustibles fósiles como o 
petróleo e o gas natural, 
que son altamente 
contaminantes e xeran 

grandes cantidades de residuos a atmosfera. Por exemplo, no caso dos automóbiles e 
das fábricas sería conveniente reducir as emisións de dióxido de carbono e óxidos de 
azufre a atmosfera, causantes do efecto invernadoiro e da chuvia ácida. Actualmente 
estanse a promover as fontes de enerxía renovables como a eólica, a hidraúlica ou a 
solar, que producen electricidade sen contaminar nin producir ningún tipo de residuos.  

Cada un de nós podemos axudar reducindo o consumo, xa que simplemente a 
fabricación dun electrodoméstico contamina máis do que nos imaxinamos, ademais de 
empregar de xeito abusivo os recursos do planeta. A pegada ecolóxica, que é a 
superficie necesaria para producir os recursos consumidos por cada cidadán, así como 
a necesaria para absorber os residuos que este xenera independientemente da súa 
localización, é superior a permitida polo planeta nos países máis desenvolvidos. 

Martín Atrio Nieto 
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QUE FACER SE NON SABES QUE FACER. 
 

  A indecisión dun estudante de bacharelato á hora de escoller o que 
quere chegar a ser nun futuro pode chegar a ser esmagadora. Hoxe en día 
hai infinidade de estudos entre os que se pode elixir, e escoller o máis 
adoitado para un mesmo pode ser unha tarefa difícil. Hai xente que nace 
cunha vocación e non ten problemas ó elixir a carreira pero, que pasa coas 
persoas que chegan ó último curso e aínda non saben que facer? A 
maioría delas escollen a típica “carreira fácil” ata que chega o momento 
no que se deciden, outros tómanse simplemente un ano sabático para 
“pensar que facer”, pero a graza está en que a maior parte deste grupo de 
mozos e mozas que non saben que facer tampouco buscan información 
sobre formacións que lles poidan interesar. 

Na actualidade temos ferramentas como internet que nos permiten 
coñecer moito mellor, xa sexan 
as notas de corte, como as 
asignaturas ou, simplemente, en 
que consiste exactamente un 
grado (o cal facilita moito as 
cousas). Aínda así non todos 
conseguen decidirse, nestas 
situacións o mellor é contactar 
con xente relativa ás 
universidades e carreiras que máis interesen (profesores, estudantes...), 
ninguén vai axudar mellor que eles.  

Se seguiches todos estes pasos e aínda non sabes  que facer non 
desesperes! Todos servimos para algo e todos temos un don!  

 
Maruxa Bayón Fernández 
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ENTREVISTA: Gonzalo García de Vitoria 
 Nado en Bilbao en 1971, chegou ao Club Ourense Baloncesto na tempada do 2013-14. Antes 
militou no Melilla. 
 
- Como manexas a disciplina do equipo? 
- Ben, eu creo que as disciplinas tampouco, ao final son todos profesionais e son xente 
coa súa propia responsabilidade ,o importante é facer entender a todo o mundo  que 
ten unha responsabilidade e ten que cumprila, non é una cousa difícil a non ser que 
teñas algún descarriado na plantilla que é onde tes que ser un pouquiño máis esixente 
,pero senón eu creo que o importante en grupos de traballo é crear un ambiente de 
traballo,e penso que a disciplina empeza por aí. 
- Cal é  a túa filosofía como adestrador de baloncesto? 
- A primeira é divertirme e que a xente se divirta. Eu creo que é  fundamental, e mais 
nun traballo como é o deporte, que a xente se divirta, e desde esta premisa parte o 

resto. Creo moito no traballo de 
equipo,e non me refiro só ó traballo 
dos xogadores, senón tamén ó 
traballo do corpo técnico, que todos 
teñan a súa parcela de importancia. 
Ao final, isto é un deporte de equipo e 
todos temos que traballar no mesmo 
camiño, pero cada un coa súa dose de 
protagonismo. 
 
- Cando chegaches, que pensaches da 
cidade de Ourense? 
-Xa coñecía a cidade porque xa 

estivera xogando aquí con outros equipos no ano 2001 e 2002, aínda que recoñezo 
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que non coñecía o centro xa que cando viña a xogar quedabamos no hotel e de aí ao 
campo e á casa, pero cando cheguei aquí para vivir gustoume moito o centro e a zona 
dos viños e o bonito que é a cidade 
- Ao principio cando a afección non te apreciaba o suficiente ,que obxectivo te 
marcaches para solucionar iso?  
- Ti nunca te podes plantexar obxectivos para caer ben á xente, ti o que non podes 
facer é basear o  traballo só niso. O que fago sempre é traballar moito a filosofía no 
traballo e co corpo técnico,e no primeiro ano que estiven aquí eu penso que non se 
valorou o suficiente porque tivemos unsprofesionais que o deron todo polo club, e iso 
fixo que non descenderamos. 
- Que sentiches no 4º partido en Lugo ao ver a 900  siareiros ? 
- Eu penso que iso é o bonito do  deporte, verte arroupado pola túa xente porque para 
iso traballas todos os días e a confianza aumenta un montón.  E xogar un evento como 
ese e ver o fondo dun pavillón, como é o de Breogán, cheo da túa xente é unha forza 
extra, a pesar do resultado que se dera. 
- Ao conseguir ascender e que a ACB puxera trabas, cal foi a túa reacción? 
- Son situación moi difíciles, porque sempre que compites loitas por metas 
superiores,e o que se conseguiu o ano pasado foi moi díficil porque non era un equipo 
feito para ascender e cando logras algo complicado pois non poder materialízalo. É 
difícil, pero eu creo que xa o superamos e temos a confianza de que agora iso vai 
ocorrer. 
- Cal é a mensaxe que lle deixarías á afección para o ano que vén na ACB? 
- Ben, imos esperar a ver como queda todo, somos moi positivos. Eu creo que hai que 
seguir o camiño como este ano, no que club e afección camiñan xuntos e nos 
momentos malos seguir así, porque é cando as cousas van mellor. 

Javier Bolaño Carrera 
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Fuga ou expulsión? 
 Foi noticia o pasado 28 de marzo a denuncia 
levada a cabo por un grupo de xóvenes investigadores 
galegos ante o Parlamento. Son máis de 40 os profesionais 
afectados, que foran formados e iniciados no labor 
científico grazas ao Plan de Investigación e 
Desenvolvemento do anterior goberno, chamado Incite. 
 As prazas laborais de estabilización actualmente 
ofertadas están destinadas ao persoal que recibiu a súa formación no programa I2C do 
presente goberno de Núñez Feijóo. Quedan excluídos así científicos cuxa formación só a nivel 
postdoutoral chegou a custar arredor de 160.000 euros (en cada caso).  
 O que piden é unha convocatoria aberta, totalmente allea a motivos políticos, non 
excluínte, e que prime sobre calquera outro criterio a calidade dos investigadores. A situación 
actual fai que se vexan obrigados a marchar ó estranxeiro se queren desempeñar a profesión 
para cuxa preparación dedicaron tanto esforzo e recursos. 
 E cando se fala de recursos non só lles afecta a eles. Vivimos nun momento da historia 
da humanidade no que os países que invisten cartos en investigar, os pioneiros en ciencia, 
gozan das mellores situacións económicas. As patentes tecnolóxicas e farmacéuticas poden 
aportar inxentes cantidades de ingresos a quen as desenvolve e patenta. Os cartos manteñen á 
ciencia e a ciencia mantén ós cartos.  
 Pero en España, e no caso no que reparamos en Galicia, a conciencia da importancia 
de destinar fondos á medicina, a química a física e outras ciencias básicas e aplicadas semella 
non estar moi arraigada entre os gobernantes. Claro reflexo disto é que atopen trabas de 
índole política á hora de facilitar o desenvolvemento destas actividades. A carencia de apoio e 
a consecuente imposibilidade para desenvolver un traballo estable nalgún destes campos fai 
que moitos novos científicos teñan que emigrar para conseguilo en países como Alemaña, 
Reino Unido ou Estados Unidos, onde si se aposta polo seu labor. 
 A parte máis sorprendente do asunto é que pese a non dirixir cartos á investigación, si 
se destinan á formación de profesionais altamente cualificados en todas as disciplinas. Das 
facultades das nosas universidades saen tras anos de estudo específico moitos científicos listos 
para o traballo, que deben ir preparando as maletas nunha porcentaxe bastante alta dos 
casos. Esta é a situación dos 40 investigadores que agora son excluídos do sector galego por 
ter sido formados no plan do goberno bipartito anterior, a pesar de todos os cartos xa 
empregados na súa preparación. Aínda pendentes de que se tomen medidas, pois contan no 
Parlamento co apoio de toda a oposición, o máis probable é que igual que a tantos outros non 
lles quede máis remedio que marchar. Marchar do seu país para facer aquilo que nel lles 
ensinaron; levando unha vez máis os innovadores e beneficiosos resultados do seu traballo a 
lugares onde se lles dea o último pulo económico necesario para obtelos.   

Alejandro Doval Casas 
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As marcas de homes e mulleres cada vez son máis cercanas no alto rendemento 
deportivo, non obstante existen diferenzas relacionadas co xénero do deportista que 
seguirán marcando as distancias. 
FACTOR DIFERENZA    CONSECUENCIA 
Centro de gravidade Un 6% máis baixo na muller. Maior estabilidade e equilibrio na muller. 
Peso graso (normal) Entre un 5 e 10% máis elvado na muller.  Dificulta a práctica deportiva, aumentando a fatiga e reducindo a motricidade da muller. 
Pelvis Máis ancha a muller. Menor eficiencia mecánica na muller. 
Corazón Proporcionalmente máis pequeno na muller.  F.C. basal maior na muller, diferenzas de 8-10ppm. 

Maior gasto cardiaco e menor rendimento cardiovascular na muller. 

Hemoglobina Un 15% menos na muller.  Menor cantidade de hematíes, polo tanto, menor capacidade de transporte de oxíseno sanguíneo. 
Testosterona 10-20 veces menos na muller. Menor capacidade de hipertrofia muscular e forza na muller. 
Movilidade Articular 10% mayor na muller. Maior flexibilidade e movilidade articular na muller.  
Aprendizaxe motor Maior Habilidade no aprendizaxe motor. Maior coordinación de movemento. 
Velocidade de reación Igual en ambos xéneros. Non hai. 
Velocidade de translación Menor na muller, por menor forza e eficiencia mecánica. Reacións similares, pero máis explosivas nos homes. 

                              Laura Dorribo Fernández  
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DIFERENZA ENTRE MACHISMO, 
FEMINISMO E “HEMBRISMO” 

 
Suponse que vivimos nunha sociedade civilizada onde todo o mundo se 

respecta, pero hai certas ideoloxías que atentan contra a persoa pola súa condición 
física, ou color da súa pel, a súa condición sexual ou incluso o seu sexo. Nesta última 
cuestión hai só un grupo que tende á igualdade, mentres que os outros dous 
discriminan, ou ben ao home, ou ben á muller. Por iso,  é importante saber a diferenza 
entre o machismo, feminismo e “hembrismo”, que é o que vamos a tratar a 
continuación:  

 Machismo:  Actitude de prepotencia dos homes cara as mulleres. Esta 
postura estivo presente en case todo o longo da historia, xa que os 
valores do home eran menos civilizados en tempos pasados, onde a 
muller nin sequera tiña igualdade de dereitos co home. En moitos casos, 
como o sector laboral, séguense dando fortes manifestacións de 
machismo.  

 Feminismo: O feminismo é a única postura que busca a igualdade entre 
homes e mulleres. Existen tanto homes coma mulleres que son 
feministas e buscan a igualdade entre estes dous sexos.  

 Hembrismo: Isto si que é o que moita xente pensa que é o feminismo. O 
hembrismo é a actitude de desprezo cara aos homes. Digamos que 
hembrismo sería o equivalente ao machismo nas mulleres.  
 

 
Lucía Vázquez Soto 
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Hipocresía. 
Na actualidade, co tema dos refuxiados e o terrorismo, os grupos máis 

intransixentes e egoístas da sociedade europea rexeitan toda iniciativa de apoio ás 
vítimas da guerra civil siria xustificándose precisamente nos riscos que supón: o 
terrorismo e a diferenza cultural, facendo especial fincapé na súa relixión, a cal 
caracterizan de misóxina e machista; este colectivo intolerante e hipócrita, na súa 
maioría basea os seus argumentos en rumores  e prexuízos e agradecen ao seu Deus os 
perfectos, bondadosos e igualitarios valores da Igrexa católica; contra esta postura 
optei por informarme e atopei estas citas bíblicas: 
"Se un home encontra a unha moza virxe que non está comprometida, e apodérase de ela e 
se acosta con ela, e son descubertos, entón o home que se acostou con ela dará cincuenta 
siclos de prata ao pai da moza, e ela será a súa muller porque a violou; non poderá despedila 
en todos os seus días" Génesis 3:16 

"E dixera: a esta muller tomei, e 
chegueime a ela, non a achei virxe; 
entón o pai da moza e a súa nai 
tomarán e sacarán as sinais da 
virxindade (...) Entón os anciáns 
tomarán ao home e o castigarán; o 
multarán con 100 pezas de prata 
(...) máis se resultase verdade que 
non se achou virxe á moza, entón a 
sacarán (...) e a apedrearán os 
homes da cidade e morirá..." 
DEUTORONOMIO 22: 13-21  

E invito a calquera a buscar máis pois non son poucos os exemplos, lonxe de 
ridiculizar ou ofender sentimentos relixiosos, o único obxectivo é a reflexión, o famoso 
pensar antes de falar, pois dicir que todos os refuxiados son terroristas sería o mesmo 
caso que dicir que todos os curas son uns violadores; unha mera xeneralización 
baseada no mínimo dos casos, pero tamén, polo nivel de atrocidade, os máis 
coñecidos. Así que antes de condenalos e opoñerse ás axudas a xente debería cavilar 
en que os refuxiados tamén foxen e son vítimas do terrorismo, ademais de que gran 
parte dos responsables dos recentes atentados terroristas que castigan Europa son 
mozos europeos radicalizados e non refuxiados 

Raquel Rodríguez Vilas 
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A Praia das Catedrais.  
Encóntrase entre Foz e Ribadeo, na provincia de Lugo, exactamente en A 

Devesa. 
A Praia das Catedrais  é considerada unha das praias máis espectaculares 

do mundo, debido ao conxunto de acantilados que a compoñen, algúns chegan a 
32 metros de altura que foron esculpidos pola erosión do vento e da auga e 
formaron uns arcos e bóvedas incribles. 

O mellor momento para poder contemplalo mellor é cando a marea se 
encontra  baixa e podemos baixar e camiñar pola area entre os cantís.  

Dependendo da hora do día e do alto ou baixo  que se encontre o sol, 
podemos observar como cambian as cores e as formas tan específicas que son 
típicas da costa galega do mar Cantábrico. 

 Se a marea se encontra 
subindo ou xa está alta non 
podemos aprecialas,  posto que 
a auga cobre toda a Praia. Por 
este motivo temos que ter 
moito coidado se estamos na 
area e vemos que a marea 
comenza subir, isto significa 
que temos que subir ata o 
aparcamento onde tamen hai 
miradores, porque a marea 
sobe ata cubrir os cantís e 
temos o perigo de afogarnos; tamén temos que ter moito coidado de non 
acercarnos moito á beira do mar se estamos na parte de arriba porque hai bastante 
altura e tamén o vento aí sopla con moita forza e unha racha de vento podería 
tirarnos abaixo.  

Para ir a visitala tes que pedir un permiso onde tamén te informan das 
horas de baixada e subida da marea e as precaucións que tes que ter.  

En conclusión é unha das praias máis espectaculares do mundo e vela é 
unha gozada. 

Janire Salvador Isaac 
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Cristiáns, o obxectivo dos Talibáns en Paquistán. 
Un ataque suicida en Lahore deixou polo menos 72 mortos e 

centos de feridos. Este ataque dinamitou a relación, a coexistencia 
aceptable entre cristiáns e musulmáns. 

Nun primeiro momento, as autoridades paquistanís descartaron que 
o atentado tivese como obxectivo aos cristiáns, a pesar de que a esa hora 
estivesen moitas familias desa relixión celebrando a Pascua nun parque 
central. Pero aclarouse a primera hora do luns cando os talibáns fixeron 
un ataque ¨contra os cristiáns¨ . Nos últimos meses, a minoría cristiá 
cargou repetidamente contra o Goberno por non protexelos mellor.  
O peor ataque contra este grupo tivo lugar no 2013 en Peshawar, cando 

dúas bombas deixaron 80 
mortos nunha igrexa. Este 
rexurdimento de violencia 
contra os cristiáns é 
considerado para moitos 
como unha mensaxe 
directa para os occidentais 
e poñer nun apreto ao 
primeiro ministro Nawaz 
Sharif, aliado dos Estados 

Unidos e de Europa.  
Paralelo ao ataque, os manifestantes expresaban na capital 

Paquistaní, Islamabad a sua contrariedade contra o aforcamento o mes 
pasado de Mumtaz Qadri, acusado do asesinato do gobernador de Punjab 
en 2011, Salman Taseer. 

Este tipo de actos de adhesión ao extremismo son interpretados 
como unha mostra do amplio apoio que teñen os islamistas e a población 
paquistaní. 
 
 

Laura Pereira González  
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Vai de morto o que non foi 
de vivo. 

      Porque visitar San Andrés de Teixido?  
Fálase dun lugar de poder máxico, con pouco máis de 
50 veciños na actualidade que aínda manteñen as 
faladurías  misteriosas que se difundiron ao longo de 

moitos anos.É unha aldea rural que presenta uns impresionantes cantís, pois está 
situada nos cantís máis altos de Europa, e unhas paisaxes fermosas. É un lugar 
atractivo para calquera persoa que o visite pola súa beleza, pero sobre todo para os 
crentes, pois hai numerosas tradicións de carácter relixioso que xiran entorno a este 
pobo da Comarca de Ferrol e que fan del un punto turístico interesante. 
A súa igrexa foi construída no século XII á protección dos condes de Trava e sufriu 
numerosas reconstrucións aproveitando épocas de bonanza económica.  
Os artesáns da zona elaboran o produto típico, unhas 
figuriñas coñecidas como “Sanandreses” que segundo a 
tradición, os que a conteñen estarán desamparados. 
Realízanse con migas de pan e nun principio eran un 
home, unha muller e unha pomba. Na actualidade son: a 
Mao, o Peixe, a Barca, o Santo e o Pensamento, cada 
unha co seu propio significado.  
Cales  son as lendas e tradicións máis coñecidas? 
A alma do morto levada por familiares: despois de morto, unha maneira de ir a 
romaría é coa axuda dun familiar. Antes de comezar a peregrinación os parentes van 
ao camposanto onde se encontra a tumba do defunto para pedir que o seu espírito 
faga a viaxe con el. 
A fonte dos tres canos: a lenda conta que se se pide un desexo hai que beber dos tres 
canos de esta fonte, logo tírase unha miga de pan a auga e se esta flota, San Andrés 
cumprirá o noso desexo. 
A herba de namorar: é unha herba que se dá nos arredores da zona e dise que é boa 
para solucionar os problemas de amores. 
O ramo: unha tradición consiste en volver da romaría co ramo de San Andrés que é 
unha vara de avelá.  

Lucía Sánchez González 
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O BOTELLÓN 
O botellón é, sen dúbida, un tema de actualidade e que involucra a gran parte da 

poboación ben por participar del ou ben por verse afectado por el. O botellón é un fenómeno 
moi polémico e que vén suscitando dende hai anos medidas contra a súa posta en marcha e as 
correspondentes protestas das persoas que o ven como algo positivo, a pesar de que pode 
chegar  a selo dependo do punto de vista que cadaquén pode escoller no relativo aos pros e 
contras do botellón.  

No referente aos aspectos positivos podemos enumerar todos os motivos que os 
rapaces teñen para facer botellón cada fin de semana. O grande aforro de cartos,  o escape das 
grandes aglomeracións nos pubs e a maior facilidade para falar ou pór a música que se desexa 
son os máis repetidos.  

 
Con todo, a lista de aspectos negativos non deixou de medrar dende que o botellón 

comezou a ser unha constante, un fenómeno cotiá. O fácil acceso ao botellón provocou o 
descenso da idade para comezar a consumir alcohol e é habitual na actualidade ver rapaces de 
trece ou catorce anos iniciándose no consumo de bebidas alcohólicas de altas graduacións, 
influenciados pola moda ou polo simple desexo de imitar aos seus amigos de máis idade. Isto 
propiciará nun futuro a facilidade da aparición de dependencia ao alcohol para as persoas que 
comezan a beber a tan pronta idade. Ademais, ha de destacarse o gran problema da limpeza 
pois nas horas posteriores ao botellón recóllense ata toneladas de lixo en todo o país, o que 
orixina numerosas protestas entre a poboación adulta, sumado ao feito de ver tan negativo o 
consumo de alcohol e ao ruído que provoca o botellón, a pesar de existir na actualidade áreas 
destinadas para este fin.  Tampouco han de quedar sen mencionar as protestas dos donos dos 
locais que cada día de festa ven minguar os seus ingresos pola facilidade do botellón e o seu 
baixísimo custo ao empregárense bebidas alcohólicas de alta graduación con marca 
estranxeira e moi baixo prezo.  

En definitiva, o botellón é un tema que produce gran polémica e no que todo o mundo 
ten, sen dúbida, algo que opinar. 
 

Silvia Calviño Castro 
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O cambio climático. 
Quecemento global. 

Este fenómeno consiste na 
variación global do clima da Terra 
debido a causas naturais e agora 
sobretodo á acción do home no 
medioambiente.  

A enerxía recibida pola Terra dende o sol debe estar en equilibrio 
enerxético coa radiación emitida dende a superficie terrestre, polo tanto 
calquera factor que produza unha variación entre a cantidade de enerxía 
que entra ao sistema e a que sae do sistema, pode xerar un cambo climático. 

Polo tanto, prodúcense cambios a moi diversas escalas de tempo e en 
todos os parámetros climáticos: temperatura, precipitacións, nubosidade… 

Aínda que pareza pouca cousa, chega a producir catástrofes e 
algunhas irreversibles: aumento da temperatura do planeta, a fusión do xeo 
en Groenlandia, o aumento do nivel dos mares, os climas extremos e o 
cambio nas correntes oceánicas. 

O quecemento global é una ameaza para miles de millóns de persoas, 
sobre todo para as máis pobres do 
mundo (inundacións, sequías…) e que, 
paradoxicamente, son os que menos 
gases de efecto invernadoiro emiten á 
atmósfera (vapor de auga, 
CO2,metano…) . 

Se esta situación continúa, estes 
desequilibrios poñerán a moitas especies 
nunha situación crítica e a súa supervivencia dependerá das posibilidades de 
adaptación que teñan, pero non todas as especies teñen esta capacidade de 
adaptación, co que se producirá a extinción dun número importante de 
especies. As previsións son certamente alarmantes; a terceira parte dos 
hábitats naturais están en risco de transformarse ou desaparecer para finais 
do século XXI. 

Nós podemos contribuír con xestos sinxelos da nosa vida cotiá, 
coidando o noso malgasto de auga, alimentos, enerxía… Así que, en 
definitiva, todos deberíamos coller a bicicleta, baixar o termostato da 
calefacción, reciclar, pechar a billa mentres lavamos os dentes e apagar as 
luces cando non as precisamospara poder salvar o planeta. 
 

Laura Rodríguez Ortiz  
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O fenómeno YouTuber 
Co nacemento en 2005 de YouTube, o mundo coñeceu o 

que se convertiría no mellor portal de subida de video de toda a 
rede. Así, gran cantidade de usuarios comezou a subir o seu 
contido a esta páxina web ata que finalmente naceu o termo 

“YouTuber”. 
Estes “YouTubers” non eran máis que rapaces e rapazas que comezaron a subir 

videos por diversión ata que conseguiron fama e a súa presencia neste portal volveuse 
imprescindible, ata o punto que as empresas comezaron a ver en YouTube un lugar onde 
podían chegar a gran cantidade de público publicitándose a través destes personaxes 
famosos. 

Non foi ata 2013 que a comunidade YouTube España comezou a evolucionar cara 
ao modelo da Estadounidense, pois, de un día cara ao outro, a audiencia de YouTube 
creceu considerablemente. 

Concretamente, o feito que fixo triunfar tan rapidamente a YouTube no noso país 
foi a chegada a YouTube de rapaces que comezaron a subir un contido basado en xogar a 
videoxogos mentras comentaban as súas partidas, algo que chamou a atención de miles de 
rapaces. 

 Así, persoas coma Rubén Doblás 
conseguiron gran fama en Internet , chegando a ter 
unha audiencia de 16 millóns de persoas, entre 
todos os países de fala hispana, tendo en conta toda 
Latinoamérica. 

Isto produciu un crecemento, tanto en 
persoas que utilizan YouTube como un lugar de 
ocio para ver contido coma de usuarios que se suman a subir os seus propios videos á 
rede. 

Desta forma,  unha gran cantidade de novas promesas do mundo audiovisual e 
incluso profesionais que anteriormente traballaron en televisión comezaron a migrar a 
YouTube, coa intención de abrirse un oco entre tantos aspirantes a “YouTuber” para poder 
conseguir gañar diñeiro a través do seu contido. 

Incluso, grandes productoras españolas , coma A3Media comezaron a enfocar o seu 
traballo cara a esta plataforma, o que nos dá unha idea clara de que, efectivamente, 
Internet é o futuro. 

Coma conclusión, estou completamente seguro de que, máis tarde ou máis cedo, 
veremos coma un medio tan explotado e tan “pasado de moda” coma a televisión 
moverase a un segundo plano deixándolle a Internet o papel coma medio de comunicación 
por excelencia.  

José Antonio Babarro Rodríguez 
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NACE UNHA PROMESA MUSICAL ENTRE OS ALUMNOS DO OTERO PEDRAYO 
 

Durante moitos anos, unha morea de rapaces deléitannos co seu talento musical nas 
actuacións previas ás festividades de Nadal e verán, xa sexa en solitario ou en grupos.  

Pero non hai moito, chegaron ata os nosos oídos rumores de que dúas personas 
decidiron fusionar os seus talentos en “Calles Bohemias”. Este é o nome co que se coñece o 
dúo de Clara Rodríguez López, de 4º da ESO, e a Martín Danta Pérez, de 2º de Bacharel. 

 
 Segundo temos escoitado, Clara López deféndese sen problema co micro, facendo 
deste a súa arma. Fontes cercanas a ela afirman que é unha das mellores voces que escoitaran 
en moito tempo e que se adapta ben a calquera estilo. Non nos estrañaría que fora elixida a 
mellor cantante da capital termal.  

De Martín Danta non hai moito que dicir, tendo en conta o seu historial como músico. 
Baterista, pianista e deféndese un pouco coa guitarra, está considerado polos seus amigos un 
músico capaz de facer estremecer a todos aqueles que o escoitan en directo. É o pianista 
principal do grupo e non sería raro que nolo encontremos tocando dous instrumentos á vez. 

 
  
  
 
 
 
 

 
        CLARA RODRÍGUEZ LÓPEZ                                                             MARTÍN DANTA PÉREZ 
 
Desexámoslles moitísimos triunfos e que sigan facendo o que lles gusta, que é entreter a 
través da música. 
 

Udo Heubeck 
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O galego, a vía de comunicación entre os mozos? 
 

Os mozos de agora xa non empregamos o galego para comunicarnos todos os 
días, ou polo menos a maioría de nós. 

Desgraciadamente rompeuse a cadea de transmisión xeracional do galego de 
pais a fillos, xa na xeración pasada, e agora moi poucos familiares nos falan en 
galego, polo que tampouco nós tomamos a iniciativa de empregala no noso grupo de 
amigos. 

O uso do galego na mocidade reduciuse considerablemente ata chegar a unha 
situación extrema, e isto pode ser consecuencia de que os nosos pais se dirixen a nós 
en castelán, pero segundo a miña opinión, o principal motivo son os prexuízos.  

Presentamos un nivel moi baixo de autoestima e non nos sentimos orgullosos 
das nosas raíces. Si que é certo que existiu moita pobreza e analfabetismo na nosa 
comunidade, pero o galego non tivo a culpa diso e nós asociamos inxustamente a 
nosa lingua coa situación social vivida, identificando ao castelán como lingua de 
prestixio, polo tanto relacionándoo co éxito, a riqueza e o ascenso social. 

Paradoxicamente pese ao seu escaso emprego, son os da nosa idade os que 
máis defenden a lingua á hora da verdade, e o principal motivo é o ensino desta lingua 
nas escolas, xa que nos fai ver a importancia que ten ter una lingua propia. Isto pode 
ser una boa base cara a recuperación do galego, e sería importante comezar a 
empregar a nosa lingua tamén noutras materias. 

Polo tanto de momento o galego non está a ser empregado na mocidade, pero 
a situación pode chegar a cambiar nun futuro se a sociedade se conciencia. 
 

 
 

Andrea Salgado Pérez 
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O GRAFENO, O MATERIAL DO FUTURO. 
 

O grafeno é un material que xorde da agrupación do carbono en láminas moi finas en 
dúas dimensións, formando unha estrutura similar á dun panal de abellas debuxado nun folio. 

A principal característica deste material é que combina unha gran cantidade de 
propiedades que non se atopan xuntas en ningún outro composto, polo que é capaz de mellorar 
as condición de calquera superficie na que se aplique. É moi duro, resistente, flexible e moi 
lixeiro, conductor tanto do calor como da electricidade. 

As aplicacións deste material son incribles, só temos que botar unha ollada ao noso 
arredor: ordenadores, coches, teléfonos móbiles, equipos de música…son só algunhas das 

aplicacións que poderiamos apreciar na 
nosa vida cotiá, pero en realidade este 
material podería ter utilidade na 
fabricación de avións, satélites espaciais 
ou edificios, conseguindo facelos moito 
máis seguros e resistentes. 

Con todo, as súas aplicacións 
destacan sobre todo no campo da 
electrónica, xa que grazas á súa 

capacidade para almacenar enerxía proporcionaríalle ás baterías unha maior duración reducindo 
o tempo de carga. Chama a atención tamén por contribuír de maneira positiva co mantemento 
do medio ambiente, substituíndo materiais contaminantes que hoxe en día nos vemos na obriga 
de utilizar. Ademais, é capaz de xerar enerxía a través da enerxía solar, sendo varias veces máis 
eficiente que as placas actuais, converténdose nun material moi interesante dentro do campo das 
enerxías limpas. 

Non podemos esquecer o campo da 
medicina, no que as posibilidades do 
grafeno destacan por serviren para fabricar 
próteses deste material e contribuíren na 
mellora do tratamento dalgunhas 
enfermidades, por exemplo podería ser 
usado nas máquinas que realizan as 
radiografías substituíndo ás radiacións 
ionizantes que desgastan moito os materiais 
que se atopan ao seu redor. 

Por todo isto, non é raro que se diga que as utilidades do grafeno son practicamente 
ilimitadas, quedando reducidas as súas aplicacións únicamente polas barreiras da imaxinación 
humana. 

Laura Sánchez Sanmamed 
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O NOSO DERBI 
          

                        
  

 
 
 

  Esta rivalidade remóntase ao 9 de novembro de 1924, día no que se xogou o 
primeiro derbi oficial en Riazor. Para entendelo, hai que irse un pouco máis atrás, á 
fundación do Celta en agosto de 1923 trala fusión do Vigo e o Fortuna. Coa escusa da 
unión, catro xogadores que pertencían a uno deses dous equipos (Isidro, Otero, 
Chiarroni e Ramón González) foron ao conxunto coruñés, o que orixinou un problema 
burocrático que derivou en que o Depor foi descualificado por aliñación indebida do 
campionato galego da campaña 1923-24, que gañou a escuadra viguesa. 
 

Historicamente existe 
unha gran rivalidade entre as 
cidades galegas de Vigo e A 
Coruña. Isto vén ligado á 
rivalidade futbolística entre o R.C. 
Celta de Vigo e o R.C.Deportivo da 
Coruña. Estes son os dous equipos 
máis laureados da historia do 
fútbol galego. 

O Depor pola súa parte 
presume de ser o único equipo 
galego con títulos oficiais nas 
súas vitrinas mentres que o 
Celta presume de ser o que 
máis vitorias ten nos 
enfrontamentos directos entre 
os dous. 

Estadio de Riazor (A Coruña) 

Municipal de Balaídos (Vigo) 
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Anxo Díaz Martínez 

          
Na actualidade tamén son dous galegos os 

xogadores máis destacados de cada equipo: Iago Aspas 
polo Celta e Lucas Pérez polo Depor. Estes dous 
xogadores teñen historias paralelas pois ambos 
regresaron este ano aos equipos dos que son 
afeccionados dende nenos para lideralos. E xuntos 
poderían liderar a dianteira da nosa Selección Galega da 
que se di que volverá disputar un partido 7 anos 
despois este 2016. 

Dende entonces ámbolos dous equipos 
competiron por ser o mellor de Galicia 
converténdose en dous grandes do fútbol español 
e incluso levando a nosa bandeira e himno galegos 
por Europa. Por estes equipos pasaron grandísimos 
xogadores como Mostovoi, Djalminha ou incluso 
Rivaldo pero o máis destacado, o coruñés Luís 
Suárez Miramontes, que en 1960 se convertía no 
primeiro e único xogador español en conseguir un 
Balón de Ouro. 

Luís Suárez 

 

           Lucas Pérez e Iago Aspas 
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              O autorretrato, autofoto, ou, na súa forma orixinal inglesa, selfie, é unha actividade cada vez 
máis común que consiste en tomarse unha foto a un mesmo. 
              Este termo comezou a empregarse en 2013, sendo escollida como palabra do ano 2014 en 
España. 

As autofotos gañaron popularidade ó mesmo tempo que 
se desenvolvían as cámaras internas dos móbiles, xa que até hai 
uns dous anos dificilmente  podías sacarte un selfie no que se 
vira algo. Pero a medida que avanzou a tecnoloxía fixéronse 
famosos. Un dos máis distinguidos foi o que tomou o actor 
Bradley Cooper xunto a outras celebridades como Brad Pitt, 
Angelina Jolie, Julia Roberts ou Meryl Streep, durante a gala dos 
Oscars de 2014. 
             Hoxe en día é imposible non ver algún turista, un grupo de 
rapaces ou mesmo  varios adultos sacándose un autorretrato na rúa. E que dicir se imos ao centro 
da cidade unha fin de semana, atopariámonos adolescentes a cada paso cun brazo alongado e 
sorrindo cara o seu móbil.  
              Os selfies son máis que unha moda, xa que non se ve o momento no que a xente se aburra 
deles. Convertéronse nun hábito da meirande parte dos mozos, e con redes sociais como Instagram 
ou Snapchat, este tipo de fotos non fan máis que aumentar. Nelas compartimos moitos momentos 
do noso día a día: se imos tomar algo cos nosos amigos sacámonos unha foto, cando saimos de 
noite, ó facer turismo, nunha festa… 

               Non nos chegaba co furor que 
acadaron, que inventaron un artiluxio 
chamado pao selfie. Este ten un brazo no 
que ó final del podes suxeitar a cámara, 
permitindo tomar unha foto dende máis 
lonxe e así aumentar o campo de visión da 
mesma.  
              Por se a alguén isto xa lle parecía 
unha tolemia, aínda lle quedan por saber as 
loucuras que se fan para tentar sacar a 

mellor foto posible. Hai un dato que o di todo: os selfies mataron máis xente que os tiburóns en 
2015.  

En resumo, os autorretratos son unha boísima forma de inmortalizar un intre, pero sen a 
obsesión de fotografiar todo o que facemos nin de conseguir unha boa foto a calquera prezo, todo 
ten un termo medio. 

Adrián Novoa Dacal   
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A nova reforma educativa (LOMCE) implica un cambio nos institutos. A 

filosofía deixa de ser obrigatoria para os alumnos. Non cesan os comentarios alegres 
dos compañeiros máis pequenos  polos corredores. Están moi felices de non ter que 
cursar esta materia nos vindeiros anos. Non se dan conta do que deixan de aprender.  

Etimoloxicamente a palabra filosofía significa amor pola sabedoría. Consiste no 
estudo do mundo para acadar unha verdade absoluta e universal que nos permita 
comprender todo o que nos rodea.  

O argumento que se estende entre os adolescentes é a falta de utilidade da 
filosofía. Actualmente, valórase moito máis todo o científico, é dicir, o demostrado 
experimentalmente ou a través de cálculos e operacións. 
Pero se analizamos minuciosamente o asunto, vemos que 
filosofía e ciencia teñen unha orixe común. Por exemplo, 
Pitagóras fixo enormes avances para as matemáticas pero 
tamén razoou sobre a orixe e esencia da natureza. Pouco a 
pouco, fóronse asentando as bases do pensamento, as 
dúbidas eran cada vez máis particulares. Por conseguinte, 
estas dúas ramas fragmentáronse e agora dedícanse a 
aspectos diferentes, cada un moi importante. A física 
busca explicar porque estamos sobre a superficie da Terra 
sen caer pero a filosofía analiza a posibilidade de estar 
vivindo todos nun continúo soño.  

A filosofía cuestiona todo, busca reflexionar empregando a razón porque só o 
ignorante afirma, o sabio sempre dubida. Consegue eliminar prexuízos e permítenos 
ser libres. Analizar todo o que dixeron os pensadores anteriores (Platón, Aristóteles, 
Descartes,Marx, Hume,Nietzche,…) ten como finalidade desenvolver o pensamento 
crítico do individuo, seleccionar o que nos parece correcto e analizar os erros. Desta 
maneira lograremos ser autónomos.   

A base da democracia céntrase neses aspectos. Búscase que o individuo sexa 
capaz de analizar os seus intereses para despois elixir nas eleccións os representantes 
que máis lle conveña. O problema é o Goberno. Convenlle moito máis ter persoas 
manexables, fáciles de controlar, que acepten as súas normas fielmente. A revolución é 
sinónimo de inestabilidade e atenta contra o seu poder. Enmascaran todo declarando o 
enorme progreso da sociedade co avance e desenvolvemento da tecnoloxía. Ata tal 
punto que queren que incluso as persoas sexan robots.Chegaremos a ter Internet e 
móbiles de última gama, chegaremos a Madrid en 3horas en tren, pero o noso 
pensamento e cultura esmorece a mesma velocidade. 

Teremos que resignarnos… pero non o poderemos tomar con filosofía porque 
será  xustamente o que non haberá.                                                      Florina Valentina Medrea 

Que é a 
filosofía Papá?  
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    PROFESIONAL CONTRA PERSONAXE. 
O novelista  Mario Vargas Llosa, celebrou o seu octoxésimo aniversario o pasado 

vinteoito de marzo. A noticia, a cal coñecín a través dun programa do corazón, fíxome 
reflexionar acerca da súa nova situación persoal.  

Eu coñecera ao premio Nobel grazas á escola, pois tivera que estudar a súa obra e 
sempre pensei que formaba parte da  “ cultura xeral” da sociedade. Nunca imaxinei que 
acabaría sendo coñecido e incluso recoñecido  por un romance cunha muller ( Isabel Presley) e 
máis, sendo esta totalmente allea ao mundo da cultura.  

Paréceme totalmente comprensible ter interese sobre a vida dos famosos e incluso 
non ter grandes coñecementos sobre literatura. Non obstante, sorpréndeme que unha persoa 
tan vinculada á literatura e da que nunca soubera nada da súa vida persoal hoxe estea na 
palestra día si día tamén como unha das persoas de maior interese.  

Esta situación levoume a imaxinar que sentirá 
un novelista tan recoñecido, vendo aos seus oitenta 
anos como o traballo da súa vida queda eclipsado por 
unha parella e  como os medios de comunicación  
prestan nula atención á súa faceta como autor, algo 
que a min sinceramente me anoxaría bastante. De 
feito, recentemente, Vargas Llosa publicou unha nova 
novela Cinco esquinas que creo que non dará tanto 

que falar como o modeliño que elixiu Isabel Presley para a celebración do aniversario. 
Con todo isto non quero botar as culpas a Isabel que a pesar de que para min non ten 

unha profesión demasiado loable non é a creadora da opinión pública nin obriga a ninguén a 
interesarse pola súa privacidade. 

En xeral, os culpables penso que somos os consumidores de toda esa información e os 
que permitimos que  o “lareteo” tape a calidade e a cultura que unha persoa poida ofrecer. 
Ademáis esta situación tense dado xa con outras persoas o que nos debería facer pensar o por 
que desta situación e se realemente temos ese pasotismo cara a cultura. Cousa que 
persoalmente me parece  moi triste, non só porque a cultura é algo importante que 
deberíamos coidar senón porque no fondo non creo que ser un gran novelista, cantante ou 
deportista estea reñido con saír en programas e revistas do corazón.  

E ti que opinas sobre a relación da cultura e os seus  representantes e o mundo do 
corazón? Son compatibles, non o son? 
 
 
 

Aldara Suárez García 
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O SENSACIONALISMO. 
Sensacionalismo é un término periodístico 

xeralmente pexorativo, que denuncia a manipulación 
informativa tendente a producir sensación, emoción ou 
impresión. É aplicable a tódo-los medios de 
comunicación (especialmente a prensa escrita, a radio e 
a televisión).Os obxectivos do sensacionalismo son: a 
obtención a toda costa de maior repercusión (audiencia ou tirada), e por tanto maiores 
beneficios económicos, ou a manipulación da opinión pública (cun determinado propósito: 
empresarial, político, social ou ideolóxico). 

O XUÍZ NON VE? 
Este último punto é o que máis me chama a atención xa que é inmoral a utilización de 

imaxes duras para captar lectores ou audiencia, pero é aínda peor aqueles medios que están 
ao servizo dunha determinada empresa, equipo de fútbol…Xa que o verdadeiro propósito 
debería ser informar con rigor e obxectividade e non os beneficios económicos. Ultimamente 
non só son os medios de comunicación, senón que tamén nas redes sociais se pode encontrar 
una enorme cantidade de información que en moitos casos non é verdade e noutros é una 
verdade modificada. No “mundo occidental” tampouco se lle da  a mesma  importancia ao que 
ocurre en Europa e Norteamérica que no resto do mundo, como ocurre actualmente cos 
atentados xihadistas que se é en Bélxica a repercusión e maior que se é en Pakistán (día 
seguinte en Lahore con 72 falecidos) disque por proximidade ou porque alí é máis común que 
ocurra.

En España os medios onde máis se nota é nos periódicos deportivos como poden ser 
Marca ou Mundo Deportivo e tamén na sección de Deportes de cadenas televisivas como 
Cuatro cuxas portadas e noticias están centradas en dous equipos e moitas veces suelen ser 
cousas alleas ao propio deporte como poden ser polémicas arbitrais e tamén anuncios de 
grandes fichaxes de Madrid e Barcelona que se afastan bastante da realidade como pode ser a 
fichaxe de Iniesta polo Real Madrid (recordemos que a primeira división española consta de 20 
equipos) .Tamén cabe destacar que medios “serios” entre os que podemos incluir El Mundo, El 
País, ABC, La Razón, Público, La Vanguardia, 20 Minutos, La Voz de Galicia… cuxas portadas as 
veces teñen datos superfluos e omiten noticias máis importantes por motivos económicos 
pero tamén por intereses propios ou cercanos. E nalgúns artigos é difícil diferenciar entre a 
noticia en sí e a opinión do redactor. 

A nivel internacional parece que hai unha gran separación entre os Estados Unidos e 
Rusia en canto información. Dende Estados Unidos acusan  ao xornal RT (ruso) de 
“desinformación e propaganda do goberno ruso” mentras que este se defende decindo que 
existe unha guerra informativa desatada contra Rusia aproveitando sucesos con o de Ucraína 
de hai uns anos. De feito o periodista John Pilger afirma que A TERCEIRA GUERRA MUNDIAL xa 
comezou e é unha guerra  de propaganda e distración ata que se lance o primeiro misíl. 

Pablo Ledo Santana 
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Snapchat 

 
O auxe e o continuo crecemento de usuarios en redes sociais despois do gran 

éxito de Facebook levou a gran cantidade de empresas a desenvolver as súas propias e 
a compartilas co mundo. 

Así naceu Snapchat. 
Creada en 2010 na Universidade de Stanford, polos estudantes Artur Celeste, 

Bobby Murphy e Reggie Brown, esta nova rede social supoñía unha revolución na 
forma como todo era compartido a través da rede. 

A diferenza das redes anteriores, coma Tuenti (xa desaparecida), Facebook, 
Twitter ou Instagram, Snapchat abría unha nova posibilidade en relación ao tempo de 
visualización do contido compartido, e é que, a diferenza do seu compañeiro máis 
similar, Instagram, que permitía subir exclusivamente fotografías e videos á rede para 
continuar nela “de por vida”, Snapchat presentaba un límite de tempo. 

Isto é o coñecido coma un Snap, e dicir, unha fotografía ou un video que se 
comparten por un límite de 24h ao final das cales queda eliminado completamente. 
Ademais, toda fotografía ou video compartidos de forma privada entre usuarios e non 
subida á “Historia” só podería visualizarse unha vez durante un máximo de 6 segundos. 

Esta innovación fronte a todas as demais competidoras no mercado levouna a 
converterse nunha das aplicación actualmente más descargadas polos usuarios. 

 
José Antonio Babarro Rodríguez 
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Camiñar pode ser unha actividade que aparte de axudarnos a estar saudables tamén 

nos pode aportar enerxía renovable colaborando así á redución dos gases do efecto 
invernadoiro. 

Este método ideado en Londres pola empresa Pavegen Systems é perfecto para 
lugares aos que acuden miles de persoas diariamente como aeroportos, estacións de tren, 
centros comerciais… Un sitio no que acaban de instalar estas baldosas é o Westfield Stratford 
City, un dos centros comerciais máis visitados de Londres; a enerxía xerada polos miles de 
visitantes será almacenada para empregarse entre outras cousas en iluminar as zonas 
peatonais e para a publicidade do centro comercial. 

O funcionamento destas baldosas é algo sumamente eficiente xa que cada paso 
produce ao redor de 7 vatios (segundo o peso da persoa), unha vez captada o 5% úsase para 
encender a baldosa e 95% restante é acumulado para ser utilizado de forma directa. 

As baldosas teñen unhas dimensións de 45x60 centímetros e producen un resplandor 
de cor verde ao ser pisadas. Son fabricadas a partir de caucho reciclado e outros materiais 

tamén reciclados. 
Para probar este método de 

enerxía renovable instalaronse 4 
baldosas no corredor do colexio de 
Canterbury (Reino Unido)  que 
capturaban a enerxía de 1100 
estudantes e mantiñan o corredor 
iluminado. 

Actualmente Pavegen Systems está traballando para a empresa alemá Siemens co fin 
de instalar as baldosas nunha plaza australiana co fin de se autoabastecer, tamén teñen 
pensado instalalas no tren de Londres e nalgunhas escolas. 
Nun principio apostar por este método pode saír algo custoso, 
pero farase rentable a curto plazo porque xera enerxía para o 
consumo. 
         
              
    
                              

Adrián Álvarez González 
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Tradición ou maltrato?. 
A  "Asociación Animalista Libera" iniciou unha campaña de recollida de firmas na 

plataforma dixital "change.org", na que xa se subscribiron máis de 7.500 persoas, pedíndolle 
ao Concello que modifique a tradicional Festa do Boi, xa que opinaban que o boi era 
maltratado. 

O alcalde de Allariz, Francisco García, advertiu que a Festa do Boi non ten nada que ver 
coas corridas de touros, pero acepta que son libres de defender o contrario, pero advirte que 
non vai cambiar a forma de celebrarla. 

Na festa 
densenvolvense diferentes 
actos como a carreira 
matinal do boi, onde os 
bois son amarrados polos 
cornos  cunha corda. 
Normalmente a corda 
lévana entre dúas ou tres 
persoas e outro grupo (4 o 
5 persoas) custodia ao 
animal por detrás velando 
pola seguridade dos 
corredores. Estas carreiras 
duran aproximadamente 
30 minutos con varias 
paradas polo percorrido, 

para o descanso dos corredores e do animal, e en cada carreira cámbiase de boi. Outros actos 
son: representación do espectáculo de títeres "A historia de Xan de Arzúa", concurso de 
Trobadores e de sobremesas… 

A orixe da Festa do Boi encóntrase nunha lenda do ano 1317, onde Xan de Arzúa, 
(fidalgo alaricano) revelouse contra as burlas e insultos que os xudeus, fartos do acoso cristián, 
 facían ao paso da procesión do Corpus. Con tal fin, subiuse a lomos dun boi e encabezou a 
procesión cargando sacos con formigas que botou sobre os xudeus, espantándoos 
definitivamente. No 2017 cumpriranse 700 anos da famosa tradición. 

A festa desenvólvese todos os anos o fin de semana antes do xoves do Corpus, durante 
9 días. A pesar da súa antigüidade tivo interrupcións: Durante a guerra do 36 suspendeuse, e 
foi en 1983 cando un grupo de xóvenes decidiu recuperala.  Hoxe en día, a Festa do Boi é de 
interese turístico atraendo a millóns de persoas a Galicia.  
 

Paula Rodríguez Hermida 
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     Domingo villar é un autor galego natural de Vigo que 
escribe novela negra, é dicir, obras relacionadas con crimes. As 
súas obras foron traducidas a nove linguas diferentes, 
destacando o inglés, o alemán, o francés ou o ruso.  
   Este  autor de 45 anos escribiu tres libros, os cales seguen 
unha mesma liña temporal, é dicir, os tres libros teñen os 
mesmos personaxes agás a vítima, que varía nos tres casos. 
Destes protagonistas destaca Leo Caldas, o inspector de policía 

encargado de resolver os crimes axudado por Rafael Estévez.  
   Comezando polo primeiro, Ollos de auga trata sobre a búsqueda 
do asasino de Lois Reigosa, un saxofonista homosexual que aparece 
asasinado pola inxección de formol no seu pene, que provocou 
unha morte espantosa e dolorosa. Este libro foi publicado en 2006, 
e gozou de críticas moi positivas coma unha do Faro de Vigo, que 
dicía:   

“Quedamos abraiados pola crueza do asasinato, polo humor 
presente en cada páxina, pola ironía dos diálogos... que fan a 
lectura divertida.” 

No segundo lugar atópase A praia dos afogados. Este libro trata 
sobre o asasinato de Xusto Castelo, que aparece afogado nunha praia 
atado cunhas bridas. Foi publicado en 2009 simultaneamente en 
galego e castelán, e vendeu máis de 10.000 exemplares. Ao igual que 
co seu primeiro libro, as críticas foron xeralmente positivas. 
    Por último atopase Cruces de pedra. Este libro foi oublicado moi 
recentemente, en 2015, e trata sobre a busca de Mónica Andrade, 
unha muller nova que desaparece misteriosamente tralo paso dun 

forte temporal nas costas galegas.  
    No tocante ao persoal, non tiven o pracer de leer o último dos seus libros, pero si 
puiden ler os dous primeiros. En poucas palabras, unha vez que empezas, costa deixar 
de ler. Ao final, o asasino é quen menos esperas. Sen dúbida algunha, son dous libros 
de calidade e recomendaríaos sen reparos.  

Pablo Domínguez Fernández 
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CARTAS DE AMOR 
(febreiro 2016) 

 
Velaquí unha selección de cartas de amor feitas polo  

noso alumnado do Otero Pedrayo 
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 Carta ao ceo 
 
 
 

"Coñece cada un dos lugares nos que nalgún intre nós as dúas quixemos estar, mais non 
sintas mágoa por min, eu alcanzareite, e recorda: non has de ter medo de voar cara o 

ceo, eu estarei agardando por ti." 
 

Así resoan as túas derradeiras palabras no meu tímpano, reafirmando que non é máis 
grande aquel que máis ocupa, senón quen deixa maior baleiro cando falece. 

 
Asimilación é a etapa que estou recorrendo. Admitirei que non son quen de superalo. 
Pequenos detalles fan a túa ausencia cada día máis notoria: falarche e non obter unha 

resposta ou mesmo bicar o teu retrato. Teño a esperanza efémera de que volvas, mais de 
socato retorno á realidade e reparo en que ese gran desexo, non terá lugar. 

Así mesmo, os recordos que posúo na miña memoria aumentaron o seu valor desde que 
non estás aquí comigo. Sen dúbida, es ti unha desas persoas na miña vida que será 

irremplazable e inigualable, con tantas fermosas características e toneladas de exemplos 
a seguir, que fan de ti unha das mulleres máis inspiradoras que coñecerei endexamais, 

xa que aínda que a nosa estancia terreal é transitoria, ti deixaches unha pegada 
imborrable en min. 

Véxote reflectida en cada recuncho da casa, e especialmente na face desa persoa á que 
lle transmitiches todo e canto coñecías e na que legaches a túa ensinanza: a túa filla, a 

miña avoa. 
 

Lembro a ultima aperta tenra que me deches, así como tamén a derradeira vez que nos 
ollamos, escasamente unhas horas antes da túa partida. Sabéndoo, ficaría neses últimos 

intres ao teu carón, collendo a túa man e escoitando a túa respiración entrecortada 
mentres admiraba a túa beleza. 

 
O día 31 de Marzo de 2015 comecei unha longa viaxe sen ti, na que levo por equipaxe o 
teu sorriso. Estes primeiros meses estiveron incompletos, faltoulles a mellor parte que, 

sen dúbida, es ti. Este baleiro que hai no meu interior, sei que debo enchelo cos 
fermosos recordos que teño, e que ser forte é a única solución para esta tristeza que me 

deixaches. 
 

Non é doado transformar os sentimientos en palabras, pero aínda é máis custoso aceptar 
que non te verei nunca máis, tan só nos meus soños e pensamentos. Porque sen dúbida, 

a peor distancia é a que existe entre a terra e o ceo. 
 

"Quérote miña prenda", tal e como ti me dicías. 
   Andrea Guede Diz  
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MAIOS 2016 

 COPLAS DO IES “OTERO PEDRAYO
As coplas dos Maios 
temos que cantar 
caládevos todos 
imos empezar. 
 
Se non ves as noticias 
ímosche contar 
que cousas no mundo 
están a pasar. 
 
Corrupción e guerra 
teñen que acabar 
pero día tras día 
acaparan xornal. 
 
Pechan as fronteiras 
sen deixalos pasar 
cruzan en pateiras 
non veñen roubar! 
 
Perdemos a vergoña 
que barbaridade! 
xa non lembramos 
de solidariedade. 
 
Terroristas polas rúas   
non os poden parar 
con bombas, que 
loucura! 
quérennos amedrentar. 
 
En Bruxelas e París 
foron eles atentar 
e os nosos políticos 
veña e veña a parolar. 
 
En Venezuela  
está Maduro 
que deixa a todos  
sen un duro 

 
       A nosa monarquia 
       que lle está a pasar? 
       primeiro Urdangarín 
       agora dona Pilar. 
 
      Tamén dona Cristina 
      a infanta imputada 
      olvidóuselle todo 
      non recorda nada. 
 
      Vaiche para longo 
      haberá eleccións 
      PSOE non resolve 
      nin coas coalicións. 
 
      O pacto de goberno  
      non dá chegado 
      PSOE e Podemos 
      non dan arranxado. 
 
      Non dan arranxado  
      pra  gobernar 
     está moi sentado 
     Rajoy a esperar. 
 
      Se non hai acordo 
      para gobernar 
      seguirá a Lomce 
      haberá que tragar. 
 
      Despois dun tempo 
      de indecisións 
      ao fin haberá 
      novas eleccións. 
 
      Señores políticos 
      deixen de roubar 
      dennos máis becas 
      pra poder estudar 
 

      Acaban coa cultura  
      tamén coa sanidade 
      acaban con todo 
      que barbaridade! 

 
      Volvemos ao de antes 
      volvemos ao pasado 
      só van estudar 
      os máis adiñeirados. 
 
      Seguimos sen goberno 
      pero hai que protestar 
      por iso contra a Lomce 
      andamos a loitar. 
 
      Con España en crise 
      e ningunha solución 
      nin Rajoy cos recortes 
      nin o Rei coa abdicación. 
 
      Cataluña independente  
      Puyol e a corrupción 
      teremos que facer 
      outra constitución. 
 
      España quere ser outra 
      hai que pórse a dialogar 
      todos xuntos nunha piña 
      incluído os cataláns. 
 
      Os políticos son humildes 
      nesta España en recesión 
      de chourizos está chea 
      que rouban sen perdón. 
 
      E agora Panamá 
      que país de corrupción 
      non enganan a ninguén 
      esta pandilla de ladróns 
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Soria en Panamá 
Besteiro na Pokemon 
en Valencia Barberá 
e mañá outro sairá. 
 
Estafado se sente 
o noso país 
cando levan os cartos 
lonxe de aquí. 
 
Hai corrupción 
todos a delinquir 
ningún deles coñece 
a palabra dimitir. 
 
Quero ser político 
para no poder estar 
saltarme todas as leis 
e poderme forrar! 
 
Queren suprimir 
as deputacións 
a de Ourense é  
unha institución! 
 
A estación intermodal 
a Ourense chegará 
non a verán meus ollos 
nin hoxe nin mañá. 
 

Seica este ano 
é ano electoral 
andan xa coa obras 
moendo ao persoal. 
 
Pecharon Consejo 
dende Salesianos 
e para arranxalo  
van botar anos. 
 
 
Se unha mascota  
ti queres ter 
as súas cagadas 
has de recoller. 
 
O boi de Allariz  
está ben tratado 
espumea polo nariz 
está estresado! 
 
A  tauromaquia                                     
consideran cultura 
nin arte nin nada 
pero si tortura. 
 
Os mozos de agora 
non saben falar 
sacan de móbil 
e a chatear. 

Todo o día co móbil 
sen prestar atención 
mozos e vellos  
canta adicción! 
 
E hai que acabar 
co acoso escolar 
colocar cámaras 
non é educar! 
 
Pero dános igual 
seguirá o sen vivir 
nada irá mal 
se gaña o Madrid. 
 
Falemos galego 
nenos, pais e avós 
se algúns o desprezan 
defendámolo nós. 
 
 
Aquí rematamos 
hannos aplaudir 
se gustan vostedes 
podemos repetir. 
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Un globo 
 

Humbert Humbert marchou en marzo. 

Existe unha magnífica e mísera sensación que é a que se produce, por 
exemplo, cando a un rapaz se lle escapa das mans un globo de helio. O globo 
comeza a elevarse e hai incerteza por se a man se moverá o suficientemente 
rápido como para agarrar o fío de novo. 

Humbert Humbert era unha sorte de globo. Aquel día estirei a man 
terriblemente rápido e terriblemente lonxe, pero en van. 

O autobús, matrícula M 1331 OM, afastouse irremediablemente. 

Tal suceso non sería tan relevante de non ser porque a) Humbert Humbert non 
quería marchar, b) eu non quería que a única persoa que merecía a pena 
marchase e c) o condutor do autobús de veras quería irse. 

Supoño que eu tamén marcharei, necesítoo. Cumprir dezaseis e sentirse sen 
forzas para outros tantos non está ben. Quero desaparecer, nada suicida, só 
borrón e conta nova. 

Días despois de que H. H. desaparecese o meu comportamento comezou a 
ser… errático, ou como dirían os psicólogos (aos que de seguro mamá me tería 
levado de non vivir nunha perpetua nube de algodóns e tranquilizantes), 
patolóxico. 
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Ao principio escribía cartas. E ao principio as cartas só as escribía na casa, de 
seis a sete, nas horas baixas. Pero enseguida comecei a facelo tamén en 
clases, nas horas mortas. 

Chega un momento no que as horas mortas pasan a ser días mortos, semanas 
mortas… E se non detés a tempo a infección, toda a túa vida convértese niso, 
nun silencio gris. 

Agora mesmo estou aquí, onde o vento xira, o pináculo da cidade. Un último 
pensamento, socio? Algo que recordar? 

Pode. Humbert Humbert e máis eu facíamos álbumes. Eran fotos sacadas en 
segredo, eramos francotiradores dos pequenos momentos. Normalmente nós 
non eramos os protagonistas, pero de telo sido só nos decatariamos se un lle 
ensinase ó outro as fotos. 

Se H. H. aínda estivese aquí e fixese un novo álbum para min (quizais si o fixo, 
quizais aínda estou a tempo de volver a casa, abrir a caixa do correo e atopar 
un libriño de follas amarelentas e tapas azuis, encadernación obviamente 
caseira, que non torpe) seguramente titularíao “O que foi del”. 

Pode, pode ser… Así que corro, baixo correndo, atraveso o túnel da ponte da 
autovía, correndo, e pérdome entre a cuadrícula de edificios grises, grises 
como a xente que vive neles. 

Aí está. Abro o caderno. Na primeira foto aparezo eu, sentado no valado do 
paseo do río. Estou mirando ao río, coas pernas colgando, a cabeza gacha e 
cun deses vasos de cartón atravesado por unha palliña ao meu lado. Leva o 
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subtítulo de “Tarde de venres para un”. Humbert sempre elixía, ou elixe, visto o 
visto, nomes sarcásticos para cada unha das fotos. 

Paso a folla, a seguinte fotografía é o lateral dunha casa. A miña casa. É de 
noite e tatuado na fronte de pedra distínguese un rectángulo de luz. É a ventá 
do meu cuarto, coa persiana medio baixada. Iso é todo o que aparece en 
“Código morse”. 

Adiviño que a foto foi tirada nun deses momentos cando as ruínas que quedan 
de papá e as que quedan de mamá discuten por quen tivo a culpa de que. 
Eses momentos nos que me encerraba na habitación, acendía a luz, e baixaba 
e subía a persiana. Código morse para quen? 

As que ocupan as seguintes láminas son instantáneas que falan todas do 
mesmo. Alguén camiñando só pola rúa, alguén tirando canastras só, alguén 
sentado no seu pupitre con xesto apático e apagado (Humbert Humbert 
debeuse esforzar moito en agocharse). Fíxome agora en que en todas esas 
fotos, estou rodeado de persoas que me resultan alleas. 

Só quedan tres páxinas. 

“Funeral”, a única cuxo título ten unha soa palabra. Funeral soa absoluto, 
lapidario. Non é difícil imaxinar que se ve. Xente de negro, non se distinguen 
rostros, a carón dunha tumba na que tampouco se le nome. Por que non 
chamou a esta foto “Funeral anónimo”? De pé, ás portas do que o dicionario 
me obriga a chamar fogar, co vento nocturno soprando, facéndome tremer, oio 
a fantasmagórica voz de H. H. dicindo: “Podes perder os dentes, pero non o 
amor propio”. 
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Penúltima, “Ups, isto non é correos”. Son catro recortes de fotografías 
diferentes, pero similares. Son eu deixando sobres en calquera agocho, ou 
pegándoos directamente a un farol con celofán. As cartas dirixidas a Humbert e 
que repartín por toda a cidade porque non estou tan mal coma para envialas de 
verdade. 

Hai unha última peza que non miro. Pecho o libriño. Os finais estrágano todo, 
porque non hai finais felices. Se tiveches unha boa vida, unha vida feliz, non  
che alegrará morrer. Só os desgraciados encontran consolo no que hai máis 
alá do punto e final.  E eses finais son tan depresivos como o seu pasado. Así 
que non, non hai finais felices. 

E isto? O que estou a punto de facer? Porque si, Humbert, se é que estás aí, 
tras eses contedores, coa túa cámara despregada como a aguia desprega as 
súas garras, listo para inmortalizarme, pensando xa en como destapar o 
rotulador vermello, mellor o negro, e escribir “Dúbidas a poucas horas de”; se é 
que me estás a oír, si, vouno facer. 

Non te sintas de todo responsable. As cousas non suceden por un único 
motivo, Supoño que había máis, simplemente máis “maises” que empurraron o 
condutor do autobús M 1331 OM (número capicúa) a lanzar o autobús contra o 
valado e precipitar ó baleiro o autobús, as persoas, as vidas, e as historias 
relacionadas co resto da humanidade. 

É imposible atopar o momento preciso no que a miña vida pasou a ser un 
cemiterio con máis mortos que flores e extirpalo. 

Camiño polas rúas desertas, só bolsas de plástico movidas polo vento pasean 
xunto a min. Sobre a miña cabeza nubes obesas son piadosas e reteñen a súa 
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carga. Por se acaso, agocho o teu álbum, ese que nunca fixeches, baixo o 
brazo. 

Trato de imaxinar como amencerá a cidade mañá, se botará de menos a este 
pequeno cidadán. Farán papá e mamá algo? Ou pasarán esas primeiras vinte 
e catro horas estomballados nun colchón sen sabas, agarimados e dicíndose: 
só temos trinta e tres anos, podemos arranxalo todo? Alguén do colexio, 
profesores cuadriculados ou imbéciles adolescentes torcidos só por non estar 
dereitos, ollará a mesa baleira? 

Comezo a subir escaleiras, devoro famélico chanzo tras chanzo. Son un 
lóstrego que varre as rúas que me viron crecer, pero que nunca me observaron 
con verdadeiro interese. Pronto o tempo e a preocupación farán agromar 
carteis de búscase e todos equivocados con respecto a data. Porque non 
desaparecerei hoxe, levo tempo desaparecido. 

Estou onde estaba. 

Humbert Humbert confesárame certa vez que aquí era onde traía ós seus 
ligues, aos cales nunca coñecín. Persoas que amaba por un tempo e das que 
se terminaba esquecendo. 

E para que? De que sirve entón? E de que serviu todo o que fixemos nós, 
todas as risadas (que era como chamábamos a esa risa que lle entra a un 
despois de cometer pequenos crimes de xuventude como falsificar a lista da 
clase, pegar moedas de cinco céntimos o pavimento, timbrar de madrugada a 
pisos de descoñecidos ou xogar con chisqueiros), todos os asaltos que 
aguantamos un ó lado do outro, todos os momentos? De que? 
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Se xa non están nin estarán. 

Se es un globo e a man que te sostiña agora está morta, se todo foi un 
accidente empezando polo teu nacemento, se o mundo non sorrí pero ensina 
os dentes, se non se che dá nada ben. 

Quizás para isto, para dicir adeus. 

Voume, Humbert, como fixeches ti, pero independentemente de crenzas 
relixiosas, eu estou seguro de dirixirme a unha vida mellor. 

Levo unha mochila, unha mochila que é real e sólida, chea de cousas e diñeiro 
para sobrevivir polo menos sen problemas durante unha semana. Despois… 
Despois xogarei a crer no destino. 

Este é o camiño longo, unha estrada interminable, cidades e aldeas 
descoñecidas. O camiño curto está no meu peto esquerdo, unha navalla fácil 
de afiar contra calquera pedra. 

O camiño que vou tomar pode ser un erro. Pero é tempo de cometer erros. 

Se volves, busca as cartas, ou os ecos de todo isto nos máis insospeitados 
recunchos deste mundo. Pero se xa estás aquí, escoitándome, non mo tomes a 
mal, pero por primeira vez en anos, non teño ganas de verte pronto. 

Adeus, Humbert Humbert! Adeus! 

 
 

 
Alexandre Rodríguez Coello 
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BÁGOAS DE ANDURIÑA 
 
Soou o batente do teu pelo nas 
miñas costas 
da ferida cravada no sol nacente. 
Idade indiferente. 
 
Seis millóns din que foron. 
Camión estreito, paisaxe extraña, 
día de feixo neste espazo pechado. 
 
As estrelas xa non estaban, 
por que xa non brillaban? 
Ninguén me explicaba nada. 
Miles de furnas chegaron ás casas, 
Bágoas caían nas cinzas 
mesturadas. 
 
A noite estrelecida tornará negra ó 
amencer. 
Nos ollos anduriñas espidas han 
de fenecer, 
mira para arriba e dime que é o 
que ves? 
 

 
Escuras anduriñas con ganas de 
comer. 
Mira para aló e dime que é o que 
ves? 
Un muro e unha espiga que non 
fican con ninguén. 
Agora fita aquí, e dime que é o 
que ves? 
Un par de fíos por ósos que pronto 
han de morrer. 
 
Escachou cun sorriso nos beizos, 
Bágoas por min quixeron correr, 
Pero elas escacharon tamén. 
Berros por chíos deberon 
entender. 
Chios por silencio tiven que 
comprender. 
Alemania tras un muro 
Na noite en que as estrelas xa non 
fican con ninguén. 
 
 

 
Iago Fernández Iglesias 
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BOURDEAUX- FUTUROSCOPE- PARIS-DISNEYLAND- VERSAILLES- CHÂTEAU DE CHAMBORD 

Esta aventura, que durou sete días, comezou o 30 de abril. Ese sábado ás 7 da mañá,  
un grupo de estudantes de primeiro de bacharelato do IES Otero Pedrayo, subíamos 
ao autobús rumbo a  Francia.   
Era bastante cedo, e moitos tíñamos cara de ter durmido pouco a noite anterior ( 
exames, facer maletas,..), pero estabamos ilusionados polo que íamos  coñecer nos 
vindeiros días. 
 

1-O primeiro día, foi realmente pesado, e aínda que no autobús iamos de 
troula e faciamos paradas para estarricar as pernas, foron bastantes horas de viaxe. 
Sobre as 16:30 da tarde, podemos dicir que atravesamos a fronteira, (e moitos a quitar 
a conexión a internet dos nosos móbiles). Xa pisabamos chan francés. Animo!, só 
unhas poucas horas máis e  chegariamos ao noso primeiro destino: Burdeos, unha 
cidade que foi  nomeada European Best Destination 2015.  
Paseamos pola súa zona histórica e, que foi o que coñecemos? 
Empezamos polo Grand Théâtre, encargo de  Richelieu, a finais do século XVIII. É un 
dos monumentos de estilo neoclásico máis bonitos do centro vello. Está considerado 
un dos emblemas de Burdeos.  
Continuamos o noso paseo pola Place des Quinconces, considerada unha das 
prazas públicas máis grandes de Francia e de Europa. Está rodeada de árbores 
plantados en filas escalonadas, (de aí o seu nome). No centro, vimos unha  
impresionante fonte con cabalos construída en memoria dos Girondins, membros que 
foron vítimas do Terror durante a Revolución Francesa que remata nunha figura que 
simboliza a liberdade. 
Moi preto de alí, atopamos a Place de la Bourse,  coa súa Fontaine des Trois Graces 
ou Fonte das tres Gracias, que representan ás fillas de Zeus. Esta praza contén 
edificios maxestuosos; ao norte o Palacio da Bourse ( actual Cámara de Comercio e 
Industria de Burdeos) e ao sur o hotel des Fermes. Fronte a ela, estaba o “Miroir 
d`eau” ou espello de auga, construído en 2006 coa intención de reflectir os belos 
edificios da praza, e como manda a tradición, todos pisamos eses poucos centímetros 
de auga sobre o chan que nos recordou a nosa infancia cando chapoteabamos nos 
charcos despois dun día de choiva.  
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Detrás da plaza da Bourse e desde unha pequena praza no barrio de Saint Pierre, 
atopámonos coa porta  Cailhau do s. XV que, sendo unha porta de entrada a 
Burdeos, no seu día formou parte da muralla da cidade.Continuamos o noso paseo por 
unha rúa peonil duns 3 km  que está considerada a máis longa de Europa, aínda que 
nós non a percorremos toda; trátase da Rue Sainte- Catherine, que atravesa o centro 
histórico da cidade .  
Outros  monumentos que tivemos ocasión de ver, esta vez de carácter relixioso,  foron 
a catedral de Saint- André, de estilo gótico que desde 1998 forma parte do 
Patrimonio da Humanidade como parte do  Camiño de Santiago de Compostela en 
Francia. É un dos templos máis antigos da cidade. O máis curioso deste monumento é 
o campanario; unha torre coñecida como Tour Pey-Berland que está separada do 
edificio para que as vibracións das campás non danasen o edificio principal. E o 
segundo monumento foi a Basilica de Saint- Michel,  principal lugar de culto da 

cidade, que tamén ten un 
curioso campanario de 114 m, 
o máis alto de Francia. 
Por último e para rematar o 
noso paseo por esta bonita 
cidade, temos que falar da 
Ponte de Pedra ou tamén 
chamada Le Pont de Pierre. 
Foi a primeira ponte 
construída por mandato de 
Napoleón. Como dato curioso 

esta ponte consta de 17 arcos, que corresponden ao mesmo número de letras do 
nome de Napoleón Bonaparte, casualidade ou vanidade napoleónica?. 

2-Segundo día da viaxe rumbo a Poitiers. Alí estaba Futuroscope o parque 
temático da ciencia no que todas as atraccións se basean na multimedia, nas técnicas 
cinematográficas, audiovisuais e robóticas do futuro.  
Se tivésemos que valorar ese día, realmente sería unha tarefa complicada.  Foron 
moitas as atraccións que vimos, aínda que non todas e, realmente resulta difícil elixir 
cal delas foron as mellores. Quizais se nos apuran un pouco, aínda que “a máquina do 
tempo” en forma de lavadora  dos simpáticos  Rabbids que nos trasladou a toda 
velocidade desde a prehistoria ata a conquista do espacio é a que leva a fama, a nós, 
“Baila cos robots” resultounos a máis divertida e xunto con ela, a de “Arthur, a 
aventura en 4D” ; está claro que somos unha xeración que nos gustan as sensacións 
fortes. Outra da sección de descubrimentos que tamén nos produciu un enorme 
impacto foi “Futur l´Expo” e a de “Explorarium”, desta todos saímos mareados.   E se 
temos que dicir que foi o peor deste día, cada un diriamos o nome daquela atracción 
que por mor do tempo non puidemos ver. Pero consolámonos pensando que tal vez na 
próxima ….  

3-Terceiro día de viaxe: Xa estamos en Paris, a capital de La France. 
Comezamos a coñecela visitando L´ Hotel National des Invalides, onde  se atopa o 
sarcófago coas cinsas de Napoleón. Despois, atravesamos o Sena e  chegamos a la 
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Place de la Concorde,  lugar onde, durante a Revolución francesa, se executaron a 
moitas persoas na guillotina . No seu centro atópase un obelisco de 23 m de altura 
procedente do templo exipcio de Luxor.  É o monumento máis antigo de Paris ( 33 
séculos).  Desde esta plaza, camiñamos ata a Église de La Madeleine, cun diseño 
similar aos templos clásicos da antigua Grecia. 
Seguimos paseando polas rúas parisinas ata chegar á Place Vendôme, na que hai 
tendas e hoteis de gran prestixio ( O Ritz, Dior, Chanel, Cartier,…); todos adaptados 
aos nosos petos. 
Entre a praza da Concordia e o Louvre atopamos os Jardíns des Tulleríes co seu 
palacio. Era onde a corte francesa celebraba festas luxosas. Rematou sendo o 
primeiro xardín público da cidade. Napoleón para conmemorar a súas victorias 
mandou construír nestes xardíns o Arco de Triunfo do Carrusel (Carrusel que durante 
a II Guerra Mundial foi roubado aos alemáns, pero que actualmente é unha  copia do 
mesmo); unindo así os xardíns ao museo do Louvre.      
De novo na praza e en dirección contraria, comezan os Champs Elysées, unha 
avenida de 2 km que remata no Arc de Triomphe ou Arco de Triunfo, erixido en 
memoria de todos os soldados mortos pola patria, de aí  unha chama ardendo 
constantemente e tamén a tumba ao soldado descoñecido. Desde el parten 12 
avenidas,  unha por cada batalla napoleónica, polo que é un pouco dificil e perigoso 
cruzalo. As vistas desde o alto son impresionantes aínda que as da torre Eiffel son, 
sen dúbida algunha, as mellores. 
Na zona máis baixa desta avenida atópanse os impoñentes edificios  Le Grand Palais 
(construído con motivo da Expo Universal de 1900) e  Le Petit Palais. Estes dous 
palacios quedan conectados cos Invalidos a través dunha espectacular ponte, a de 
Alejandro III, para moitos de nós a máis bonita de Paris.  
Desde ali, e xa no bus, pois queda un pouco alonxado, tocounos ver  La Défense, un 
dos distritos de negocios máis importantes de toda Europa, comparable á City de 
London, co seu emblemático Grande Arche ou Gran Arco, un enorme cubo oco de 
mármorel  de 110 m de 
alto. 
Antes de visitar o 
monumento francés 
por excelencia, fomos 
capaces de ver a zona 
chamada Trocadero, 
coa súa  praza onde 
se fai skateboar, 
patinaxe sobre 
rodas,… ,e a súa fonte 
de Varsovia composta 
por estanques en cascada con 20 canóns de auga. Trocadero é unha zona desde a 
que se obtén unha visión diferente da Torre Eiffel. Nela está ubicada o  Palais de 
Chaillot,  dous pavillóns en forma de curva  construídos para a EXPO de 1937, que 
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están separados polos xardíns.. Na actualidade é sede de varios museos e do teatro 
Nacional.   
E, por fin, subimos á Tour Eiffel, esa construción de ferro de 300 metros de altura que 
foi creada para a Exposición Universal de París de 1889. Realmente é impresionante. 
Vista desde a súa base vese enorme e maxestuosa, e subidos a ela  as vistas que nos 
ofrece da cidade non teñen calificativo. Impoñente, sorprendente e extraordinaria, 
serían as palabras que a definen.  
Para rematar este día nada mellor que un paseo en barco polo rio Sena no Bateaux-
Mouches, saíndo desde Pont de L´Alma en dirección Ille de la Cité.  Un momentiño de 
relax no que fomos vendo os diferentes monumentos de Paris. 

Nunhas poucas horas, a noite deixa paso ao 4º día da viaxe baixo o ceo de 
París, tras un bo almorzo enchido de croissants e uns vasos de leite quente, os 
alumnos diríxense ao exterior do hotel. 
Tras uns poucos pasos álzase ante nós a Praza da República, unha praza parisina 
que se atopa nos límites dos distritos III, X E XI. No seu centro encóntrase unha 
escultura monumental inaugurada en 1884.  
Despois dun rato de intercambio de miradas coa estatua, seguimos o noso camiño ata 
a praza máis antiga de París, La Place des Vosges, orixinalmente coñecida coma « 
Praza Real », a cal fora construída por orde de Enrique IV, deixándolle confiados os 
planos da praza aos arquitectos Jacques Androuet e a Claude Chastillon. 
Tras pasar numerosas prazas, chegamos á máis simbólica da Revolución Francesa, a 
gran Place de la Bastille, onde decidimos descansar un pouco baixo a súa sombra 
pechando os ollos e revivindo ese 14 de xullo de 1789. 
Pasando polo Hotel de Ville, chegamos ao Centre Pompidou e entre a súa singular 
estrutura apareceu un intre de descanso acompañado por máis de un de nós, cunhas 
crêpes. Cando finalizamos o percorrido visitamos o máis esperado dese día, o 
Château de Versailles. A antiga capital do reino de Francia deleitounos cunha 
dourada fachada do seu castelo. Os seus grandes museos deixaron paso a unha 
movidiña viaxe con innumerables fochancas que, a modo de atracción, abríronnos 
paso a unha aldea de conto.  

O día fora longo pero trala cea enseguida chegou a noite. A mañá seguinte deu 
paso ao 5º día, e o cheiro a 
croissants non parece impasible para 
os nosos corpos. O reflexo de 
cansazo contrastouse coa impoñente 
Notre Dame, a cal despedimos para 
proporcionarlle un papel protagonista 
a unha librería situada moi preto. 
Pouco despois chegamos á 
marabillosa Ópera Garnier, onde 
Patricia nos relatou a historia e nos 

describiu a estrutura daquela gran fonte de cultura e beleza dourada. 
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O tempo, a fame e o afán por visitar, leváronnos ata as Galerías Lafayette, onde as 
súas innumerables tendas encargáronse de exercer de labirinto. 
Trala inmensidade das Galerías Lafayette chegamos ao gran Museo do Louvre e, 
tras cadro e cadro, arranxamos para ver a Gioconda, que a pesar do seu pequeno 
tamaño, chamou a atención de todos os visitantes. 
O día feneceu baixo o sol que cubría as escaleiras de Montmartre. Decenas de 
pintores coloreaban o mormo sol e a fermosa paisaxe, digna de estar no Louvre, que 
aínda se deixaba ver ante os nosos ollos.  

O 6º día da excursión o empregamos maioritariamente no centro turístico 
preferido polos rapaces, Disneyland, que grazas ás súas atraccións logrou 
envolvernos nun ambiente infantil, traendo consigo numerosos recordos de cando 

eramos uns nenos. 
A noite finalizaría coa visita ao 
Panthéon e á Sorbonne. 

O 7º e último día, 
visitamos o Château de 
Chambord, o cal presentaba 
unhas torres incribles, nas que a 
maioría paramos a facer 
numerosas fotografías. A fin da 
visita iniciaba a volta a casa, o 

que significaba ter que despedirnos desa fermosa viaxe que, grazas aos profesores, 
Sophie, Patricia e Luis,  que nos acompañaron nesta excursión, a sorte de ter bo 
tempo todos os días, e a beleza de Francia, para todos converteuse nunha experiencia 
moi enriquecedora que nunca quedará no esquecemento e que a recordaremos 
sempre cun gran sorriso. 
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