


 

 

 

 

              Que pequeno é o home pero que grandes son os seus soños! soñar que un mundo en galego é posible 
sen deixar de ser universal, soñar que mozos e mozas alimentan os seus soños con verbas de noso, soñar que 
non soñamos caando oímos cantar, contar, sentir, amar, berrar, chorar e falar en galego, soñar que Ranholas 
nace coa paixón e ilusión de 39 rapaces que cren que nunca hai que deixar de soñar porque só coa forza do 
desexo , do orgullo e do amor do noso, o noso soño dunha Galicia en galego se cumprirá. Velaquí a semente. 
Grazas a todos vós, por facer que soñar en galego deixe de ser un soño! 

Conchita Fernández 

 

 

 

Rañolas Dixital. 

As redes sociais EDLG do RIES Otero Pedrayo de Ourense 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

ROTEIRO CARLOS CASARES 

 
Empezamos o roteiro indo ao primeiro punto, na rúa do Paseo. Alí facemos un pequeno 

resumo sobre o que sabemos de Carlos Casares e despois ven a prensa a facernos unha 

pequena entrevista. Despois imos ao Liceo onde Carlos Casares ía falar con outras persoas 

como Xoán da Cova, o inventor dun idioma moi divertido chamado Trampitán, agora 

coñecemos o porqué do nome do bar que hai na Praza Maior!  

 

 

Estivemos parados un chisco na 

Catedral e despois seguimos co 

roteiro. A seguinte parada é o 

epicentro da cultura galega xa que é 

un pequeno triángulo formado por 

tres rúas e a Praza do Ferro. 

Chámase así porque nos edificios 

comprendidos nel viviron moitos 

escritores galegos importantes como 

Otero Pedrayo, Vicente Risco, Blanco Amor, Cuevillas… 

 

Despois estivemos falando sobre a Catedral e na Praza do Trigo, Noemí, a nosa guía, 

ensinounos unha foto cunha diferenza moi curiosa entre a catedral antiga e a que hai agora. 

Seguro que non a sabedes por iso vos invitamos a comparar a foto de antes e a de agora.  

 

Por último fomos á Praza Maior, que é moi curiosa porque está inclinada, e tamén nos 

explicou a razón que ten que ver con que así é moi dificil que se inunde. Na Praza Maior, 

concretamente no espolón, paseaban hai anos os mozos e mozas para ligar. 

 

Foi un roteiro moi interesante no que aprendemos moitas cousas da nosa cidade, se tedes 

ocasión de facelo, non o dubidedes. Merece a pena. 

Antón Martín Romero 

 

José Blanco Alonso 

  



 

 

 

 
 O outro día fixemos unha saída ó auditorio. Fomos ver a obra de teatro 
“Bicos con lingua”, da compañía Talía Teatro. 
 

    Nela representaban algúns 
dos moitos estereotipos que 
ainda existen sobre a lingua 
galega. Estaba composta por 
escenas nas que daban a ver 
estas inxustizas e 
pensamentos absurdos. 
Ademais, facían reflexionar 
sobre a posición social do 
galego e como estaba 
realmente normalizado na 
sociedade. 

 

 
 

A obra durou máis ou menos unha 
hora e despois volvemos para clase. 
 Foi unha mañá moi divertida. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Johana Paradelo Veiga 
Adrian Rodas Vélez 

3ºESO C 
  



 

 

 

EXPOSICIÓN PICTÓRICA O PORCO DE PÉ 

 

Ás alumnas de 2º BAC D encántalle a literatura e a pintura. E que 
mellor forma de conxugar unha e outra que visitando unha exposición 
pictórica do grande Xabier Varela sobre unha das grandes novelas 
clásicas da nosa literatura. O porco de pé, de Vicente Risco. 
 

 
 
 
Quedaron encantadas! O propio Varela nos abriu a Fundación Vicente 
Risco, en Allariz, que alberga a mostra e nos adentrou na casa de Don 
Celidonio, no café Novelty ou mesmo chegamos a o burdel 
madrileñoque tan impresionado deixara ao protagonista da novela. 
Foi unha tarde fantástica! Animádevos e ide visitala! 

  



 





 

 

TERTULIA LITERARIA ALLARIZ 

 

Chegou o día! O club de lectura de 3º da ESO do IES Otero Pedrayo vai de tertulia literaria. Este ano 
participamos no encontro comarcal de clubs que se celebra en Allariz, con compañeiros e compañeiras dos 
institutos de Viana do Bolo, Xinzo de Limia, Ourense (A Laboral) e Allariz. Nesta ocasión o libro escollido 
para comentar foi A ferida do vento, de Ribeiro Coello. O autor acompañounos en todo momento e 
mostrouse amable e cordial connosco. 
 

    Primeiro participamos nun encontro radiofónico con el, en Radio Allariz. Representantes de cada centro 
fomos tecendo unha entrevista, que resultou do máis interesante. Namentres, o resto dos rapaces 
e rapazas xuntáronse na Casa da Mocidade e comezaron a debater sobre aspectos da novela. Gustounos  
moito porque A ferida do vento é de carácter autobiográfico e aprendemos moito sobre Antón Ribeiro 
Coello. 
                Un pouco máis tarde, o autor limiao e o resto de compañeiros incorporáronse á tertulia xeral 
 e tivemos a oportunidade de preguntarlle sobre a súa infancia, os seus primeiros anos, a súa vila  
natal… Estivo xenial! 
 
                Agora que, unha actividade en Allariz non pode pecharse sen unha visita a esta fermosa vila. 
 E así o fixemos.  

 

 

  



 

 

IN TEMPORE SUEVORUM 

Dende o 15 de decembro de 2017, estásenos a brindar en Ourense unha oportunidade única para 

coñecer máis sobre as nosas raíces e a nosa cultura. Unha grande exposición dedicada aos suevos 

está tendo lugar en tres localizacións desta cidade: no Centro Cultural "Marcos Valcárcel", na Igrexa 

de Santa María Nai e no Museo Municipal de Ourense. 

 

 

A través dun total de 262 pezas procedentes de 39 museos de 10 países e grazas a un equipo de 60 

investigadores podémonos achegar á historia comprendida entre os séculos IV e VI, comezando 

coas Grandes Migracións Bárbaras por toda Europa e rematando coa importancia que tiveron na 

Gallaecia estes grandes descoñecidos para nós. É a primeira exposición monográfica sobre os 

suevos en Galicia e é a primeira vez que se reúne un número semellante de obxectos suevos en 

Europa, polo que non hai dúbida de que é unha unha ocasión sen precedentes. 

A exposición estará con nós ata o 4 de marzo de 2018, co luxo de ter unha visita guiada cada día ás 

18:30. 

 

 

A exposición divídese en tres subtemas que se localizan nos distintos lugares nos que está 

repartida: 

 

1.- Centro Cultural "Marcos Valcárcel"- Na primeira zona da visita atopamos a parte chamada 

Deconstruíndo aos bárbaros entre o mito e a realidade. Comezando pola convivencia que había 

entre os distintos pobos xermánicos e os romanos antes das Grandes Migracións Bárbaras, esta é 

unha presentación do pobo suevo baseándonos nos xacementos atopados en distintos países e 

póndoos en contraposición co que din os historiadores romanos, que non daban unha visión 

obxectiva deles. Grazas, sobre todo, ao mundo funerario podemos "deconstruír" os estereotipos 

sobre os bárbaros e achegarnos á veracidade histórica. Seguindo as migracións chegamos á 

creación do Reino Suevo na zona chamada Gallaecia polos romanos. Este foi o primeiro reino 

medieval de Occidente e comprendeu toda a Gallaecia e as áreas colindantes entre os anos 411 e 

585. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2.- Igrexa de Santa María Nai- Aquí atopamos a zona chamada Cristianización e territorio da 

Gallaecia da época sueva. Cando os distintos pobos xermánicos chegaron á Gallaecia, o 

Cristianismo era coñecido debido á poboación hispano-romana que acatara o "Edicto de Milán". 

Sen embargo, os habitantes galaico-romanos achábase nunha fase na que o culto cristián 

convivía coas prácticas pagás. Nesta parte da exposición vemos como os suevos adoptaran un 

cristianismo menos sincrético que lles axudaba a manter unha diferenciación socio-política. 

Estas crenzas arraigaron con forza na Gallaecia sueva e as construcións vencelladas ás elites 

cristiáns aumentaron. 

 

3.-Museo Municipal de Ourense- O último tema que se presenta é chamado Convivindo cos 

suevos na Gallaecia. A exposición nesta parte consta de pezas maioritariamente de 

procedencia galega e afonda nas transformacións que puido causar a chegada dos suevos e o 

seu contacto coa poboación galaico-romana. A influencia deste pobo case non é visible en 

núcleos de poboación rurais salvo pola aparición de elementos de carácter cristián. Sen 

embargo é moito máis potente en ámbitos urbanos (civitas) onde a chegada de sedes 

episcopais cambiaría a idea de urbe sendo o xermolo da cidade medieval, creando á súa vez, 

unha gran forza cristianizadora. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

A calidade e abundancia de pezas que están presentes nesta exposición convértena nunha 

xoia que imos gardar temporalmente na cidade de Ourense.  Así mesmo, a importancia da 

Gallaecia sueva, da que ignoramos tantísimo os propios galegos, trazan o camiño perfecto para 

comezar a nos redescubrir e valorar como pobo admirable e forte. Anímovos a todos a 

achegarvos e a que aproveitedes esta valiosa oportunidade. 

 

 

 

 

 

CRISTINA GUILERA IGLESIAS 1º BACH F 

 

 

 

 

  



 

 

PERGAMIÑO VINDEL. UN TESOURO EN SETE CANTIGAS 

 

O Museo do Mar de Vigo, emprazado xusto ao final da praia de Samil, acolle unha exposición  

sobre unha  das xoais da literatura medieval, unha obra cume da literatura galega, estamos 

a falar do Pergamiño Vindel. Con el retrocedemos á Galicia do XIII, a unha época de máximo 

esplendor na que a nosa lírica en galego foi o noso orgullo e causa da admiración das cortes 

daquel momento.  

 

 

 

 

Os horarios da exposición son moi variados, de 10 a 14 h pola mañá e de 17 a 19 h pola tarde 

durante a semana, e de 10 a 13 h pola mañá e de 17 a 19 h na fin de semana. Os prezos  

son ademais ínfimos; 3  euros os maiores e 1,50 os estudantes, parados e xubilados, o que a 

fai alcanzable para todos. 

 

Así que anímate! ven ao Museo do Mar e déixate encher pola maxia das cantigas galego-portuguesas. 

                                                                                                                           Fernando Apolinar 

 

  



 

 

CIENCIAS VS LETRAS 

 -Vas ir por letras? 

Pero meniña, iso non ten futuro! 

-Vas falar ti, 

que non tes un duro! 

-Ti mira ós avogados, 

falan e falan sen dicir nada. 

-Mellor nada 

cás túas parvadas. 

-Gañarás máis diñeiro, 

mellor reputación. 

-Pregunteiche acaso 

pola túa opinión? 

-Dereito filoloxía … 

pensas así gañarte a vida? 

-Millonaria non serei, 

pero digo eu que para comer terei. 

-Filosofía, filosofía … 

nunca houbo tal tontería. 

- Coseno, tanxente … 

comeduras de cabeza que fan suspender á xente! 

-Ai rapaza! Vaite por ciencias… 

-Ai homiño! Non me esgote a paciencia. 

 

IRIA MATÍAS BASTEIRO – 1ºBACH. F 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

A VISITA Á RIBEIRA SACRA 
 

A visita á Ribeira Sacra 

 

Esta visita xira entorno ó mundo monástico da Idade Media, polo que visitamos algúns dos 

mosteiros da Ribeira Sacra (San Pedro de Rochas, Santa María de Montederramo e Santa 

Cristina de Ribas de Sil) todo isto adobado con xogos relativos que fixeron esta viaxe máis amena 

e interesante. 

 

A nosa primeira parada foi no mosteiro de San Pedro de Rochas, que como o seu nome indica, foi 

construído na rocha e fundado por un ermitán. Alí descubrimos a historia do lobishome, que fora o 

primeiro caso documentado dun asasino en serie en Galicia. 

 

 

 

 

A segunda parada desta viaxe foi en Montederramo, para facer unha visita 

 ao seu mosteiro. Chamounos moito a atención a súa monumentalidade, e  

tamén o estado de abandono no que se atopa. O seu interese histórico é incuestionable 

aínda que moitas veces quedámonos con anécdotas, pois albergou un IES, e no seu lateral 

esquerdo presenta unha fenda na parede, 

moi considerable, que é a ferida do terremoto de Lisboa ocorrido hai xa varios séculos e que 

tivo no mosteiro unha grande pegada.  

 

 

 



 

 

 Puidemos comproba-la restauración do coro, sentámonos nel e comprobamos por 

fotografías o estado lamentable, practicamente ruinoso, no que estaba e como quedou 

despois da restauración. Estando alí, fixemos un pequeño 

 concurso por equipos, no que tiñamos que atopar a un frade e responderlle a preguntas 

sobre a Ribeira Sacra, como a DO do viño desa zona, cantos mosteiros había ou os estilos 

das igrexas dos mosteiros. 

 

 Aproveitando que xa era tarde, paramos a comer e despois emprendemos camiño para o 

último destino: o mosteiro de Santa Cristina de Ribas de Sil. Durante esta última viaxe, 

vimos unha paisaxe espectacular do Canón do Sil, a pesar de non facer bo día. Puidemos 

aprender o estilo románico prevalece no conxunto, subir ó campanario e pasear polas 

dependencias, imaxinando como sería a vida destes monxes cistercienses durante a Idade 

Media. 

 

 

 

 

Sen lugar a dubida recomendaría esta excursión para facer nunha fin de semana de 

primavera ou verán. Aprendes un montón de cousas e enriquéceste de historia sen 

necesidade de saír da provincia. Estas viaxes poñen de manifesto o gran tesouro cultural 

que agocha a nosa provincia, e que moitas veces somos os propios ourensáns os que máis 

o descoñecemos e valoramos. 

Leila Durán Traveso 2º ESO C 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 



 





 









 



 

Quessada. Sociedade e represión 

 

Cumprido o décimo aniversario do falecemento do artista ourensán , Xaime Quessada 
Porto , pódese visitar a  exposición «Quessada. Sociedade e represión» na  Sala de 
Exposicións Afundación de Ourense. A exposición é una mostra da súa obra pictórica 
ligada sempre con Ourense e nos recorda a súa achega a historia da arte galega. 

As obras mostradas nesta exposición mostran o seu compromiso social e seu sentido da 
solidariedade. As súas pinturas supoñen un percorrido polos acontecementos sociais e 
políticos que tiveron impacto durante o século XX. 

 

 

 

A colección chamada Serie Negra inclúe obras que poderían gardar un parentesco 
estilístico coas pinturas dos máis grandes mestres da pintura como Goya ( Desastres de la 
Guerra ) ou Picasso ( Guernica). É una serie que da testemuña do vivido nos campos de 
concentración nazis , como o de Auschwitz ou Treblinka , o horror da Guerra Civil Española 
( La Madre) e tamén da represión sufrida en Galicia e en toda España durante a etapa do 
franquismo (El TOP, Carabanchel ,El Garrote). Todas estas obras invítannos a reflexionar 
de forma negativa sobre a condición humana, capaz de crear imaxes de violencia e terror 
tales como as reflectidas nos óleos de Xaime Quessada. 

 

A exposición pódese visitar ata o 4 de marzo na mencionada Sala de Exposicións 
Afundación (na Praza Maior). O horario é : Sábados, domingos e festivos polas mañas de 
12.00 a 14.00 e polas tardes de 17.30 a 20.30 h. A entrada é totalmente de balde 

 LUIS MIGUEL TRABAZOS PORTELA – 1º BAC 

  



 





 

 

FUNDACIÓN VICENTE RISCO 

Entrevista realizada por Brais Carnero a Luis Martínez-Risco: 

 

Unha parte importantísima da nosa cultura, son os escritores, xa que grazas a eles podemos 

gozar na nosa lingua de numerosas novelas,historias,lendas.. Pero antes non era tan doado como 

agora escribir en galego. Con antes non falamos de centos de anos?????, por desgraza, todo o 

mundo pensa que disto xa ha moito (por exemplo na época do Rexurdimento con Rosalía, Curros 

e Pondal), Pero tristemente non ha  nin medio século que isto aínda acontecía. 

Se fai especial unha lingua é a súa historia, pero que é a historia en si? A historia poderíase 

dicir que é coma a memoria da vida e que sen ela hoxe non seríamos nada. 

Se ha  algo quedebemos destacar na lingua galega foi o seu duro pasado vista como unha 

lingua minorizada e de xente inculta.  

O cambio comezou co Rexurdimento pero os verdadeiros artífices na nosa lingua foi un grupo 

chamado  Xeración Nós, formado por Vicente Risco, Castelao, Otero Pedrayo,Florentino Cuevillas 

e Antón Losada Diéguez, entre outros. Estes xeniosda literatura demóstrannos que o Galego non 

era unha lingua secundaria e de xente inculta. Ensináronnos que podía ser vista coma unha 

lingua protagonista e era tan boa coma o Castelán. 

Nesta noticia concretamente trataremos da figura de Vicente Risco, quen foi o director literario 

da revista. Vicente Risco. A parte de director da revista e escritor, tamén foi un dos teóricos que 

asentou as bases do nacionalismo galego.  

A continuación poderemos falar con Luis Risco presidente da Fundación. 

 

 

1- A fundación Vicente Risco é a encargada de ensinarnos a importancia do grupo Nós 

na historia da cultura galega como pobo. Que é o que fai en concreto a fundación para 

destacar a súa importancia? 

A labor da fundación é principalmente destacar  o seu pensamento e  actualiza-lo 

 

2-Nos últimos anos estase a criticar a perda de interese na  cultura por parte do 

goberno. Estase a notar iso na fundación? Se é así, que lle pediría ao goberno? 

Eu considero que isto si está a ocorrer por desgraza. A culpa non so é do goberno pois ó fin e 

o cabo o goberno so é o reflexo da sociedade. O que si podería facer e levar a cabo algunha 

política de recuperación da cultura . 

 

 

 

 



 

 

 

O verdadeiro problema radica no cambio de mentalidade e de como  mudaron os nosos 

valores. Vivimos nunha sociedade na que os nosos ídolos (os que queremos imitar) son Cristiano 

Ronaldo ou Kiko Matamoros. A isto súmase que só buscamos a comodidade e non pensamos por 

nós mesmos 

 

3-Fai pouco saíu publicada unha obra do porco de pé en adaptación ao galego actual. 

Cree vostede que foi ben acollida polos galegos? 

 A verdade e que foi moi ben acollida. O que tratamos neste libro foi actualizar todo un clásico 

galego, tratando de  fazer máis atractivo e engadíndolle unha introdución que o contextualiza pois 

é unha obra que ten 90 anos 

 

4-A Fundación Vicente Risco dedícase só a figura literaria de Risco ou tamén ao grupo 

Nós en xeral? 

Dedícase principalmente a Vicente Risco, pero tamén o seu fillo Antón que se especializou en 

Valle-Inclán e impartiu clases de profesor en Canadá logo de licenciarse en Filosofía e Letras. 

 

 

5-Cree vostede que os galegos valoramos a literatura galega? Nos últimos anos está a 

aumentar ou pola contra parece que imos cara atrás? 

O problema que ten a literatura galega é que estamos estancados, pero non só a 

literatura,  en xeral en todo 

 

6-Parece que en Galiza pasa ao revés que en outros lugares de España e en vez de ver 

o bo que é ser bilingüe e ter unha cultura única parécenos malo e case nos avergoñamos 

desgrazadamente. Cree que se están a tomar medidas suficiente para evitar este 

problema? Está claro que o principal problema somos nós mesmos pero, por que nos 

influenciamos así? 

O problema que ten o galego, e Galicia, e ese complexo de inferioridade que xa se remonta a 

antes do 36. Dende sempre parece que o galego é o idioma dos labregos pobres 

 

 

7-Na paxina web podemos ver que a fundación coa axuda dalgúns concellos elabora 

uns premios en honor a Vicente Risco. En que consisten en concreto? Sábese que teñen 

que ser escritos en galego ou portugués 

 

 

 

 



 

 

 

 

Hai varios concursos evarios tipos, por exemplo: 

·         Ciencias Sociais: lembrando o traballo de Vicente Risco neste ámbito  

·         Creación literaria: Dedicado sobre todo a Vicente Risco e o seu fillo Antón 

·         Antón Risco: literatura fantástica, da que era creador e estudoso 

·         8-Risco tamén era político pero cando estoupa a guerra el decide retirarse. 

Sabemos algo máis del logo diso? 

Risco xa se retira antes do comezo da guerra civil . O problema de Risco foron os seus ideais, 

xa que non vai ser entendido nin por un bando nin por outro. A súa mentalidade era moi madura 

para esa época. Foi o introdutor das vangardas na Galiza Era cristián e conservador pero 

galeguista e herterodoxo, respetava todas as crenzas e pensamentos. A súa desgraza será vivir 

nunha época na que ou todo é branco ou e negro e el defende o gris. O seu ideal de partido sería 

o PNV  

 

 

9-Por que Risco sentía esa atracción polas ciencias ocultas? 

O interese polo esoterismo ven dado por unha corrente espiritual do século XX que se creou 

antes da II guerra mundial. Había unha preocupación pola decadencia de occidente e mostra 

unha admiración por oriente. Esta sería a causa principal aínda que tamén lle engadimos un toque 

persoal 

 

 

10- Por que ese interese polas lendas galegas? 

Unha das moitas paixóns de Risco é recoller   a tradición da Galiza para evitar que se perdan 

e poder seguir gozando delas. Vai desempeñar un papel semellante o de outros autores en outras 

literaturas. 

  



 

 

 

OLIMPIADA BIOLOXÍA 
 

O 13 de xaneiro de 2018, os alumnos de 2º de Bacharelato, Brais Gerpe, Javier Pérez, Julián 

Puente e Alberto Prol, acompañados dos profesores Mª José Pérez e José M. Puente, 

desprazáronse ata a Facultade de Bioloxía da Universidade de Vigo para participar na fase galega 

da Olimpiada de Bioloxía. Dito evento está organizado pola sección galega do Colexio Oficial de 

Biólogos (COB) en colaboración coas Facultades de Bioloxía das 3 universidades galegas, que se 

alternan como sede da Olimpiada. A proba constaba de unha parte teórica consistente en 85 

cuestións tipo test que versaban sobre distintas áreas de coñecemento da Bioloxía, e unha parte 

práctica que constaba de 4 probas: un problema de Xenética, unhas cuestións de Fisioloxía 

relacionadas coa resposta dun organismo a variacións hormonais, unha identificación dunha 

planta (coa axuda dunha clave dicotómica) e o estudio sobre diversas características de cunchas 

de moluscos (tamén coa axuda de claves). 

 

 

 

Javier Pérez (primeiro pola esquerda), xunto cos outros dous gañadores da fase galega 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

O noso alumno Javier foi un dos 3 gañadores da fase galega da Olimpiada e polo tanto sería 

un dos representantes de Galicia na fase nacional que se celebraría en Badajoz entre o 12 e o 15 

de abril. 

Nesas datas, xunto cos outros compañeiros gañadores, Javier desprazouse a Badajoz para 

participar na fase nacional da Olimpiada de Bioloxía, que ten un formato idéntico a galega 

As probas teórica e práctica realizáronse durante as mañas do venres e do sábado. Polas 

tardes tiñan visitas a distintos puntos da comunidade extremeña. Na noite o sábado, tivo lugar 

unha cea de confraternidade na que os participantes aportaban algúns produtos típicos da súa 

terra (Javier levou unha bica).  

O domingo celebrouse a entrega de premios e a continuación tocaba a volta a casa. 

Javier non foi dos gañadores da fase nacional que representan ó país en dous certames 

internacionais. Pero gañou algo moi importante: unha experiencia vital irrepetible e a posibilidade 

de facer amizade con rapaces de outros puntos do país. Esas foron a súas palabras. 

E o ano que ven verémonos na Coruña. 

 

 

 Os participantes da olimpiada nacional momentos antes da cea 

  



 

 

VISITA DE IRIA MISA 

 
Neste mes de maio, na programación das Letras Galegas, visitou o 

noso centro a autora Iria Misa. 

Iria estívonos a falar do seu libro Xa non estou aquí. Explicounos que 

os “Murnios” tiñan unha apariencia de punks, aínda que a maioría da 

xente que o lia imaxinábaos góticos. Os Murnios son os protagonistas da 

novela.  

A autora deunos unha ficha cos datos e fotos das persoas 

desaparecidas e tiñamos que dicir o que criamos que lles pasara.  

Para terminar, ella deixounos que lle fixeramos preguntas, as cales 

contestou con moito agrado. 

Foi unha actividade moi entretido!  

Ainara Rodrígez Adao, 3º ESO A 

 

 

Jennifer de la Torre de 3º ESO C realizou a seguinte entrevista a autora 

Hoxe imos entrevistar á escritora galega Iria Misa. Esta entrevista realizouse a través de 

Instagram. 

 

Moi boas tardes, Iria 

Moi boas tardes para ti tamén 

 

Ben, imos comezar coa entrevista. Primeiro de todo, desde cando escribes? 

Escribo dende que rematei a carreira, pero con máis intesidade nos últimos anos. 

 

Cal foi o primeiro libro que publicaches? 

O primeiro libro que publiquei foi a novela xuvenil Xa non estou aquí, coa que gañei o premio 

Jules Verne de Literatura Xuvenil, no 2016 

 

Cantas obras tes publicadas? 

 

Teño dúas obras publicadas: a que veño de mencionar e a miña segunda novela 

xuvenil Segredos no solpor. 

 

 



 

 

 

Canto tempo lle adicou a escribir? 

Dedícolle todo o tempo que podo. Case todo en horas de tempo libre. 

 

Escribes de día ou de noite? 

De día, de noite soño coas historias que estou escribindo ou quero escribir. 

 

Planificas as historias antes de escribilas ou vas sobre a marcha? 

As dúas cousas. Sempre teño un plan inicial, pero as historias adoitan mudar moito polo 

camiño. 

 

Algún dos teus libros está baseado en feitos reais? 

Non están baseados en feitos reais, pero todas as historias están, dalgún xeito, baseadas na 

vida, xa que reflicten temas que nos preocupan ou interesan, que todos os humanos vivimos en 

certa medida. 

 

Cambiaches algún final despois de escribilo? 

De momento non. Todas as miñas historias teñen o seu final orixinal. 

 

Se tiveras a oportunidade de ser a protagonista dun dos teus libros, cal serías? 

A verdade? Ningún. Prefiro ser quen escribe e decide a vida os personaxes, é máis divertida. 

 

Cal é o teu libro favorito? 

Escoller un só libro é moi difícil. Vou dicir o meu favorito de cando eu era nena: El pequeño 

vampiro 

 

E o teu autor favorito? 

Pásame o mesmo, é moi difícil escoller! Vou dicir Virgina Woolf, pero teño moitas! 

 

E por último, do un ao dez, canto lle dás a entrevista? 

A entrevista de dez. Graciñas e unha aperta 

 

  



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

LEONARDO E OS FONTANEIROS 
 

O pasado día xoves 18 de abril, os estudantes de 1º, 2º e 3º 

da ESO foron ver ao auditorio municipal unha obra de teatro 

ofrecida pola compañía de UBÚ Teatro, que está baseada no 

libro de María Victoria Moreno, escritora á que lle dedicamos este 

ano o día das Letras Galegas: Leonardo e os fontaneiros. 

  

A obra trata dun neno chamado Antón ao que todos chaman 

Tono que atopa un can na rúa e non pode levalo para o seu 

fogar. Tamén trata das trasnadas que fan Tono e mais os seus 

compañeiros na clase. Son cousas como unha trasnada a dona 

Rulos, criar ratos, etc.  

 

 

 

 

As opinións en xeral foron boas, sobre todo porque o alumnado preferiu ver a obra de 

teatro que ler o libro e facer un exame sobre el.  

 

MÓNICA DIZ RODRÍGUEZ 

1ºESO A 

  



 

 

EXCURSIÓN A CATALUÑA DE 4º ESO 
O pasado 3 de abril os meus compañeiros de 4º da ESO e mais eu, fomos en bus a 

Salou. Eramos corenta e tres alumnos, máis os tres profesores que nos acompañaron, 

corenta e seis. Saímos de Ourense ás nove da tarde e, despois de trece horas e varias  

paradas, chegamos ás dez da mañá ao hotel Jaime I. Aproveitamos o primeiro día para 

descansar da viaxe tan longa e para aloxarnos con tranquilidade. Pola mañá, quedamos na 

piscina do hotel e pola tarde fomos á praia. 

 

 

 

 

Ao día seguinte, xoves 5 de abril, fomos a Tarragona ver as murallas. Acompañounos 

unha guía que nos ensinou as grandes fortificacións creadas polas civilizacións que se 

instauraron alí ao longo do tempo. Alí tamén vimos o teatro, o circo e o anfiteatro construídos 

polos romanos. Ese mesmo día pasamos a tarde no hotel e na piscina deste, e pola noite 

fomos tomar algo ao lado da praia. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

O venres 6 de abril, fomos en bus a Barcelona, onde recollemos unha nova guía. 

Fíxonos unha ruta no bus para ver o máis importante da cidade, mostrándonos tanto a 

Sagrada Familia e as casas de Gaudí como o Montjüic, o monte máis alto de Barcelona e 

dende onde se ve toda a cidade. Despois fomos camiñando cara á Sagrada Familia para 

vela máis de cerca e paseamos pola parte vella da cidade, mentres a guía os contaba 

curiosidades dos lugares onde parabamos. Esa mesma tarde, visitamos o Acuario de 

Barcelona, o Acuarium, onde estivemos unha hora aproximada e vimos moitos seres vivos 

que habitan no mar. Saímos de alí para dirixirnos ao Camp Nou, o campo de fútbol do 

Barça. Entramos e fixemos unha pequena visita ao interior, a verdade é que é un sitio moi 

grande e interesante para os afeccionados a este deporte. Marchamos para o hotel e 

estivemos descansando ata a cea. 

 

 

O sábado día 7 de abril, fomos a Port Aventura, o principal parque de atraccións de 

Cataluña. Ademais, hai pouco tempo, instalaron alí o novo parque chamado Ferrari Land 

que, como o seu nome indica, está inspirado nas carreiras de coches; pasamos alí o día 

enteiro e a verdade é que foi moi divertido. O mellor de todo é que, aínda que non che 

gusten as atraccións moi altas, hai moitas máis opcións para pasalo igual de ben. 

Xa para rematar, o último día viaxamos durante todo o día, dende as dez da mañá ata 

as nove e media da noite. A pesar de todas as horas de viaxe, foi moi entretido polo bo 

ambiente que había no bus. 

 

Antela Losada Fernández, 4ºESO A 

  



 

 

VISITA EZETAERRE 

 
O luns día 14 os alumnos e alumnas de bacharelato gozamos dunha xornada musical co 

grupo coruñés ezetaerre.  É un grupo de rap combativo e en galego formado por Garchu, o 

Pirola e Petrowski (alcumes asignados por eles mesmos). 

A súa andaina comezou na facultade de comunicación audiovisual. O seu 

disco Aspiracións mínimas e urxentes e as súas cancións A herdanza do vento, Non e verán 

de Estrella Damm e A insurrección son os máis significativos. 

A visita do grupo consistiu nunha primeira xornada de preguntas divididas en bloques: 

 

bloque 1. introdución 

·  De onde ven o nome do grupo? 

·  Dous dos compoñentes do grupo vivían xuntos nun piso pequeno ó que chamaban “ 

zulo” e como eles son moi  “rojos” deu o nome de el zulo rojo,  ezetaerre . 

·  Sempre falastes galego?  É a vosa lingua materna? 

·  “Agora sempre falamos en galego pero cando eramos máis novos adoitábamos usar o 

castelán.” 

 

bloque 2. música xeral 

·  Que máis grupos de rap galego nos recomendariades escoitar? 

·  “Sería difícil escoller un xa que hai moitísimos grupos con diferentes temáticas, para 

nós os mellores son Rebelión no inframundo e Son da rúa “ 

·  Quen é o voso referente musical? 

·  “Non temos un referente fixo aínda que nos gusta Shakira! “ 

 

bloque 3. música concreta 

·  Cal é o concerto mais grande que destes?  e no que mellor o pasásedes? 

·  “ O máis grande sen dúbida foi en Barcelona, xa que era un festival ó que asistían 

moitísimos grupos de rap. No que mellor o pasamos foi nun dos primeiros concertos na 

Coruña.” 

 

 

 

 

 

 



 

 

·  Cal é a canción que máis vos gusta de tódalas que compuxestes?   

·  Cada un ten a súa, a Garchu gústalle Que facer,  Petrovski a Insurrección e ó 

Pirola Non é verán de Estrella Damm. 

 

 

 

 bloque 4. protección, influencia e 

futuro 

 

·  Que aspiracións tendes? 

·  “Non temos ningunha aspiración, 

simplemente facemos música porque nos 

gusta.” 

·  Como credes que inflúe a vosa 

música entre a mocidade? 

·  “Pensamos que inflúe de maneira 

positiva, damos pé a reflexionar sobre o 

día a día e loitar contra as desigualdades 

e inxurias sociais. “ 

·  Notades máis apoio fóra de Galiza 

ca aquí?  Como recibe a xente a musica 

en galego? 

·  “ Non, non notamos máis apoio fóra de Galiza pero as nosas cancións sempre son ben 

recibidas. Ó principio resulta raro escoitar as letras nunha lingua que non é a propia pero 

sempre acaba gustando a xente. “ 

 

Unha vez rematada a entrevista, os artistas deleitáronnos coa súa nova canción “ Esmorga 

inferno” 

Clara Barreiros Forneiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 

 

 

 


