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A mestra e pedagoga galega revisa unha intensa vida dedicada á docencia 

Antía Cal Vázquez
O pasado mes de marzo tivemos o honor de entrevistar 
a Antía Cal, pedagoga viguesa de gran sona no mundo 
da educación en Galicia. Antía recibiunos na súa casa 
coma se fósemos da familia e contounos as súas 
vivencias, tanto os bos momentos como os malos. Na 
súa acolledora casa de Domaio rimos e emocionámonos 
mentres Antía relataba a súa vida con todo detalle, 
facéndonos sentir coma se volvéramos a unha época 
dura e difícil da historia de Galicia, na que Antía soubo 
saír adiante e desfrutar das sorpresas e das oportuni-
dades. Vivimos a súa a vida a través das súas palabras e 
descubrimos que foi unha muller loitadora e que aínda 
o segue sendo.
-Como foi a súa infancia na Habana? Que houbo 
alí que lle influíra o resto da súa vida?
-Eu doume conta de que son a muller que son porque 
aqueles nove anos puxéronme no carreiro. Porque na 
Habana pasou o tempo nun lóstrego e parece que son 
nove anos que inflúen pouco, pero alí meu pai tódalas 
noites nos falaba de Muras, do río, dos montes, do 
cabalo, do muíño... E cando cheguei a Muras todo era 
como el o dicía. Na Habana as curmáns da miña nai 

todas traballaban; unha delas era farmacéutica e 
mamá era a súa amiga da alma. Outras eran admi- 
nistrativas, pero todas vivían de seu. Entón, cando eu 
cheguei a Muras non houbo nada que me sorprendera 
negativamente, pero si que as miñas primas de Muras 
traballaban moito fora e na casa pero non cobraban 
e non vivían diso. E recordo que lle dixen a miña nai: 
“Mamá, a min non me gusta nada o das miñas primas”. 
Eu pensaba que o traballo era fundamental para os 
homes pero tamén para as mulleres. E iso formou a 
miña vida e cheguei pensando da Habana que tiña que 

traballar en algo e que tiña que vivir do meu traballo. 
Ou seña, que a Habana foi para min unha escola.
-Como ve a diferenza entre a súa infancia e a que 
tiveron os seus fillos e a que teñen agora os seus 
netos?
-É outro mundo. Eu doume conta que todo é agora 
máis apresa porque eu tiven catro fillos e a infancia dos 
dous máis vellos e dos dous máis novos xa foi distinta. 
Os dous máis vellos o sábado habían de estar facendo 
algo, como estudar o alemán, porque un día meu 
marido, que era médico, díxome que era interesante 
que estudaran alemán porque é fundamental para 
a cultura e para a ciencia. Eu díxenlle que non tiña 
ningún inconveniente en que os nenos fosen os 
sábados, que xa buscaría eu algún alemán de Vigo. 
Eles aceptaron ir os sábados, pero os dous seguintes 
plantáronseme e dixéronme que o sábado era de festa 
e non se traballa. Así que a educación familiar foi moi 
diferente. Eles foron moito máis autónomos ca min 
porque eu estaba máis pegada a miña nai e á casa. Eu 
na  Coruña  nunca  tiven amigas  nin  amigos.  Mamá 
levábanos ao cine, pero íamos todos xuntos. Si, foi 

“Hai que aproveitar as sorpresas que da a vida”

“A Habana foi para min 
unha escola”

“No peirao da Habana deixei 
de ser nena e vin que a vida 

había que ganala”
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distinto, pero mellor é agora.
-Cales foron as causas do seu retorno a Galicia e 
como recorda ese longo tempo sen seu pai e con 
súa nai soa ao cargo da familia?
-Meu pai daba gloria; era moi queredeiro. E mamá 
tamén, pero el máis. Eu recordarei toda a miña vida 
ese día no peirao da Habana [emociónase]. El quedou 
abaixo e nos arriba, no barco; e vino chorar a el e a miña 
nai. Aquel día eu deixei de ser nena. Xa me sentín unha 
adulta; que a vida había que ganala, había que traballar 
en algo. Foi un momento moi duro ter que deixar a meu 
pai alí. El quedaba porque tiñamos que vivir do que el 
ganara.
-Vostede sempre foi moi viaxeira. Nos anos 
cincuenta visitou varios países europeos co seu 
marido, Antón Beiras. Como a cambiaron eses 
viaxes?
-Vouche explicar como nos coñecemos. Cando ía en 
terceiro de carreira, un guapo mozo un día achégaseme 

e, dun xeito especialísimo, preguntoume cal era o meu 
nome. “Antía, e ti?”. “Antonio”. E non sei que tiña, pero 
sei que proía. O caso é que nos fixemos mozos e el ao 
pouco tempo xa me dixo que os nosos estudios non ca-
saban, pero eu non entendía diso e non lle fixen moito 
caso ao asunto. Ao rematar a carreira eu pensaba facer 
oposicións para profe de xeografía, pero el díxome 
“Non pode ser, eu non me separo de ti. E, ademais, cos 
teus estudios tes traballo de sobra”. E despois díxome 
“Imos casar”. Pero eu non quería repetir de ningunha 
maneira a vida de miña nai. Na vida de miña nai non 
había nada negativo, pero non era a que eu quería: 
estar soa aquí polos cartos que chegaban de Cuba. De 
ningunha maneira eu quería iso e díxenllo. Estaba moi 
namorada, pero de ningunha maneira repito a vida de 
miña nai. E veuse para Vigo e quedamos niso. A min 
dábame pena porque estaba namorada e non lle vía 
arranxo de hoxe para mañá. Ademais, meus pais non 
tiñan cartos e os cartos que tiña eu era a posibilidade 

PERFIL
Antía Cal Vázquez (A Habana, 

1923) regresou á terra de seus 
pais, Muras (Lugo), con 9 anos. 
Estudou bacharelato, Comercio 
e Maxisterio na Coruña e licen-
ciouse en Filosofía e Letras en 
Santiago. Tras viaxar por Europa 
co seu marido, Antón Beiras, 
funda en Vigo o Colexio Rosalía de 
Castro, que vai converterse nun 
laboratorio das novas correntes 
pedagóxicas completado polo 
aprendido en Cataluña nas esco-
las de verán Rosa Sensat.

“Na universidade 
dos anos 40 había 
moito machismo”

P. M.M.
A. P. D.
Antía recorda os seus anos de universitaria en 
Santiago cunha mestura de sensacións.
-Como recorda a súa experiencia na universi-
dade nos anos 40 con moi poucas mulleres nas 
aulas?
-En dereito había unha, en filosofía eramos máis 
mulleres que homes. Pero en xeral había moi poucas 
mulleres e moitos homes. Era unha sociedade máis 
masculina que feminina.
-Había machismo?
-Si, e haino aínda. Aínda que avanzamos 
moito, hai moito machismo. Cando 
cheguei á Universidade de Santiago 
dinme conta que aquel non era o 
meu sitio, porque uns pisaban forte 
e outras andabamos a velas vir. Alí 
pasaban os profesores polo teu 
lado e non eras ninguén. Unha 
compañeira fantástica que es-
tudaba comigo dixo que tiña 
que irse para a casa 
porque só había 
cartos para 
o irmán. 
O caso 
foi 

meu pai que estudara comercio. Nisto unha amiga 
miña díxome que o que tiñamos que estudar 
nós era maxisterio e eu comenteillo a miña nai e 
respondeume que primeiro fixera comercio, pero ao 
final fixen as dúas cousas a un tempo.
-Pero vostede tamén estudou xeografía.
-A min gustar gustábame maxisterio, pero as 
mestras de Muras, as que traballaban nas aldeas, 
baixaban ao pobo e contaban cousas que metían 
medo. Cousas como que tiñan que pedirlle brazadas 
de palla aos pais dos alumnos para durmir, que 
tiñan que ir por auga á fonte porque a escola non 
tiña auga e, o peor de todo, que na porta da escola 
todas as noites senten ouvear os lobos. A miña nai 
despois de oír todo isto recomendoume que fixera 
xeografía. Por aquel entón case todos os profesores 
eran cregos. Non vou dicir que foran bos ou malos; 
simplemente non ensinaban. Tiñas que aprender 
todo de memoria: o tema 1 non tiña nada que 
ver co tema 2 e así. A pesar de todo isto eu levei o 
premio extraordinario e aproveitei o tempo porque 
dalgún xeito me sentía descolocada. A universidade 
ensinoume a darme conta de que non sabía nada, 
que tiña que comezar de cero.

que quixen falar co decano para dicirlle que eu me 
comprometía a enviarlle os apuntes para facer os 
exames libres, pero el non me recibiu. Díxome a través 
do bedel que non podía ser, non quería exames libres.
Pero o asunto do machismo non o sentín até que re-
matei o bacharelato. Nese momento meu irmán dixera 
que ía ser médico e eu tamén me preguntei o que ía 
ser. A resposta foi que ía estudar xeografía. Mamá 
díxome que andaba a dicir cousas que tiña que saber 

papá, pero iso non pasara con meu irmán 
cando dixo que ía ser médico. 

Entón escribinlle unha carta 
e contestou que non había 
para todos, porque a casa 
de empeño non tiña moito 
puxe e que o mellor era que 
eu fora a axudar a mamá. 
Esa decisión do meu pai 
pareceume unha inxustiza 
e non acabo de entender 
por que tiña que ser meu 

irmán e non eu. Miña nai 
díxome que lle volvera a 

escribir e que lle 
dixera que a ela 

non lle facía 
falta a miña 

axuda. Eu 
sempre 
fun a 
muller que 
que miña 
nai quixo. 

E contestou 



Tras morrer o seu home, o oftalmólogo e galeguista 
Antón Beiras, Antía seguíu formándose, compartindo 
a súa experiencia coa do colectivo Rosa Sensat de 
Barcelona, liderado pola pedagoga Marta Mata, coa 
que mantivo unha boa amizade.
-Como foi a experiencia en Barcelona e o con-
tacto coas escolas de Rosa Sensat? 
-Chegou un día o meu marido, Antón Beiras, a xantar, 
cunha carta que mandaran a Galaxia pedindo que 
espallaran a noticia de que eles ían facer uns cursos 
de verán todo o mes de xullo para os mestres que 
quixeran traballar mellor. Aínda que ese ano non 
fun pola morte de Antón, si fun o ano seguinte. 
Porque, efectivamente, a primaria xa a tiña resolta 
co meu traballo en Xenebra sobre Pestalozzi, pero 
a secundaria había que comezala. É dicir, eu sabía 
poñerme diante dun neno de tres anos, pero non 
sabía poñerme diante dun neno de quince. 
-Como era o ambiente nesas xornadas en 
Barcelona? 
- Aloxeime en Sarriá, nos xesuítas, que estaban nun 
coto e vías saír a xente e xente pola aba do monte 
e pregunteime: “seremos todos mestres?” Porque 
aquelo parecía unha procesión. Estaba Marta Mata 
na porta e recibiunos moi amablemente. Aquelo era 
incríble: eramos uns 300 mestres e mestras alí, e todo 
en catalán. Había un letreiro que poñía: A EDUCACIÓN 
TODO É LINGUAXE. Estou convencida de que hai 
que falar moito, que é moi importante establecer 
a relación oral, e alí era como estar noutro mundo: 
había xente que estivera en Cuba e que falaba de 
Cuba, había monxas, había curas... todo o mundo 
mesturado, en catalán.... Nunca tomei aspirina, pero 
aquel ano tiven que tomala. A xente estaba do máis 
entregada. 

-Cambiou vostede o seu método de ensinanza 
cara o alumnado de 15 anos? 
-Por suposto. Eu nunca vira traballar máis que aos 
meus profesores. Pero Rosa Sensat non inventou 
nada. Está dicindo o que dicían os da Institución Libre 
de Enseñanza; ou sexa, iso xa se daba en España. 
Cando eu cheguei de Cuba aos doce anos vivín dous 
anos de república antes da guerra e doume conta 
de que os profesores do colexio de aquí eran o que 
Marta Mata xa estaba facendo. Pero chegou a guerra 
e foi como unha tromba que acabou con todo. Os 
profesores vellos saíron do medio e os novos non 
estaban preparados. Que preparación tiven eu de 
pedagoxía? A de ver os catedráticos que tiven, pero 
daquela fuxiran todos os bos e só quedaban os cregos 
da catedral.
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“En Rosa Sensat 
aprendín a tratar con 
alumnos de 15 anos”

Profesorado no medio dunha actividade da Escola d’Estiu Rosa Sensat durante o franquismo. / Foto cedida

de traballo. O caso é que me convenceu de que tiña que 
traballar, pero o traballo, díxome, “está en Vigo porque 
imos casar e tes que vir a Vigo. Falamos cun amigo, 
Valentín [Paz Andrade], que nos preste unha casa para 
vivir desde a que se vexa o mar e que eu non teña que 
coller o tranvía para ir a traballar”. E, de feito, con-
venceume e casamos. Despois de casar atopamos a casa, 
pero o traballo non aparecía. Traballo si que había, no 
Santa Irene, en San José de Cluny, pero eu presentaba 
o meu certificado de estudos e moi boas palabras, pero 
pagar non me pagaban nin o tranvía que me levaba. Eu 
díxenlle a Antón que non malvendía o meu traballo. Eu 
non pedía moito diñeiro. Só pedía que deran para pa-
garlle á persoa que tiña que vir á casa a facer os labores 
que eu facía. Pero gañaba moito máis a persoa que viña 
á casa a traballar e seguín estudando. Eu non deixei de 
estudar nunca na vida. 
Antonio díxome que tiña que ir por Europa, ás universi-

dades, que tiñan unha seguridade social que aínda nós 
non a tiñamos. E eu fun con el. El traballaba case todo 
o día. Fomos todo por Francia e chegamos a Xenebra 
[Suíza]. E Antonio díxome que íamos estar máis tempo 
alí porque tiña un bo servizo universitario e había unha 
institución que estudaba os desarreglos dos nenos 
na aprendizaxe. Efectivamente paseei dous días por 
Xenebra, pero lendo un día o periódico nunha cafetería 
lin que o Museo de pedagoxía mercara o legado de 
Pestalozzi, un pedagogo suízo que eu estudara e do que 

quedara prendada. Pregunteille ao mozo que estaba 
servindo se quedaba moi lonxe e díxome que era moi 
cerca e fun a ver que pasaba. Chego alí e non había 
ninguén, pero no fondal do claustro había unha luz 
potente e fun andando ata atopar un velliño cheo de 
papeis. Miroume e preguntoume que quería. Eu díxenlle 
que estudara pedagoxía e que gustaba de Pestalozzi. Ao 
dicirlle que tiña tres fillos, preguntoume que tempo tiña 
o mais vello. “Pois 5 anos”. “Pois xa lle pasou o sol pola 
porta”, contestoume. Seguimos falando e quedamos 
amiguísimos e pregunteille se podía vir o día seguinte. 
En 22 días en Xenebra púxenme a andar na peda-
goxía, pero eu non pensaba no meu traballo. Quedei 
engaiolada co señor e cando pasaron os 22 días despe-
dinme. Deume unha tarxeta para unha alumna súa que 
estaba na UNESCO en París. “Alí é onde se está a cocer 
todo”, díxome. Cheguei a París, chameina por teléfono e 
quedamos un sábado. Ela tiña un dous cabalos e fomos 

“Cando lle contestei que o 
meu neno máis vello tiña 

5 anos, díxome: ‘Pois xa lle 
pasou o sol pola porta’ ” 

“Vías saír a xente pola aba do 
monte e pregunteime: 

seremos todos mestres? Por-
que  parecía unha procesión” 
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por un camiño cara as aforas de París e paramos nun 
restaurante de carreteira. Durante a comida Antón 
preguntoulle: “Se vostede tivera un fillo en idade escolar 
e quixera pousalo na mellor escola, onde o pousaría?” A 
resposta foi rápida: “Contando a poboación escolarizada 
e contando a pedagoxía utilizada onde mellor se tra-
balla no mundo en primaria é no Reino Unido”. Despois 
da comida Antón díxome: “En canto voltemos a Vigo, 
collemos o neno e o levamos para Inglaterra”. Quedei 
que me pasou unha corrente eléctrica polo corpo. Pri-
meiro tiñamos que facernos á idea nós. Despois tivemos 
que facerlle a idea aos nenos e despois aos avós. E así 
enviamos a Higinio a Inglaterra. Cando volveu estive-
mos tratando en Vigo de encontrar un sitio para pousar 
o neno, un sitio onde o neno estivera con outros nenos. 

Pensei en poñelo nunha escola de monxas. E fun a un 
colexio destes e atopeime un rectángulo enorme de sala 
e silliñas de anea postas a rentes da parede e os nenos 
todos quietiños e unha monxa cun varal. Os nenos 
non podían nin falar nin moverse. Eu cheguei á casa e 
díxenlle a Antón que non podía ser. El contestoume: “Vai 
ser mellor que ás 9 da mañán ti lle poñas clase, contán-
dolle contos, os que el queira”. E así foi como empecei. 
Ou sexa, que, como se pode ver, as viaxes por Europa 
tiveron unha influencia moi grande para min tanto no 
persoal como no profesional. 
-Que lle impulsou a fundar a escola Rosalía de 
Castro? 
-O vivir do meu traballo. Non repetir a vida de miña 
nai; ou sexa, estar agardando os “ovos da corva choca”. 
Eu estaba segura de que eu ía traballar e cobrar e así o 
fixen. 
-Cal foi a situación do galego na súa escola? 
-Os primeiros anos do colexio foron preciosos, porque, 
teño que reconocer, que o inglés atraía. E o galego foi 
unha cousa natural, naturalísima. E nunca houbo un 
problema, nin de pais, nin de nenos, nin de inspectores, 
nin de ninguén. Ou sexa, o galego era tan respectado 
como era o inglés ou o castelán. 
-Que lección aprendeu na vida que lle poida 
servir a unha rapaza como min? 
-Pois que non deixes pasar todo o que vexas que é 
aproveitable. Eu tiven que estudar maxisterio non 
porque tivera unha vocación extraordinaria. E doume 
conta que hai que tela, que eu tería sido unha pésima 
profesora de xeografía porque non sabia didáctica. A 
vida da moitas sorpresas e hai que collelas todas, non 
deixar ir ningunha, porque en todas hai sempre algo 
aproveitable.

ALBA PATIÑO DÍAZ
PAULA  MARTÍNEZ MOLEDO

“Buscando fun a un colexio 
de monxas e atopeime cos 

nenos todos quietiños e unha 
monxa cun varal” 

“Os primeiros anos do colexio 
foron preciosos e o galego 
era tan respectado como o 

inglés e o castelán” 

“A vida da moitas sorpresas 
e hai que collelas todas, 

porque en todas hai sempre 
algo aproveitable ” 

Desiguais
ALBA DÍAZ PATIÑO

Como muller e estudante gustaríame nun 
futuro estudiar unha carreira universitaria e 
poder traballar en algo que me guste coas 
mismas oportunidades que un home. 
Agora é posible, pero non o era fai cen anos. 
Durante o século XX, as mulleres loitaron por 
alcanzar a igualdade, para que os seus dereitos 
se convertiran en feitos e que as súas accións 
influíran na sociedade. Naceu o movemento 
feminista e algunhas mulleres atrevéronse 
a plantarlle cara ao rexeitamento e ás malas 
linguas para obter o coñecemento e o poder 
que conleva. 
Hoxe en día, conseguiuse dar un paso adiante 
e pódense atopar mulleres no goberno ou na 
administración; hai mulleres policía e todas as 
escritoras publican os seus libros co seu propio 

nome, en vez de ter que esconderse tras unha 
fachada masculina para conseguir que as 
tomen en serio.
 Se eu nacera fai cen anos non me gustaría 
non ter independencia e ter que resignarme 
ao traballo doméstico ou ter que esconderme 
para poder facer o que me gusta: escribir. Pero, 
sería capaz eu de rebelarme contra todo un 
mundo e plantarlle cara ao rexeitamento e a 
soidade que implicaba ser unha muller con 
ansia de coñecemento? Tras pensalo, dubido 
moito que tivera o valor suficiente para facelo, 
e por iso lle dou as grazas a loitadoras como 
Antía Cal ou Chus Lago polas oportunidades 
que se nos brindan hoxe grazas ás súas ac-
cións, a pesar de que sei que aínda nos queda 
moito por percorrer. E a min gustaríame influír 
no proceso e no resultado.

“Doulle as grazas a 
loitadoras como Antía Cal e 

Chus Lago polas súas 
accións pola igualdade”

O equipo de Entrepontes con Antía Cal na súa casa de Domaio (Moaña) tras finalizar a entrevista. / Foto ENTREPONTES
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“Quand un garçon aime une fille, va chez elle  et il 
parle avec les parents, pour demander son accord”

-Comment vous célébrez les mariages?
-Le mari vient chez la femme  et lui apporte de l’argent 
pour les frais du mariage. La femme va au salon pour le 
maquillage et porte une robe traditionnelle. Le mariage 
se fait en deux parties: à la mosquée, les hommes des 
deux familles se réunissent. À la maison les femmes se 
préparent. Après le retour des hommes on va célébrer 
dans un salon et là on mange  de la nourriture tradi-
tionnelle, on danse on se fait des photos... etc.
-Quels sont les plats typiques?
-Le poisson, le riz et le couscous.
-Comment célébrez-vous les anniversaires? 
-On invite des amis, on écoute un peu de musique, nous 
portons des costumes traditionnels et on se fait des 
cadeaux, comme ici. 
-Quel jour de la semaine  vous préférez?
-Le vendredi c’est le jour de fête pour les musulmans ce 
jour on ne porte pas de vêtements occidentaux.
Les homes vont a la mosquée e les femmes restent a la 
maison.

-Est-ce que vous aimez l’Espagne?
-Oui (rires) j’ai beaucoup d’amies comme Sabela.
-Comme est-ce que  que vous faites pour chercher 
un marri ? 
-Nous ,on cherche pas , nous n’allons pas à la disco l,on 
reste a la maison, Quand un garçon aime une fille, va 

“La femme normalement ne 
travaille pas a l’ extérieur, 
elle travaille á la maison”

L’équipe de 4º ESO parle avec Aita dans le Lycée IES Campo de San Alberto. / Photo:  C. L.

“L’homme commande dans 
la maison parce que 
c’ est il qui travaille”

chez elle  et il parle avec les parents, pour demander 
son accord. 
Si une fille va a la disco, et les parents le savent, alors 
il seront très faches parce que la disco n’est  pas bonne 
pour la réputation d’ une fille 
-Comment c’est la vie de famille.
-Au Sénégal á la maison habitent beaucoup de per-
sonnes, dans mon cas c’etáit mes parents, moi et mon 
frère. Mais il y a des maisons ou habitent beaucoup de 
membres de la famille. (Oncles, frères, sœurs, belle-
sœurs...) Le femme quand elle se marie va a habiter 
chez la famille du mari. 
La femme normalement ne travaille pas a l’ extérieur, 
elle travaille á la maison, elle prépare les repas, et fait le 
ménage, etc... 
-Qui est-ce qui commande dans la maison, 
l’homme ou la femme?
-L’homme, parce que c’ est l’homme qui travaille.

GROUPE DE FRANÇAIS DE 4º ESO

Le groupe d’étudiants de 4º ESO du IES Campo de San Alberto parlent avec Aita Mbow Dieng, une étudiante sénégalaise du Lycée
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“I love the 
passion 

Spaniards 
live with”

-Can you tell us a little about yourself?
-I’m from Richmond, Virginia, and I’m here working 
in Campo San Alberto as an English Conversation 
Auxiliary. I grew up in Virginia.  Then, I went to col-
lege at the University of Kentucky.  
-When did you first come to Spain, and why?
-Well, the first time I came to Spain, I was on a high 
school trip.  It was my junior year in high school.  I 
had been studying Spanish for five years, and I 
traveled to Spain for 10 days with my teacher and 
some other classmates.  Traveling there, I became 
very fond of the country.  Then, when I was in col-
lege, I wanted to go back.  So, I studied 
abroad for a semester in Valencia.  That’s 
where my “Spanish passion” was born :)
-What do you like about Spain?
-Well, first of all, I love the people I have 
met here.  They are the most loving, 
welcoming, and supportive people I 
know other than my family.  Second, 
I love the culture.  I love the passion 
Spaniards live with.  I also really like the 
landscapes and food here.  
-What other regions of Spain have you 
visited? What do you like about them? 
-I have visited Madrid, Barcelona, 
Granada, and most regions minus Extre-
madura.  I think the ones I like the most 
are the northern regions.  They’re more lush and 
green.  Green is my favorite color.  The North is more 
green than other parts of Spain.  I like the food in 
every region that I go to, especially in Galicia though.  
I love seafood.  Other differences....the climates, the 
terrain.  It just blows my mind the diversity that you 
find within one country.
-What are the differences between Noia and 
Virginia?Which is better? And which is worse?

-I don’t like to say one is worse or better.  I think there 
are certain things, for example, the seafood that I 
definitely appreciate more here in Galicia, but the 
differen-ces, you would be surprised that there aren’t 
that many.  I actually call Galicia the Virginia of Spain 
because there are a lot of low mountains in Virginia, 
especially close to where I am.  We have the Blue Ridge 
Mountain range.  It’s very similar to the mountains and 
hills here.  Richmond, where I live in Virginia, is more 

-Why did you choose to come to Galicia and not 
another region?  If you hadn´t chosen Galicia 
what other region would you have chosen?
-Actually I didn´t choose Galicia. I was technically 
assigned here because I am working here with a grant, 
and the government assigns you.  You get to preference 
your regions, but I don’t remember what my prefe-
rences were.  I do remember getting an email one day 
though, and it said that there were vacancies in schools 
in Galicia.  I had never heard about the region before.  I 
googled it, and I saw that it was on the coast and that 
it was in the North, which were two different things for 
me.  I really liked that idea of being up north for the first 
time, so I accepted the offer.  I was assigned here, and 
it was a pretty process actually. My dad was packing his 
bag for Italy when I got that e-mail, and I said “Dad, I 
can go to Spain if I want. There is this region called Gali-
cia, and there are vacancies there.”  I was very excited to 

go to another part of Spain, the north of Spain because 
I had never been here before at all. 

“It’s taking me a bit to get 
used to the double-sidedness 

of the Galician retranca”

Ramón Rudiño talks with Beverly Borum in the IES Campo de San Alberto. /  Photo: C. L.

“I call Galicia the Virginia of Spain 
because  they  both have similar  

low mountains”

-How would you define the character of Gali-
cian people?  What differences are there with 
Kentuckians?  
-I think Galicians have a quiet pride.  They are very 
proud of their history,  but they don´t show it as ag-
gressively as others. They are not arrogant about it. You 
can see it  in their eyes almost when they start talking  
about their towns or their family and just their life here.  
They are also very humorous, love to laugh.  In terms 
of the differences, it goes back to being a student and 
a worker or adult.  In Kentucky, I was in college and 
so my relationships then were just different than my 
relationships I have here as a worker, as a teacher.  In 
general though,  I think that Galicians and Spaniards 
have found ways to enjoy life moreso than Americans.  
In the states, I definitely have a tendency to work work 
work and forget about enjoying myself.  I’ve learned 
the importance of enjoying myself here. 

Beverly Borum has been an English 
Conversation Auxiliary in Noia 

for the past two years

urban than Noia definitely.  It’s a big city.  And you 
definitely don’t stumble upon old cathedrals and 
churches made of stone in Virginia like you do here.  
I like both equally, but I’m enjoying this moment of 
my life here in a different way than I was earlier as 
a student.  In the States, I’ve only been a student.  
I came here after graduating from college.  I’ve 
started to enjoy what I call “personal creation,” 
being able to choose what I do with my life at this 
moment.  It’s just different when you go from being 
a student who is told what to do to an adult to gets 
to choose and learn on his own. 

-What about Galicia took you the 
most to get used to?
- Listening to the language, and this 
year the retranca is very hard to get 
ued to.  The sense of humor that people 
have with the double-sidedness.  That’s 
taking me a bit to get used to, but I’m 
learning it slowly.  It also took me a bit 
to get used to the small size of Noia, but 
after a while I really started to like the 
intimacy and the connectedness.  I feel 
like we are a big family here, but in a 
small town.
-Are you going to live here forever?
-Well, last year I thought so.  Now, 

I’m not as sure.  I love Spain, and I’d 
definitely love to live and work here for a while.  I 
definitely want this country to be a big part of my 
life, but I also love traveling.  I still want to see other 
countries, who knows, like Argentina or Chile.  I’d 
like to go to South America at some point.  We’ll see 
where the wind takes me. I’ll definitely be coming 
back to Spain though at some point.  It’s a matter 
of when.  

RAMÓN RUDIÑO  AGRAFOJO
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Eu non son...Balbino, 
pero podería selo

Alumnado de EBI de persoas adultas

Eu son...Nélida e este é o primeiro ano que asisto ás 
clases para adultos. Esta oportunidade non só me axu-
da a lembrar, tamén estou aprendendo cousas novas. A 
ensinanza é moi variada e completa e o ambiente moi 
bo. Este espírito e o que fai que estemos a participar 
nun proxecto de educación de adultos con outros países 
de Europa.
Eu son...Teresa. O meu paso polas clases nestes dous 
anos, pódense resumir en dúas palabras: positiva e 
educativa, no sentido mais amplo e sinxelo da palabra. 
Para mín unha experiencia que lembro con moito 

agarimo foi a viaxe a Irlanda,na que puden coñecer 
a súa historia e a súa xente,; foi unha semana moi 
interesante que non esquecerei nunca e todo grazas 
o proxecto “Somos iguais, somos diferentes...somos 
europeos”
Eu son...Lolita. Este ano é o primer ano que veño ó 
Instituto e paréceme que aprendín e lembrei moitas 
cousas que tiña estudiado hai moitos anos. Os primei-
ros días vin con medo, pero agora cada dia que pasa 
gústame máis porque se aprende moito:  leer, escribir, 
matemáticas, informática...Tamén estamos traballando 

nun proxeto con varios países 
Europeos; teño que decir que 
é unha honra para min ter 
a oportunidade de traballar 
deste xeito. Este ano está 
sendo fantástico; de tanto que 
fixemos, o proxeto xa o temos 
rematado antes de tempo.
Eu son...Xoan e asisto ás clases 
para maiores; estou no grupo 
de EBI-2. Estamos implicados 
nun proxecto Grundtvig en 
colaboración con varios cen-
tros europeos. O que facemos 
está relacionado coa historia 
presente e pasada dos nosos 
pobos. Todo o traballo resulta 
moi instructivo e integrador. 
Personalmente estou moi 
contento porque a través das 
distintas viaxes e xuntanzas 
que fixemo pudemos coñecer 
xentes e culturas diferentes.
Eu son...Loli.Levo algún tempo 
nesta escola de adultos e 
estou moi contenta do que 
aquí aprendín, porque esto 
para min xa é moi importante; 
é verdade que vou a modo 
pero a modo tamén se chega 
a moi lonxe. Por iso, como di o 
refrán, “amodiño e boa letra”... 
hai que darlle tempo ó tempo.
Eu son...Yago. Teño 20 anos 

e levo dous anos no grupo de EBI-2. Este ano estamos 
facendo un proxecto europeo; Traballamos con outros 
países en: refráns, remedios mediciñais, petroglifos, 
laudas, e de todo. Isto nos serve para saber o que facían 
antes os nosos maiores e para que non quede no olvido 
entre os mais xóvenes. A min esto non é que me guste 
moito pero a pesar de todo, a miña experiencia é moi 
boa porque estou aprendendo cousas que non sabía 
antes e o ambiente de traballo e colaboración entre os 
compañeiros é moi bo.
Eu son...Melisa teño 19 anos e levo dous na clase EBI-2. 
Durante este tempo, aprendín cousas novas que non 
sabía. Aquí aprendemos uns dos outros, é unha expe-
riencia espectacular. Ao principio sentinme un pouco 
rara pero decontado collín confianza con todos. Nunca 
pensei que lle ía a axudar a outras persoas maiores ca 
min a navegar por internet, alégrome moito cando lles 
axudo ainda que , ás veces, se lles volven a olvidar. Es-
pero que para o ano pase de curso...vounos botar moito 
de menos porque lles teño moito cariño e compañeiros 
tan especiales como eles, non os terei nunca.
Eu son...Ricardo. Gústame moito vir á escola e estou 
contento co que nos ensinan. Dende que entrei,  no 
mês de setembro, aprendín moitas cousas que antes 
ignoraba e espero aprender moitas máis. En xeral, 
somos estudiosos e o que facemos é moi bo.

Memorias dun 
neno labrego
Xosé Neira Vilas
Bos Aires (Arxentina), 1961
O autor, oriúndo de Gres 
(Vila de Cruces - Pontevedra) 
reflexa como era a vida dun 
rapaz duns doce ou trece 
anos nunha aldea galega nos 
anos corenta.
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Eu son...Saturnino. No tempo que levo no Instituto 
estou moi contento. Teño que decir que cando era novo 
non puden ir á escola xa que tiña que traballar pois con 
doce anos foi cando morreu meu pai. Eu só podía visitar 
a escola se chovia; ten habido meses de estar medio día 
na escola os outros na casa, no monte ou na Veiga...Xa 
me tardaba voltar á escola para lembrar ou aprender, 
pois teño que decir, cando deixei de estudiar, dividía 
por unha cifra, hoxe xa aprendín moito máis. Os meus 
85 anos o meu lema é: “Aprender e recordar”. O malo 
é a memória que xa non a teño coma fai cincuenta ou 
sesenta anos! 
Eu son...Sara. Cando comencei a vir ó instituto, non tiña 
idea do que era, pero vin porque queria aprender  un 
pouco de informática, e ademais non esquecer o que 
aprendera na miña infancia e adolescencia. Ó comenzar 
decateime de que non era o que me dixeran, pois  vin 
que había mais cousa; unha das que me chamou a 
atención, foio traballar em proxectos xunto con outros 
países. Logo, tiven a oportunidade de facer de anfitrión 
cos visitantes  doutros centros europeos; foron unhas 
xuntanzas moi instrutivas para todos, sempre se inter-
cambian opinións e se aprende doutras culturas. Pensei: 
“Esto estame gustando, parece interesante”. Pasaban 
os días e no só aprendiamos cousas, costumes, se non 
que tamén lembrábamos o que xa dixen ó principio: A 
escola da nosa infância.
Eu son…Pepe. Un asistente á clase de adultos de 
Noia. Decidín asistir a esta clase de adultos, porque 
recomendoumo un amigo que é mestre. Vin coa idea de 

iniciarme no mundo da informática, ainda que tamén 
facíame ilusión intentar a apredizaxe dun idioma. 
Estamos a dar materias polas que nunca tiven especial 
interés como Historia e Literatura entre outras, e agora 
sorpréndome do chamativas que me resultan. Non 
sei si as percibo con outra óptica ou si o sistema de 
ensinanza mellorou. 
Eu son…Magdalena. Veño á escola de adultos do 
instituto de San Alberto. Gústame vir porque sempre 
aprendo cousas novas que me sirven de moito. Cuando 
era nova apenas tiven tempo de ir á escola  porque 
tiña que ir a traballar. Por iso o que máis me gusta é 
aprender e as reunión que se fan nos proxectos . Tamén 
me gusta moito o compañerismo que hai na clase.
Eu son…José é o primeiro ano que esto una educación 
de adultos. Para mín esto é unha experiencia nova, que 
non ten nada de comparación coa escola que antes 
recibira. Esto dos proxectos non sabía que existían, 
gústame porque se comparten experencias con outros 
compañeiros que aportan cousas que eu non sabía.
Eu son…Pilar. Fai tres anos que estou asistindo ós 
cursos do ensino para adultos, estou moi leda xa que 
para min é unha experiencia moi positiva, porque ade-
máis de que aprendemos moito tamén saímos a visitar 
outros Institutos en diferentes países. A min tocoume 
de ir a tres fermosas cidades, Madeira, París e Grecia, 
todo iso para min, foi unha experiencia inesquencible 
que sempre terei na miña lembranza ao longo dos 
meus anos de vida. Mentras poida, non deixarei de 
asistir ás clases que tanto ben me están facendo moito 

ben.
Eu son…Paco. Cando dei comezo ás clases no Instituto 
I.E.S. San Aberto en Noia, ía cun plan preconcebido, xa 
non era tanto o afán de aprender se non máis ben o de 
lembrar, por certo que me ensinaron cousas das que 
eu non me decataba, e isto foi enriquecéndome ata o 
extremo de chegar a escribir dous libros.”En un Campo 
de Camelias” en castelán, e tamén. “Ao pé dunha Pa-
rrumeira” feito en galego, podo dicir que ámbolos dous 
xa os tiña metidos na cachola, e aproveitando a miña 
andaina polo Instituto, deilles forma.
Dende o momento que asistín ás clases foi para min 
unha grande sorpresa ao ver a armonía que tíñamos 
entre alumnos e mestres, sobor de todo cando nos 
puxemos a traballar con outros países europeos que nos 
permitiu coñecer mestres e alumnos doutros. países.
Véxome na obriga de falar aquí das celebracións que 
facemos polo Magosto, polo Antroido e polo fin de 
curso; por todo elo, recoméndolle aos indecisos a que se 
acheguen ó Instituto para que nas datas establecidas, 
veñan a facer a matrícula.
Eu son… Moledo. Veño ó Instituto de mayores dende 
que me xubilei porque aconselláronmo uns amigos. 
Dito e feito. Daquela estaba algo deprimido. Para a 
miña saúde foi o mellor psicólogo. Ademáis apren-
dín unha chea de cousas que eu non sabía. Incluso 
participei nunha viaxe ás Illas de Madeira. Para min foi 
unha experiencia moi boa porque aprendin cousas que 
descoñecía e vin o que eu nunca pensaba que vería e, 
por certo, moi bonito todo.

Alumnado de Educación Básica de Adultos durante o entroido, realizando unha das actividades do curso. /  Foto: S. M.



10 ENTREPONTES

“Un verdadero 
intérprete tiene 
que vivir lo que 

expresa”
La cantante Luz Casal revisa su 
carrera musical con Entrepontes 

tras participar en una gala contra la 
violencia de género en Pontevedra

Luz Casal es una gallega especialmente 
concienciada con los problemas de las 
mujeres. Según ella, los artistas son más 
sensibles contando las historias de las 
personas que los rodean. Sus canciones 
son como una especie de fármaco que 
sirve para consolar a las personas y, en 
particular, a las mujeres. Por eso ofreció 
un concierto en Pontevedra durante el 
día en contra de la violencia de género y 
Entrepontes estuvo allí para contarlo.
-¿Cómo y cuándo se despertó su 
vocación musical?
-Cuando era muy pequeña, recuerdo 
escuchar música en la radio, sentía cosas 
y me quedaba fascinada. Cuando oía 
algún vecino que ponía una determinada 
música también aprendía o la sentía. Me 
gustaba mucho. Se da la circunstancia 
de que nunca he querido hacer otra cosa 
que dedicarme a la música.
-¿Cómo recuerda la primera vez que 
subió a un escenario?
-Lo recuerdo llevando un vestido platea-
do corto y saliendo descalza porque 
mi madre se había olvidado los 
zapatos. Empecé ya el concierto 
con dificultades. Nunca me he 
sentido mal en un escenario; me 
he sentido mal muchas veces 
y en muchos sitios pero en el 
escenario casi nunca.
-¿Por qué la música rock y no 
otro género?
-Escogí lo que me parecía más dife-
rente, más próximo a cosas y 
mundos que me 
parecían 
mucho 
más 
fasci-
nantes 
que 
otro 
tipo 
de 

música; aunque luego pasaron los años, y amplié 
un poco el conocimiento de otras músicas, por 

ejemplo, la música clásica. Tengo una cierta 
predilección por escuchar a los clásicos 
porque si no tienes esa base puedes 
dedicarte al rock y no tener ni idea de 
otras músicas.
-Pertenece a la movida de los ochen-

ta. ¿Cómo fueron aquellos años y qué 
tuvieron de especiales en cuanto a la 

música?
-No me siento parte de la movida porque 
cuando se refiere a la gente de la movida ma-

drileña parece que se circunscriban a cinco 
o seis nombres y se olvidan otros 

muchos que han sido 
muy importantes. 
La música rock 
y pop, casi toda 
la que se ha 
hecho en España, 
ha tenido una 
influencia de lo 
que pasaba en 
Inglaterra. De 
ahí han quedado 
algunas canciones 
y alguna gente.

-Aparte de 

las influencias de los músicos de los 
ochenta, ¿qué otros músicos y músicas 
han sido sido importantes en su 
carrera?
-Los solistas en general somos gente que 
vamos un poco por libre y pillamos un 
poco de lo que esta a nuestro alrededor. 
Recuerdo cuando empecé a escuchar a 
Police, me parecía que tenia un sonido 
maravilloso y que en algunas canciones hay 
sonidos de guitarra que tienen una gran 
influencia. Me puede influir cualquier cosa. 
Hasta una canción hortera porque te da 
el conocimiento de saber lo que no debes 
hacer, y así ya aprendes algo.
-¿Cómo y dónde se puede encontrar 
Galicia en sus canciones?
-Aparte de en Negra Sombra, se puede 
encontrar sobre todo en Vengo del Norte. En 
esta canción está Galicia más que en nin-
guna otra y también en la canción Entre mis 
recuerdos, que está dedicada a mi padre. 

Reflejo más el pasado que el presente de las mujeres 
gallegas y un poco también de los hombres.
-¿Cuánto se gana o se pierde con las grandes 

giras?
-Se gana algún dinero y se pierde mucha salud. Es una 
necesidad de comunicarte con lo que tienes reciente, 
casi siempre un disco. Lo que quieres es ver la reacción 
de la gente. Un concierto siempre es un desgaste físico, 
pero va mas allá. Es un desgaste emocional. Un verda-
dero intérprete tiene que vivir lo que expresa porque si 
no llegas de verdad a la gente mejor te quedas en casa.
-Sus canciones provocan sentimientos diversos 
como la nostalgia o el intimismo. ¿Cuáles son sus 
fuentes de inspiración?
-La vida. La inspiración le puede llegar a todo el mundo 
sensible. Si tienes los sentidos despiertos cualquier cosa 
te puede emocionar. En lo que yo hago, tienes que estar 
despierto. Por eso puedes escribir o contar historias que 
no has vivido, pero que sí las has sentido, observado, 
contado o leído.
-¿Cuánto hay de luz en sus canciones, y cómo 
influyen sus creencias personales en su creación 
artística?

“Nunca he querido hacer 
otra cosa que dedicarme 

a la música” 

“No me siento parte de la 
movida porque se olvidan 

nombres importantes”
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-De mí hay todo, porque soy una mujer de fe y me lo 
creo todo. En el último disco, Un Ramo de Rosas, hay una 
canción que cuenta la historia de una relación fugaz 
de una mujer madura y un chico joven. Yo no he tenido 
esa experiencia, pero para eso lees, ves cine, tienes los 
sentidos abiertos y puedes escuchar historias que te den 
esa información.
--Su último disco tiene tres nuevas canciones y 
versiones de canciones anteriores. ¿Qué relación 
hay entre ellas?
-El disco tiene a la derecha un nombre de una compañía 
que se llama Blue Note. Si pides un disco de Blue Note, 
sabes, con certeza, que el disco te va a gustar. He inten-
tado que el disco fuera escuchado sin sobresaltos, que 
las canciones tuvieran una conexión aunque pertenecen 
a épocas distintas.
- ¿Por qué elegió Un Ramo de Rosas como título 
de su último disco y las canciones que en él 
aparecen?
-Porque sé que hay canciones que la gente quiere 
escuchar. Aunque haya algunas menos populares, están 
todas las populares excepto Rufino. A esas canciones 
populares les he sumado canciones que son el presente. 
Este disco es como un balance de los doce discos 
grabados.
El título Un Ramo de Rosas es como decir que el álbum 
es un ramo de rosas, y cada rosa es como cada canción; 
por así decirlo, es una manera más bonita que describir-
lo como Lo mejor de Luz Casal.
-¿Cómo describiría su desarrrollo como artista si 
tenemos en cuenta las quince canciones de Un 
Ramo de Rosas?
-Para poder responderte a eso tendría que hacer un 
análisis, dado mi carácter, que me llevaría demasiado 
tiempo para mi necesidad actual. Puedo llegar a hacer 
un balance como he hecho con el disco, pero que no 
implique analizar el porqué de todas las cosas que 
he vivido porque si empiezo a analizar el pasado me 

Luz Casal en su camerino del Casino de Pontevedra después de su actuación compartiendo con su entrevistadora, Míriam López Romero. / Foto M. G. P. 

“Si empiezo a analizar el 
pasado me pierdo el presente 

y necesito aprovecharlo”

pierdo el presente y yo no quiero perderme el presente; 
necesito aprovecharlo lo mejor que pueda.
-Piratería, escándalos en la SGAE, cambios en el 
tipo de público ¿Cómo ve el presente y el futuro 
de la música y en las discográficas en España y en 
el mundo?
-Descaradamente, desde hace años estamos asistiendo 
a una revolución dentro de la música. El acceso a la mú-
sica, aparte de la piratería, las descargas, los problemas 
de la SGAE, es una verdadera revolución que nos ha 
pillado a todos un poco despistados. Lo esencial es que 
la música es necesaria, no solamente profesional. 
Cuando un arquitecto o un médico o una persona que 
trabaja en cualquier profesión y le gusta la música, hace 
música o va a su casa y toca el piano o la guitarra, me 
parece excepcional, porque la música tiene que ser un 
complemento de la vida y no solo para los profesio-

Discografía: 
    Luz (1982)
    Los ojos del gato (1984)
    Luz III (1985)
    Quiéreme aunque te duela (1987)
    Luz V (1989)
    A contraluz (1991)
    Como la flor prometida (1995)    
    Pequeños y grandes éxitos (1996)
    Best of Luz Casal (1998)
    Un mar de confianza (1999)
    Con otra mirada (2002)
    Sencilla alegría (2004)
    Pequeños, medianos y grandes 
éxitos (2005)
    Vida tóxica (2007)
    La pasión (2009)
    Un ramo de rosas (2011)

Itinerario artístico 
de Luz Casal

María Luz Casal Paz es natural de Boimor-
to (A Coruña), pese que a los seis meses se 
fue a vivir a Asturias. Debutó por primera 
vez en un grupo llamado Los Fannys, ver-
sionando temas de otros artistas. En 1977 
decide mudarse a Madrid donde graba su 
primera maqueta (La Guapa) y así entró 
en la movida madrileña. Desde ahí todo 
fueron éxitos (Luz, Como la flor prometi-
da,…) y, con la banda sonora de Tacones 
Lejanos consiguió un gran reconocimiento 
mundial (sobre todo en Francia). 

“Galicia está sobre todo en 
Vengo del norte y en Entre mis 

recuerdos, dedicada a mi padre”

“A pesar de los problemas 
actuales, para mí el futuro de 

la música es esperanzador”



M. G. P.
M. L. R.
Luz Casal, artista de nacimiento, inunda el escenario 
con su voz y su pasión a la hora de cantar.
En un concierto íntimo ante poco más de cien 
personas presentó su nuevo album Un Ramo de Rosas, 
una recopilación de toda su carrera. Acompañada de 
un pianista sus temas más famosos suenan de una 
forma especial y es clara la emoción que provoca en 
un público de todas las edades.
Cantante de vocación desde muy joven le cuenta 
a Entrepontes en su camerino después del conci-
erto que “la música es como un fármaco para los 
sentimientos”. Que “se pueden contar 
historias no vividas, pero que con 
nuestra imaginación todo es posible”. 
Que “un verdadero intérprete tiene 
que vivir lo que expresa”.
- A veces, como es el caso que 
la trae a Pontevedra a un acto 
contra la violencia de género, 
un artista se compromete con 
causas sociales y así lo muestran 
sus letras ¿como describiría su 
compromiso en defensa de las 
mujeres?
-No me siento cómoda alardeando o 
llevando una bandera determinada. 

Como individuo, sin género, defiendo la justicia. 
El prójimo es igual que yo. Cuando se trata de una 
injusticia en relación al sexo, a la raza o a la religión 
intento manifestarlo siempre, pero si tengo que 

hacer algo para ayudar, dentro de mis posibilidades, 
lo hago. Me dedico a una profesión en la que la 
gente me quiere; no es una profesión anónima. Soy 
solidaria de vocación pero no de profesión.
-¿Le parece que los artistas españoles actuales 
están tan comprometidos como lo estaban y 
están los de su época?
-La vida en general es un constante cambio y está lle-
na de subes y bajas. La gente sensible por definición 
es solidaria. ¿Cuántos eran más en los ochenta que 
ahora? No lo sé. La gente joven tiene ese afán por 
cambiar las cosas a mejor y lo tienen que hacer mejor 
que sus padres. Me consta que hay mucha gente 

joven implicada en modificar las cosas 
que están mal.
- ¿Qué concepto puede tener la 
música en causas justas como 
la lucha contra la violencia de 
género o la lucha contra enferme-
dades como el cáncer de mama?
- La música no es un fármaco que cure 
o que alivie una enfermedad, ni una 
ley que evite el daño a una mujer. Pero 
la música es un gran alivio, es una 
compañera. Conozco muy poca gente 
a la que no le guste la música. Es un 
gran choque porque crees que esas 
personas tienen una minusvalía.
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nales. No creo que la música se agote por todo eso. 
Siempre habrá necesidad de escuchar música en directo 
y gente que desee escucharla. Lo demás son cuestiones 
que se arreglarán por sí solas de alguna manera. Para 
mí el futuro de la música es muy esperanzador.
Con estas palabras de esperanza y con el honor de 

entrevistar a Luz Casal nos retiramos de su camerino 
pasando ante una cola de gente que esperaba para verla 
una vez acabada nuestra charla.

MÍRIAM LÓPEZ ROMERO
MARTÍN GARCÍA PAIS 

Violencia
MIRIAM LÓPEZ 

MARTÍN GARCÍA
La violencia es una lacra en nuestra sociedad y de-
beríamos erradicarla. Normalmente se ven noticias 
en la prensa que nos hacen reflexionar sobre si aún 
existe el machismo en nuestros tiempos. ¿Es eso 
cierto? ¿El machismo es únicamente masculino?
El máximo exponente del machismo es la violencia 
de género.
Aunque las cifras de mujeres muertas a manos de 
sus parejas sentimentales sean menores que hace 
50 años, la sociedad sigue siendo machista.
En algunos casos mujeres maltratadas ven normal 
su maltrato ya que piensan que el poder que tiene 
su marido sobre ellas es total y no pueden quejarse 
por la situación en la que están viviendo.
No nos damos cuenta que otros afectados de 
esta situación son los niños. Si ven en su ámbito 
familiar que las mujeres son maltratadas, ellos 
pensaran que su deber como hombre es maltratar 
a las mujeres.
Por eso una educación básica de que el hombre es 
igual a la mujer es necesaria para que estos casos 
no se repitan en el futuro.

Luz departiendo con el equipo de Entrepontes tras finalizar la entrevista. / Foto ENTREPONTES

“La música es un gran 
alivio, una compañera, 

un complemento 
de la vida”

La cantante durante un momento de su actuación en la presentación de Un Ramo de Rosas. / Foto M. G. P.
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Beauty:  “Present in a thing or person that gives intense 
pleasure or deep satisfaction to the mind, whether arising 
from sensory manifestations (shape, colour, and sound), 
meaningful design or pattern.”  This is one of many defi-
nitions of beauty, took from: http://dictionary.reference.
com/browse/beauty 

For me beauty is something similar. When you see 
something beautiful, gorgeous, you can´t ex-
plain what you feel. Normally beauty is related 
what something that you like or you love.  So 
is always related with your feelings and your 
mind. That is because everyone has a different 
idea of what beauty is, and everyone one will 
define beauty by many ways. 
You can find something beautiful for its 
colours, its shape, its drawings, but, what you 
find beautiful is the whole thing. For example, 
I find my picture beautiful for the set of the 
colours the small details, the shadows, etc. But 
we can´t define beauty for this things. There 
are some art pieces filled with many different 
colours and a lot of variations of one tone, and 
they are really beautiful, but other ones with 
almost 2 or 3 different colours are beautiful 
too. The simplicity neither; there are many 
art pieces (I put this examples because, art 
is mostly beautiful for everyone, that is why 
it is art) very complicated, with a lot of small 
details. For example, “El jardín de las delicias” 
de “El Bosco” is a picture filled of really small 
details and there isn´t a main thing in the pic-
ture, is filled of details, and I find this picture 
beautiful. In other hand Van Gogh has some 
beautiful pictures which are really simple like, 
“El dormitorio de Van Gogh en Arles”. And this 
happens also with sculptures, and with many 
art pieces. So I think, that we cannot “divide” 
the beauty of an art piece, is not beautiful about it col-
ours or about it simplicity or whatever. When something 
is beautiful is the whole thing what is beautiful, not it 
different parts separately. The set of everything in the 
picture is what makes you feel the beauty of that piece. 
Maybe when you see a picture very colourful, and you 
love it, is not only for the colours, the distribution of 
these or the shape they take is what makes you feel 
that the picture is beautiful. Surely if you see the same 
colours, but in another distribution with another draw-
ings forms and shapes, you won´t like it or you won´t 
find it beautiful. 
And that is why everyone has a different point of view 
of what beauty is, or many different definitions, and 
ways to understand it. What I find beautiful it is has not 
be beautiful for everyone. So, if all of us have a different 
idea of what beauty is, could we define it? I think that 
there is no only one definition. There are endless, one 
for every person in the world. But I think that mostly 
when you feel that something is beautiful, you love 

that thing; you have “good feelings” about that thing. 
You feel happy, glad, proud, surprised, etc. It is always a 
good feeling. 
So, we now that there is not a good definition for 
beauty, there are many, because everyone feels beauty 
in a different way that the others do. But surely every-
one relates beauty with good things, with something 
you like. 
Beauty is in each one’s mind, but it is always a good 
feeling, a good thing, something we are attracted to. 

ÓSCAR FREIRE AGULLEIRO
1º Bacharelato

Beauty is curious... You never(or rarely) agree with an-
other person about what beauty is. Why? I don’t know. 
Then, How can I define beauty? I could define it in many 
different ways. Because normally, people speak about 
beauty when we see a movie, a paint, a photo, or when 

we see a pretty girl, or when we live a great moment 
and also when we listen to a song.
Para hacer este trabajo mi profesor me dio como 
opción hablar sobre un cuadro o una foto que me 
gustara, donde yo viera belleza. Sabía que esa no era 
opción para mí. ¿Por qué? Porque sabía que no iba 

a ser capaz de encontrar un cuadro para 
exponer y defender lo que se me pedía, en el 
que yo veía belleza.
Sabemos que a lo largo de la historia la 
belleza ha estado ligada a diferentes ideas 
según la época y el lugar. Ahora conservamos 
edificios construidos con una gran simetría, 
cuadros donde se pintó a mujeres gruesas, 
ideas sobre la simetría del cuerpo humano... 
No creo que a todo el mundo ese legado an-
tiguo le parezca bello. Habrá quienes verán 
la belleza en poemas de Neruda. Otros, en 
canciones de Kurt Cobain y siempre levantará 
alguien más la mano para decir que a él le 
parece bello un paisaje de la puesta del sol.
Las obras de arte, son siempre expresiones 
del ser humano, en las que unos pueden 
ver belleza en unas obras, y otros en otras. 
Pero todas pueden ser obras de arte sin 
albergar belleza en ellas, porque siempre 
habrá alguien para quien no haya belleza en 
ellas; pero no por esa persona dejarán de ser 
una obra de arte. Creo que por lo general, la 
belleza siempre va acompañada de alguna 
sensación más. Cuando dices que algo es 
bello, existen más sensaciones que recorren 
tu cuerpo y que son de nuestro agrado. Por 
eso calificamos lo que tenemos delante como 
algo bello, porque nos gusta.
Cuando estoy en la cima de esa montaña y 

tengo ante mí una gran vista, digo que tengo algo bello 
ante mí; pero también hay otras sensaciones que me 
vienen en ese momento. Sensaciones que me agradan 
y me hacen disfrutar de ese momento. Así como al 
deportista que disfrute con lo suyo, y para él la belleza 
resida en el sacrificio y el esfuerzo por su deporte. Él 
sentirá muchas cosas que le gustan y por eso dirá que es 
bello lo que está haciendo.
El arte, la vida, las cosas que nos rodean… por 
definición, no son bellas, pero pueden hacernos sentir 
cosas que nos hagan decir que en ellas existe belleza.
Para mí la belleza de la propia belleza reside en cada 
una de las cabezas de las personas, quienes con sus 
sentimientos, ideas y demás hacen que sea algo único y 
que el “porqué” de algo bello, no se repita dos veces.
I think… Beauty is something that nobody can see it, 
but is something that anybody can feel in many dif- 
ferent ways.

HUGO GARCÍA CRENDE
1º Bacharelato

What is 
Beauty?



A deportista galega Chus Lago vive a vida de forma 
intensa. Recíbenos no seu despacho da concellaría de 
deportes do concello de Vigo cun gran sorriso e res-
ponde con intensidade a todas as 
preguntas. Ese entusiasmo 
seu contáxianos e 
saímos de alí coas 
pilas cargadas. 
Estamos 
seguras de que 
iso mesmo lle 
pasará a quen 
lea estas 
páxinas. 
-Como lle 
entran 
as ganas 
de ser 
alpinista? Xa 
de pequena, 
visitaba 
sitios moi 
altos? 
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“A motivación é o 
verdadeiro motor”

-Se che asomas aí a esa fiestra vas ver o monte Galiñei-
ro. Eu empecei con once anos, cando estaba aínda no 
colexio. Empecei a percorrer os montes que hai por aquí 
arredor, logo os de Galicia, os de toda a Península Ibé-
rica, logo os Alpes... É dicir, seguín unha escaleira moi 

progresiva e moi lóxica. Con dezanove ou vinte anos 
empecei a proxectar xa expedicións ás grandes 

cordilleiras como o Himalaya e neste momento 
visiteinas todas, ata os desertos polares. 

-Que a inspirou a ser alpinista? Quen son 
os seus referentes? 
-Como deportista apóiaste en xente e ségue-
la, pero creo que empecei facendo montaña 
porque o meu pai levábame a un monte 
de aquí, moi próximo ao zoolóxico. Entón 

afíxenme a pasar as tardes de domingo alí. 
Cando por primeira vez fun como montañeira, 

coa miña mochila e o meu cartón federa-
tivo, tiña once anos e fun a ese 

mesmo monte. Penso 
que o meu pai tivo 

algo que ver 
nisto. 

-Sentiuse algunha vez discriminada por facer un 
deporte tan vinculado aos homes? 
-Cóntoche unha cousa moi concreta da expedición do 
ano 1992 no Everest. Eran quince mozos, xa homes, e 
eu era unha moza de vinte anos. Cando me viron che-
gar, sobre todo un deles, dixeron: levamos unha guinda 
connosco; e a guinda foi a única que subiu ao Everest. 
-A que anos decidiu experimentar en lugares 
difíciles de alcanzar e por que? 
-Eu creo que a expedición que máis me marcou foi esta 
que che acabo de contar da guinda na que era unha 
gran expedición e levabamos como tres meses na base 
do Everest. Pensei que: primeiro, que quería facelo soa; 
segundo, que o Everest era unha montaña á que quería 
volver, pero xa non porque alguén me levase senón 
porque me había case namorado dela e quería facelo 
sen osíxeno porque era a montaña máis alta. O máis 
bonito desa montaña era que o fixese sen osíxeno e alí 

empecei a tomar as miñas propias decisións e a decidir 
facer cousas máis arriscadas. 
-Como se compaxina a vida familiar e profesional 
coa súa afección polo deporte? 
-Isto só ocorre se tes un motor moi potente que é unha 
motivación e ao mesmo tempo a motivación só ali-
méntase se o obxectivo só parte de ti. Traballaba dando 
clase de aerobic para poder ter un soldo decente; logo 
adestramentos específicos de montaña e arranxaba a 
casa e estudaba; é dicir, eu só podía comer, durmir e 
adestrar desde que teño uso de razón. Compaxínase, 

pero tamén é certo que cando un quere unha cousa 
deste calibre ten que ter a forza suficiente para ser 

capaz de levalo adiante. Non sei se unha cousa 
é consecuencia da outra, pero ti non che podes 
plantar no medio do deserto polar ou no me-
dio das montañas se antes non fuches capaz 

de empuxar por todo isto. Unha cousa é con-
secuencia da outra e se tes a forza suficiente es 

“No alpinismo seguín unha 
escaleira moi progresiva 

e moi lóxica”

“Empecei facendo montaña 
porque meu pai me levaba a
un monte preto do zoolóxico”

“Só podía comer, durmir e 
adestrar desde que teño uso 

de razón”

A alpinista Chus Lago recorda con intensidade 
as súas exploracións en solitario tanto en  
montañas elevadas como en desertos polares
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capaz de facer todo isto; é dicir, como soportas 50 graos 
baixo cero, como soportas estar moi cansa e pasarche 
toda a noite estudando para o exame do día seguinte 
cando vas facer o exame e logo tes que ir traballar. Pois 
o soportas se estás moi motivado porque tes moi claro 
que queres facelo e non vas esperar a que ninguén cho 
faga. Porque ninguén o vai a entender. A vida familiar 
e o traballo... é complicado e moi duro. A miña familia, 
composta pola meu ex-marido, no seu momento, pode 
entender a parte deportiva, pero eu creo que isto se lle 
escapa das mans a calquera. Como vas entender que a 
persoa coa que vives vaise tres meses e case a xogarse 
a vida? Esa é a lectura que fan. Como o vai a entender 
a túa nai ou a túa familia? Non o entenden porque non 
entenden tampouco que é o que ti vas buscar e que é o 
que vas atopar alí. 
-Como se prepara unha para proxectos como a 

Chus Lago falando co equipo de Entrepontes, Desi Méndez Brito (en primeiro plano), Alba Díaz Patiño (coa cámara) e Paula Martínez Moledo (de pé), no seu despacho do Concello de Vigo . / Foto: C. L. 

subida do Everest sen osíxeno ou a travesía do 
Polo Sur? 
-Foi importante empezar de nena porque o vas inte-
riorizando. Logo tes o adestramento deportivo. Cando 
acaba unha expedición estou un mes sen adestrar ou 
moi suave. A partir de aí, empezo a facer un adestra-
mento encamiñado á próxima expedición. 
-Como se adestra psicoloxicamente? 
-Todo vén deste motor da motivación. Adéstraste 
psicoloxicamente porque tes experiencia, vas gardando 
na túa memoria situacións e as gardas en botes, por 
exemplo, pasaches unha avalancha ou pasaches unha 
situación de tormenta, ou de moito medo ou de moito 
risco, é dicir, esas experiencias está ben gardalas aí en 
botes. Cando che atopes cunha situación parecida estas 
experiencias gardadas axúdanche a que ti o superes, 
xa que a experiencia non a vas a atopar nos libros e é 

Fitos Deportivos:
Cordilleira branca (Perú) (1987) *5 picos
Expedición Kenia (1989) *7 picos
Expedición Andes bolivianos (1990)

*3 montañas
Annapurna (1991)
Expedición galega ao Everest (1992)

*Única en alcanzar a cota 7.800
Pico Lenin (1993)
Cho Oyu (1995 e 1997)
Everest (sen osíxeno) (1998 e 1999)
Pico Comunismo (2000)
Leopardo das neves (2004)  

*5 montañas na ex-URSS
Macizo Vinson (Antártida) (2005)
Travesías en Groenlandia (2005-2007)
Polo Sur (2009)

Perfil deportivo e 
vital de Chus Lago
María Jesús Lago Rey (Vigo, 1964) é 
montañeira desde nena, cando seu 
pai a leva aos montes que rodean a 
súa cidade. Segue sen interrupción 
en clubes de montaña e, como ela 
mesma aclara, a súa ascensión é pro-
gresiva, “como unha escaleira”. Cando 
chega a picos moi altos xa se ve soa 
nun mundo principalmente masculino 
onde aínda hai, como ela di, “un teito 
de cristal” que ela se propuxo romper 

“Gardas as experiencias 
difíciles en botes e estas 

axúdanche a prepararte”

“Como soportas 50 graos 
baixo cero tamén pasas toda a 

noite estudando”

“En 1992 a ‘guinda do 
pastel’ foi a única que subiu 

ao Everest”

cos moitos retos extremos aos que se 
ten enfrontado.
Pero para isto tivo practicamente que 
ir facendo o seu camiño en solitario. 
Na súa primeira subida ao Everest foi 
a única persoa entre 17 en conseguilo. 
Dicíanlle ao chegar os 16 mozos que 
era a guinda do pastel, pero, como 
comenta ela, “a guinda foi a única que 
subiu”. En 1998 conseguino sen osí-
xeno. No 2009 alcanzou o Polo Sur.
O seu afán de superación e o seu ánimo 
contaxioso son un exemplo moi claro 
para a loita pola igualdade de xénero.
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“Foi moi difícil 
facer o Everest 

sen osíxeno” 

D. M. B.
A. P. D.
Chus recorda a súa ascensión á montaña máis alta 
do mundo.
-Logo dun esforzo de preparación tan grande pasa-
mos ao momento de conseguir o obxectivo, cando 
chega aos cumes, como sente e que é o primeiro 
que fai? 
-Cando chego ao cume, sobre todo ás potentes, 
é moi difícil de explicar. Se cadra non consigo 
explicarcho moi ben, pero sinto un pouco de tristeza 
porque polo camiño hai todo un proceso no que 
ti deches fisicamente o 100%, tiveches que 
saltar por encima de mil obstáculos e estás 
ti soa. Entón, nese proceso daste conta 
de que pasaron moitísimas cousas e 
que na cima é un acabouse. A cima do 
Everest desde que dixen vou facela ata 
que por fin conseguín facela pasaron 
sete anos con todas as súas cousas, 
con outras montañas, con outros procesos. 
Entón, se o bonito eran vinte 
pasos antes da cima, cando 
chegas arriba sentes 

duro para min. Este foi o meu peor momento. 
O mellor momento foi cando nos sacou o 
helicóptero da montaña, cando conseguimos 
descender. Cando nos sacou o helicóptero e esta 
persoa grítame:¡Díxenche que o fariamos! El 
referíase á cima, pero é que perseguiramos algo 
moito máis grande que facer a cima: sobrevivir, 
para empezar; e logo que esta persoa, se eu me 
quedase na montaña ela quedábase; é dicir, que 
quedou comigo ata o final. Eu creo que el non sería 
capaz de abandonarme. Para min descubrir ata que 
extremo un ser humano pode dar a vida por outro 
ser humano... Non é unha cousa que se diga, así por 
dicir, vivino realmente. Camiñar ata o esgotamento, 
corenta horas seguidas. Este descubrimento foi 
moito mellor que a cima. Sentinme moi especial e 
que esa persoa tamén era moi especial para min. 
Foi o mellor momento da miña vida e perdelo foi 
o peor. 
No alpinismo, foi moi difícil facer o Everest sen 
osíxeno. Utilicei dous días e medio na baixada. Moi 
bonita, moi natural e todo o que queiras, pero os 
mortos estaban alí. 

coma se meteses os pés en auga fría e en auga quente 
ao mesmo tempo. É dicir, feliz porque o conseguiches e 
triste porque o perdiches. 
-Cóntenos o mellor momento vivido e o peor das súas 
experiencias alpinas. 
-O momento peor da miña vida foi cando desapareceu 
da miña vida o meu compañeiro de expedición, co 
que levaba facendo expedicións os últimos cinco anos. 
Esta persoa salvoume a min a vida e desapareceu da 
montaña sen que eu puidese facer algo por evitalo. 
E, entón, isto me descolocou por completo. Primeiro, 

porque viviramos moitas cousas en montaña, 
fixeramos sempre cima. Habiámolo 

pasado fatal, ocorréronnos moitas cou-
sas: avalanchas, tormentas, noites á 
intemperie. E claro, as montañas que 
che esixen moito de ti, pois son as 
que realmente che interesan, aínda 
que non fagas cima; as fáciles 

non. Esta persoa formara 
parte de todas estas 

experiencias, 
co cal, 

cando 
desapa-
receu... 
é 

coma 
se eu 

tamén 
mo-
rrese. 

Foi moi 

acumulala. Eu creo que hai unha parte psicolóxica que é 
a túa experiencia das situacións e outra é a física que é a 
que é o contrario a min. 
-Que é o máis difícil á hora de realizar unha 
preparación como esta? 
-Adestrar sempre sobre cansazo porque eu daba seis 
clases e estaba cansada e o que queres é irche para a túa 
casa. Todo é incerteza, é dicir, ti empézaste a preparar 
dous anos ou un ano antes de ir á expedición e se cadra 
non tes nin sequera o diñeiro, non tes o orzamento. 
Entón cando todo é incerteza é o peor. Pero aquí e na 
expedición, estar traballando para a cima cando ves que 
estás cunha tormenta ou ves que unha montaña arriba 
está moi mal e ves que tes poucas posibilidades de cima 
entón esfórzaste e cando tes poucas posibilidades, pois 
eu creo que ese compoñente que analicei é o peor. 
-Que ocorre logo de acabar a expedición? 
-Ás veces pasan uns días ou semanas, ata ás veces, 
máis tempo. Por suposto que queres subir, pero logo xa 
incorporas todo o que xa che pasou. Hai un proceso no 
que che sentes como que hai un baleiro, e iso ten que 

ver moito coa adrenalina, porque ata que o consegues 
tes a adrenalina a cen e a túa cabeza estivo como moi 
preocupada e estaba facendo cálculos e de súpeto todo 
acabar. É como unha especie de baixón e non che vou 

a dicir que che deixa un pouco deprimida, porque non, 
pero te deixa triste. Co emocionante que era fai unhas 
horas ou fai uns días e agora xa pasou. 
-Pero para chegar a aí hai que levantarse moitas 
mañás e darse ánimos, que é o primeiro que fai e 

pensa ao saír da tenda e empezar o día? 
-Ves o tempo, miras se hai posibilidades de seguridade. 
Polo tanto, ou saía da tenda ou me quedaba a durmir alí 
para sempre e é o que pensaba. 
-Que diferenzas e que similitudes hai entre o 
alpinismo e a travesía? 
-Bo, cando ti vas en grupo sempre hai alguén que ten 
máis experiencia, un pouco o que lidera, de forma 
natural ou explícita. Cando ti o fas só todo é máis 
emocionante porque calquera cousa esíxeche moitos 
quebradeiros de cabeza. 
-Que recorda con agarimo e cal foi o seu peor 
momento na travesía? 
-Estiven dous meses sen oír un ruído que non fose a 
miña respiración, o lume, o vento, sen ver un paxaro, ou 
sexa, nada que provocase ruído. Entón, cóntoche unha 
anécdota graciosa, a cinta rompe, tardo moitos días en 
cosela porque fai moito vento, porque a 30º baixo cero 
o quitarche as luvas e coller unha agulla é un drama. 
Cando ao fin collín o valor de saír e quitarme as luvas 
estaba facendo un esforzo tremendo por coser a tenda e 

“O peor da preparación 
é adestrar sempre sobre 
cansanxo e a incerteza”

“Cando chegas á cima é como 
unha especie de baixón no que 

sentes que hai un baleiro”
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A. D. P.  
D. M. B.
Moitas veces, cando unha menos o espera, xorden 
aventuras increíbles como a que comezou  para Chus 
Lago no pico máis alto da Antártida. Foi, de mo-
mento, o seu último reto, aínda que, despedíndonos 
na porta, faise intuír pola súa voz que bota de menos 
a aventura. Confesa que acaba de pasar por unha 
operación nunha perna, pero non descarta volver.
-Logo de subir ás montañas máis altas ponse o 
reto de chegar ao Polo Sur, que a motivou? 
-Ocorréuseme porque fixen unha expedición á Antár-
tida no 2004-2005 coa idea de escalar montañas e 

cheguei soa á cima do monte Vinson, o máis alto da 
Antártida. Cheguei en solitario. Era o 25 de decembro, 
que é o meu aniversario. Cumpría corenta anos. Eu vin 
todo o deserto polar e o primero que me preguntei 
era por que ninguén quere irse a unha travesía polar. 
Por que Amundsen, Falcon Scott, Shackleton, por que 
estes pioneiros quixeran ir ao deserto polar? 
Eu sei por que quero subir a unha montaña, pero 
ninguén quere irse ao deserto, un sitio terrorífico, 
pero, ao mesmo tempo, inquietante e emocionante. 
Estaba soa nunha tenda e pensei que o deserto polar 
me lanzou un reto. Iría Chus Lago ao deserto polar? 
Non tiña nin idea das forzas que fan falta.

“O deserto polar 
lanzoume 
un reto” 

Na súa mesa de reunións Chus Lago comparte con Desi Brito as súas aventuras no fío do imposible. / Foto PAULA MOLEDO MARTÍNEZ

oio á miña nai: ¡Nena, con dedal! É que era moi gracioso. 
Acordeime, por exemplo, de cando o meu pai botaba ao 
café con leite un pouco de sal e azucre; pois o meu pai 
facía ruído. Eu ás veces espertábame escoitando ese son. 
O máis terrible que recordaba, o máis triste... isto foi 
unha aprendizaxe porque me acordaba do meu com-
pañeiro porque falamos sobre este proxecto e outros. 
De feito, na miña casa está todo o seu material que 
comprara para que el adestrase. Eu caín automatica-
mente ao chan. Cada vez que pensaba unha cousa triste 
tropezaba con esquís e todo ao chan, era un número 
poñerse en pé. 
-Cal foi o seu reto máis difícil? E por que? 
-O Polo Sur foi un reto moi difícil. Moi difícil porque eu 
partía de nada. Eu non son nórdica e a temperatura... 
Entón esa historia foi moi dura; moi duro apostar por 
ela e moi duro vivila. O que eu saquei en consecuencia 
é fantástico. 
-Que retos quédanlle pendentes? 
-O meu reto pendente é o resto da miña vida. Facer do 
resto da miña vida unha vida tan apaixonada como a 
que vivín ata agora. Gustaríame que a xente que traballa 
comigo ou que vive comigo sexa feliz. Gustaríame ter 
unha vida longa, de calidade, ser feliz e non ter medos. 
Ademais, un día os meus irmáns, que son moi bos en 
música, déronme o violonchelo e dixéronme que me 
esperaban no seu grupo. Faime moita ilusión e é unha 

cousa que nunca me expuxo. 
-Queda algunha montaña por subir? 
-Subín todas as que me propuxen, pero sempre deixei 
unha porta aberta. Ten que ser así, senón estás acabada, 
estás morta. Estou máis preto de facer outra travesía 
que outra montaña. Non sei se a farei, pero tampouco 
mo pregunto en voz moi alta. É unha porta que non 

quero ver pechada, nin con noventa e nove anos, que 
chegarei. Non teño pensado morrerme, iso nin mo 
expoño. Agradézoche as túas preguntas porque é un 
pouco como volver vivir as cousas, é un pouco como: 
cóntocho e revívoo.

DESIRÉ MÉNDEZ BRITO 
ALBA PATIÑO DÍAZ 

“No Polo estiven dous meses 
sen oír un ruído que non fose 

a miña respiración”

“O meu reto pendente é facer o 
resto da miña vida tan 

apaixonada como a que vivín”

Desde o cume do monte 
Vinson Chus Lago 
sentiu a chamada

“Que ninguén me  
protexese pero 
que tampouco me             
impedise facer cousas 
por min mesma”

 -Como reaccionan os homes ao ver que unha 
muller fai alpinismo? 
-Cando era nena iamos case a mesma cantidade de 
nenos que de nenas, pero sobre os 16 anos un día 
súbome ao autobús de montañeiros e deime conta que 
a única moza que había era eu. 
Dalgún xeito comprendín que igual que agora 
consideramos que hai unha especie de teito de cristal, 
que é cando unha muller quere facer unha profesión 
un pouco avanzada e estáselle vedado polo feito de ser 
muller, en montaña ocorría un pouco isto. 
Deime conta de que tiña que escalar case en solitario 
para poder romper ese teito de cristal, que ninguén 
me protexese, pero que tampouco me impedise facer 
cousas. Isto permitiume facer grandes progresos por 
min mesma e montar e dirixir eu os proxectos. 
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Un estilo de vida saudable ven determinado pola realiza-
ción de exercicio de maneira habitual, gozar dunha boa 
alimentación, controlar o estrés, descansar o suficiente, 
ter o círculo de amizades desexado e unhas óptimas re-
lacións sociais.
Adquirir e manter hábitos saudábeis non é fácil. Sempre 
aparecen dificultades, dúbidas, problemas a solucio-
nar e moitas veces non sabemos cómo tomar o camiño 
adecuado.
A saúde e a promoción da vida san e sen lim-
itacións constitúen unha das aspiracións da 
nosa sociedade. Hoxe, debemos actuar fronte 
á obesidade, ás doenzas cardiovasculares, ás 
depresións e a aquelas situacións que reducen 
a nosa calidade de vida. 
Actualmente predominan patróns de vida sed-
entaria con alimentación desequilibrada, esta-
mos inmersos nun ritmo de vida frenético e es-
tresante; e isto inflúe no aumento das doenzas 
crónicas como a obesidade, doenzas cardiovas-
culares, diabetes, depresións e ata algúns tipos 
de cancro.
Doenzas relacionadas con estilos de vida 

que debemos evitar
Diabetes mellitus
Doenza caracterizada polo aumento da cantidade de gli-
cose en sangue. A insulina que se produce no páncreas 
non logra que a glicose pase ao interior das células para 
producir a enerxía necesaria para o seu metabolismo.
A obesidade favorece o desenvolvemento da diabetes, 
toda persoa con antecedentes familiares diabéticos debe 
ter especial coidado en evitar o sobrepeso. As operacións 
cirúrxicas, a inxestión de determinadas drogas, as doen-
zas hepáticas e pancreáticas, os embarazos que presen-
tan riscos, as emocións e a menopausa son factores que 
poden acelerar a aparición da diabetes en persoas con 
predisposición a padecela.

A diabetes pode ser unha doenza hereditaria (diabetes 
tipo I) pero normalmente ten outras causas que nós, 
como persoas, podemos controlar (diabetes tipo II). É 
unha enfermidade sen cura pero controlábel.
Hiperlipemia
É un nivel anormalmente alto de sustancias graxas en 
sangue. Os lípidos inclúen colesterol e triglicéridos. Se 
non se trata, pode ocasionar enfermidades cardíacas, 
endurecemento de vasos sanguíneos (arterioesclerose) 
ou enfermidades cerebrais. 
Non adoita ter síntomas iniciais, cando se descobre, nor-
malmente xa existe afectación.
Diagnostícase nunha análise de sangue onde medimos 

os niveis dos diferentes lípidos en sangue; aconséllase 
ás persoas adultas realizarse esta análise cada cinco 
anos, comezando aos 20 anos, Debemos mirar o co-
lesterol total, o LDL (colesterol malo), o HDL (colesterol 
bo) e os triglicéridos, é dicir, o perfil lipídico.
Síndrome metabólica
Coñécese como síndrome plurimetabólica, síndrome 
de resistencia á insulina ou síndrome X. Aparece en 

persoas con predisposición endóxena, deter-
minada xeneticamente e condicionada por fac-
tores ambientais. A súa característica principal 
é resistencia á insulina asociado a trastornos do 
metabolismo, cifras elevadas de presión arte-
rial, alteracións lipídicas, descenso do colesterol 
ligado as HDL, presenza de LDL con aumento 
de ácidos graxos libres, lipemia postprandial (2 
horas despois de comer) e obesidade. Existe un 
incremento da morbilidade e mortalidade de 
orixe ateroesclerótica.
A resistencia á insulina defínímola como a in-
competencia da concentración de insulina para 
controlar da glicose. É unha anormalidade celu-
lar complexa que implica ao tecido adiposo, ao 
fígado e ao músculo esquelético. Normalmente 

precisa de outros factores ambientais:
• Obesidade central ou abdominal.
• Sedentarismo.
• Dieta hipercalórica rica en graxas e carbohidratos. 
• Tabaquismo.
• Hai maior probabilidade de desenvolver diabetes mel-
litus nos pacientes que presentan Síndrome Metabólico. 
Está relacionada coa cardiopatía isquémica e a progresión 
da enfermidade cardiovascular.

MARÍA DOLORES LAGO GARCÍA
Ciclo Superior de Laboratorio de Diagnóstico Clínico

Formación Profesional

Estilo de vida 
saudábel

M. D. L. G. 
O exercicio
A actividade física pódenos dar unha vida máis longa 
e unha saúde mellor. Axuda a previr  enfermidades do 
corazón, aumenta a forza física, dá máis enerxía e axuda 
a reducir a ansiedade. Con el  queimamos calorias, e 
axúdanos a ter regulado o apetito.
O exercicio aumenta os latexos cardíacos e move todos 
os músculos. O camiñar, subir a pé as escaleiras en vez de 
usar o ascensor ou camiñar en vez de conducir son bos xei-
tos de aumentar o nivel de actividade deportiva na nosa 
vida. Entre as nosas aficcións podemos incluír a natación, 

o ciclismo, correr, bailar; isto axudaranos a estar máis en 
forma e fomenta unhas mellores relacións sociais.
Unha dieta san
Unha alimentación saudábel é aquela que nos achega a 
enerxía e nutrientes necesarios para favorecer o crecemen-
to e desenvolvemento humano.
A dieta que consumimos debería incluir:
• Unha maior cantidade de froitas, verduras e ensaladas.
• Un maior consumo de lácteos con pouca cantidade de 
graxa.
• Aumentaremos o consumo de peixe, especialmente de 
peixes azuis ricos en ácidos graxos omega 3 (os ácidos 
graxos omega 3 favorecen un incremento dos niveis de 
HDL-colesterol, o colesterol “bo” que nos protexe frente ás 
doenzas cardio e cerebro-vasculares), así como o consumo 
de polo e pavo que se cociñaran sen pel.
• Substituiremos a proteínas da carne polas dos legumes.
• Evitaremos as frituras, as comidas faranse ao forno, ao 

vapor, á prancha e ata en papillote.
• As margarinas, a pastelaría industrial e a “fast-food” (co-
mida rápida) son ricas nas perigosas graxas trans (obtidas 
a través da hidroxenación industrial de aceites vexetais e 
xa prohibidas en países como Dinamarca ou Suiza). Estas 
graxas están asociadas a un incremento do colesterol total, 
do LDL-colesterol ou colesterol “malo” e a una diminución 
do HDL-colesterol ou colesterol “bo”,  e por tanto, a una 
maior incidencia de doenzas cardio e cerebro-vasculares. 
Este tipo de alimentos deben ser desterrados, ou case, da 
nosa dieta.
• Diminuiremos o consumo de alimentos azucarados, as 
bebidas carbonatadas, é dicir, todo aquilo que conteña 
azúcar en demasía.
• Diminuiremos o consumo de sal e de alimentos salgados. 
Comeremos froitos secos con moderación.
•Ademais, tomaremos uns 2-2,5 litros de auga, incluídos 
os alimentos líquidos nesta medición.

Que hábitos 
saudábeis debemos 

potenciar?

As legumes, as froitas e as verduras son esenciais nunha alimentación equilibrada. / Foto: Cedida
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Mulleres científicas
Relaciona cada unha destas científicas coa actividade que desenvolveron:

Matemáticas

Física

Química

Astronomía

Bioloxía

Informática
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Xente mariscando a pé na praia de Testal durante as primeiras hora da mañá. /  Foto: A: R:

Esta actividade mantén a economía e o medio ambiente da zona

O berberecho e a ameixa danlle a vida á ría de Noia  
Dominica Fernández e Peregrina Santos levan desde 
mozas vivindo principalmente de mariscar.
O marisqueo é unha arte pesqueira tradicional á que se 
pode clasificar en dous tipos: marisqueo a pé, realizado 
principalmente por mulleres, e marisqueo á boia ou en 
embarcación, levado a cabo principalmente por homes. 
Nesta campaña de 2012, na ría de Muros e Noia están 
rexistradas con carné de marisqueo ao redor de 1500 
persoas, das cales 1100 van á boia e son normalmente 
homes e 400 a pé, aproximadamente, que maioritari-
amente son mulleres, aínda que tamén hai algún home.
Eles utilizan un tipo de rastro (arte cun mango moi 
extenso terminado en forma de bolsa metálica cuns 
picos que se arrastran pola area, quedando dentro o 
marisco) que recolle máis marisco en menos tempo, o 
que economicamente supón maiores ganancias.
Por outra banda, as mulleres teñen horarios distintos 
aos homes; elas dependen dos tempos das mareas, 
variando duns días a outros e ao longo da campaña e os 
homes van polas mañás cun horario fixo de tres horas 
diarias todos os días da semana excepto o venres. As 
mulleres atópanse cunha dificultade ademais á hora de 

organizar as tarefas do fogar, as cales recaen nelas na 
maioría dos casos.
Cando lle preguntamos ás mariscadoras, seguen 
dicindo que existe unha certa discriminación e ma-
chismo que se observa principalmente nas asembleas 

onde se fai o que os homes queren e non teñen moi 
en conta a opinión das mulleres. A pesar disto pensan 
que se o mundo segue evolucionando como ata agora 
as mulleres poderán nun futuro igualarse aos homes 
en dereitos, aínda que o marisqueo é aínda unha cousa 
maioritariamente de homes.
O marisqueo no noso pobo é un traballo que crea moita 
riqueza e que dá para comer a moitas familias. Ir ao 
marisco supón, en moitos casos un complemento a 
outros soldos tanto de homes como de mulleres, pero 
ás veces é o único salario.
As ganancias dunha persoa, dependen das capturas e 
do prezo que alcancen en lonxa, aspectos que cambian 
día a día e ao longo da campaña. A principios de 
campaña gáñase máis debido a que hai moito marisco, 
pero cando van pasando os días vai escaseando e ga-
nancias son menores. Aquí tamén perden as mulleres 
porque normalmente os homes en barco gañan máis.

SARA MOLINOS LAGO
CELIA AGRA GÁNDARA
DANIEL SUÁREZ PAZOS

“Mariscar de xeito tradicional é sostible”

No 2012 hai 1500 mariscadores 
na ría: 1100 á boia e 400 a pé 

O marisqueo crea moita 
riqueza e da de comer a 
moitas familias da zona

Cruz Pascual 
Bióloga da Universidade de Santiago

O marisqueo a pé é realizado 
principalmente por mulleres
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A profesora Mª Cruz Pascual López é profesora titular 
da Facultade de Bioloxía da Universidade de Santiago e  
directora do Departamento de Tecnoloxía de Produtos 
Pesqueiros, ademais de profesora do Máster que as tres 
universidades galegas ofrecen sobre acuicultura.
-Como inflúe o cultivo e a extracción do berbere-
cho na ría de Noia?
-Ten unha repercusión positiva. Se nós temos os 
animais sen coidar non imos ter unha produción 
homoxénea. A ría de Noia ten unhas características 
especiais para o cultivo de animais filtradores. É unha 
ría aberta e cunha circulación grande. Ademais vén a 
auga do río Tambre, con moitos nutrientes, e as augas 
de correntía abonan o fondo.
Estes animais utilizan o seu sistema de respiración 
para alimentarse. Todos os moluscos bivalvos teñen 
unhas branquias cuns pelos chamados cilios; a auga 
entra a través deles e prodúcese o intercambio gaseoso 
desprendendo CO2 e captando o oxíxeno que hai na 
auga. Ao pasar a auga pola branquia, quedan retidas 
as partículas que hai en suspensión.
-Como se inicia o cultivo do berberecho na ría de 
Muros e Noia?
-Un berberecho chega a filtrar arredor de 2,5 litros / 

hora, pero a alimentación é pasiva. Se chove moito ou 
hai cambios de temperatura, el detéctao e por instinto 
inicia a desova e solta ao medio os óvulos se é femia 

e os espermatozoides os machos, producíndose a 
fecundación na auga. Despois aparece a larva chamada 
velíxera, que sofre unha metamorfose e cae ao fondo, 
aparecendo as sementes do berberecho. Para facer esta 
produción máis regular, o que se fai é criar sementes 
nunhas instalacións chamadas hatcheries, que de-
penden da Xunta de Galicia. Logo distribúense entre os 
depósitos, que as sementan polas praias. Ao longo do 

“O ciclo biolóxico dos bivalvos 
marca as campañas” 

A maioría das persoas que van ao marisco a pé na ría son mulleres como as da imaxe. / Foto A. R.

Cruz Pascual, especialista no cultivo de bivalvos da Universidade de 
Santiago de Compostela, aconsella racionalidade nas extraccións

Gaiolas?
SARA MOLINOS LAGO

 As confrarías de pescadores e ma-
riscadores opuxéronse con forza á 
implantación das gaiolas de salmóns 
na ría de Muros e Noia co argumento de 
que as feces dos salmóns danaban ás 
especies mariñas e prexudicaríanos.
Por outra banda os biólogos pensan 
que se as cousas fanse ben este tipo de 
cultivo mariño non danaría ao resto de 
especies.
Con todo, se non se fan as cousas 
perfectamente, sempre hai perigo de 
dano ambiental, aparte do impacto 
na paisaxe da ría. Son necesarias as 
gaiolas?

ano, necesítanse labores de coidado e logo ábrese 
a campaña de marisqueo, recóllese, clasifícase por 
tallas, vai á depuradora e despois vai ao mercado.
-Cal dos dous tipos de marisqueo é mellor 
para o ecosistema: o que se fai a pé ou á boia?
-Ambos o son, o do montón realízase na zona ínter 
mareal e en barco rastrexas a zona inaccesible a 
pé. Temos que pensar que nós estamos cultivando 
estes moluscos para o consumo; polo tanto, é unha 
actividade económica, pero para que sexa sostible 
habemos de respectar as normas. Por exemplo, non 
se pode utilizar a técnica de arrastre con motor, 
porque iso levaría o arrastre de especies indiscrimi-
nadamente e a destrución do fondo mariño.
-Que beneficios e prexuízos trae o marisqueo 
na zona da ría?
-Sempre que se faga de maneira racional é sostible. 
Antes de explotar unha zona faise unha estimación 
de produción e do ciclo, a través do plan de 
explotación dos depósitos de cada zona. Tense en 
conta o momento de desova do berberecho, que 
pode ser diferente ao doutra zona e establécense 
os períodos de veda. Os prexuízos serían fatais se 
isto fixésese dun xeito irracional, o cal a longo prazo 
eliminaría todos os individuos e outras especies 
ocuparían o seu lugar.
-Que enfermidades son as máis frecuentes 
no berberecho e como se atopan solucións a 
estes problemas?
-A máis frecuente das enfermidades do berberecho 
é a que produce un parásito que se chama “perkin-
sus marinu”.                                     (Segue na páxina 22)

“Se se fai de xeito racional o 
marisqueo é sostible”

“O cultivo do berberecho ten 
repersusión positiva na ría”
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(Ven da páxina 21)
É un microorganismo que vai atacando o fígado do 
individuo e acaba en mortalidade. Non ten tratamento 
e só funciona a prevención, evitando sementar cultivos 
co parásito e recollendo os berberechos antes de que se 
estenda o parásito en caso de existir. A Consellería de 
Pesca, a través do CIMA en Vilagarcia, recolle mostras 
ao largo de todo o ano para controlar os parásitos que 
poden ter estes moluscos e controlar o seu ciclo.
-Que influencia ten a falta da auga doce pola seca 
no crecemento e supervivencia do berberecho?
-Se eu non teño auga e teño unha temperatura moi 
elevada, resulta que teño unha termocidade perma-

nente que impide a renovación e a mestura das augas e, 
polo tanto, a falta de alimento nos animais. O prexuízo 
prodúcese tanto por exceso como por defecto de auga. 
-Houbo unha polémica sobre unhas gaiolas de 
cría e produción de salmóns na zona de Muros. 
Pode afectar isto a algunhas especies como o 
berberecho?
- Ao principio do cultivo do mexillón, as bateas eran de 
500 cordas e de 10 metros de longo. Cando se viu que 
crecía moito o mexillón, foise incrementando o número 
de cordas e a lonxitude, ata 3.000 cordas e ata 14 ou 15 
metros de longo, o que repercutía negativamente no 
fondo mariño.

O ideal sería que a Consellería de Medio Rural e do Mar 
organizara e reestruturase o sector do mexillón, volvé-
sese a pór por lei o número máximo de 500 cordas e de 
10 metros de lonxitude, para que se fosen eliminando 
a cantidade de materia orgánica particularizada. O 
mesmo pódese dicir con respecto ás gaiolas de salmón. 
O importante é facer as cousas ben a través dunha 
normativa racional. Non se trata de todo ou nada, senón 
de facer as cousas ben.

SARA MOLINOS LAGO
CELIA AGRA GÁNDARA
DANIEL SUÁREZ PAZOS

“Mariscando non tes que darlle 
contas a ninguén” 

D. S. P.
S. M. L.
Noia

Dominica lidera ás mariscadoras de Noia e confirma 
que no marisqueo as mulleres contan e moito.
-Cal é o total de persoas rexistradas que 
traballan no marisco esta campaña?
-Durante esta campaña somos preto de 1.500 per- 
soas.
-Cantas son mulleres e cantos homes?
-Poden ser 1.100 á boia, todos eles homes, e 400 
mariscadoras a pé.
-Podería dicirme as ganancias medias?
-As ganancias medias ata agora poden ser a 
principios de campaña 500 euros cada dous días as 
mariscadores do montón e as seguintes semanas 
cobras en 4 días e increméntase un pouco máis. Por 

baixe e despois subimos dúas horas antes de que 
suba. Estamos traballando sobre 4 ou 5 horas cada 
xornada.
-Se non cobren a cota, poden seguir traba-
llando?
-Depende das mareas. Se as mareas son de mañá 
dános tempo, pero se non, non nos dá, xa que ás 
3:45 temos que saír da marea para chegar a tempo 
á lonxa para vender na poxa.

dicir unha cifra exacta aproximada, pódese dicir que se 
pode recadar sobre 1.000 e pico ó mes. Isto depende 
e varía en función das capturas e do prezo ao que se 
paguen.
-Hai moita diferenza de ganancias entre os que 
van a pé e os das embarcacións?
-Os que van en embarcacións cobran un pouco máis 
que nós, xa que as capturas son maiores, aínda que o 
ano pasado, pero isto é excepcional, nós tivemos máis 
ganancias que os de á boia.
-Estes números, que lle din? Que consecuencias 
saca deles?
-Pois que é un salario digno tendo en conta tal e 
como está o mundo.Tes unha seguridade so-
cial e ademais é un traballo que se empe-
zas a facelo gústache, es independente, 
ti es o xefe e non tes que render contas 
a ninguén. É un traballo bonito.

Os de aflote normalmente teñen 
2 horas, aínda que agora 
subíronllas a 3 e o noso 
horario, o das maris-
cadoras, depende 
das mareas; cando 
a marea está 
baixa imos 
unha hora 
ou dúas 
antes 
de que 

Dominica Fernández Barreiro preside a Confraría de Mariscadores 
de Noia e leva media vida extraendo marisco da ría

“Os de aflote cobran máis xa 
que as capturas son maiores”

“É un traballo bonito, xa 
que es independente”
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D.S.P. 
S.M.L. 
Noia 
Mª Peregrina é unha muller de carácter forte pero 
amigable. Gústalle falar e é moi expresiva cando o fai. 
Conta a súa realidade sen ningún pudor. 
-Na súa contorna, que leva ás mulleres a meterse 
neste oficio? 
-Na miña contorna única e exclusivamente é o diñeiro. 
Eu, por exemplo, empecei con 13 anos, indo cunha 
tía miña e fun sacando algo de diñeiro. O oficio foi 
quedando e ás veces vou con máis ou menos necesi-
dade. Así que, no meu caso, moveume o diñeiro. 
-Hai moita diferenza entre o traballo das mu-
lleres mariscadoras de agora e as que o facían fai 
50 anos, como as súas nais ou as súas avoas?
-A primeira vez que fun íase coa roupa que tiveses 
e con zapatillas e os berberechos collíalos coa man 
e tiñas que cargalos en sacos e viñan uns camións a 
compralos. E eu recordo que nunca tiven que cargar 
moito. E agora imos máis preparadas con traxes e luvas 
de neopreno, veñen as lanchas a buscar a carga... A 
diferenza é enorme. 
-Descríbanos como é un día normal de maris-
queo para vostedes: Como se preparan? Como 
son as xornadas? Como son as relacións coas 
compañeiras?  
-Todo depende de se vas de madrugada ou non. De 
madrugada fas o xusto en casa e marchas a mariscar. 
Da outra xeito, feixes todo o de casa e logo vasche a 
mariscar. Pómonos de acordo e un día imos nun coche, 
outro día noutro. Alí cambiámonos e a traballar. 
-Durante toda a xornada están co corpo metido 
na auga? 
-Home claro. Entramos cando a marea está baixando e 
imos detrás da marea e como non baixa sempre igual, 
aproveitas para meterche un pouco máis. Hai xente á 
que lle gusta traballar en terra cun anciño máis sinxelo, 
pero eu son das que prefire traballar na auga. 
-Estar tanto tempo na auga non lles produce 
enfermidades dalgún tipo? Non lles doen os 
músculos e os ósos ? 
-Eu non lle achaco a que sexa da auga, achácollo a que 
é dos esforzos porque eu gripe gripe que é a que se 
colle polo frío, collín unha en 20 anos. 
-Logo de traballar, aínda queda moito traballo 
por facer cando se chega a casa? 

-Chego a casa e teño a un pai con dous infartos de máis 
e un ril de menos. E a miña nai operada do corazón. As 
galiñas, os cans, as patacas por coller, a casa... 

-Pensa que hai discriminación neste traballo 
cara ás mulleres? 
-En todos os traballos hai discriminación, pero no 
marisqueo tamén hai discriminación. En primeiro 
lugar: cando hai unha asemblea de mariscadores 

“Nas asembleas faise o que 
os homes queren” 

María Peregrina durante a entrevista na biblioteca do IES Campo de San Alberto. / Foto C..L. (Extracto do vídeo)

María Peregrina Santos Anido leva traballando como mariscadora desde moi nova, extraendo 
berberecho e ameixa a pé na ría de Muros e Noia, e non se corta á hora de falar do seu oficio

dominan todo os homes e ás mulleres non lles 
deixan abrir a boca e se a abres sáltanche e non che 
permiten falar. Despois, os homes teñen máis coubo 
que nós e se hai que decidir algunha cousa sempre 
ten que ser como os homes decidan. 
-Compensaba máis o traballo antes ou agora? 
Houbo moitos cambios no prezo do marisco 
nos últimos anos? 
-Hoxe en día o marisqueo compensa para poder 
vivir. Pero fai 15 anos mariscando eu gañaba nun 
día unha cantidade que me parecía moi elevada, 
que eran 750 pesetas, que antes parecía moita 
cousa e agora non darían para moito. 
-Que cousas cambiaría no marisqueo a pé 
ou en barco para mellorar as condicións das 
mulleres que traballan nel? 
-Ás veces penso que se debería cambiar o tope que 
nos dan, pero tanto a pé como en barco xa que é de-
masiado. Terían que poñer menos porque 25 quilos 
de berberecho por dia se hai moito, é darlle moito 
berberecho ás persoas que o veñen a comprar. Esta 
proposta xa se debateu nalgunha asemblea, pero os 
homes nunca a aceptaron xa que como ben dixen 
antes, sempre se fai o que os homes queren.

“ Cando empecei collías os 
berberechos coa man e tiñas 

que cargalos en sacos”

“Chego a casa e teño a un pai 
con dous infartos, a miña 

nai operada do corazón. As 
galiñas, os cans, a casa...”
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Dripping (de drip, “gotear” en inglés) é unha técnica pictórica 
característica da Action Painting, unha das modalidades de 
pintura abstracta.

Elaborado na súa forma máis típica a finais dos anos cuarenta 
do século XX por Jackson Pollock, o dripping ten certo parale-
lismo coa escritura automática surrealista.

A materia pictórica (que non soe ser óleo, senón algún tipo de 
esmalte opaco ou barniz industrial, como os usados por pri-
meira vez polo propio Pollock en torno a 1947) déixase gotear 
sobre a tela extendida no chan desde un contedor con buratos 
ou espárcese mediante salpicaduras, directamente coas mans 
ou mediante o uso de pinceis ou cualquera outro instrumento.

(Wikipedia)     
O alumnado de 4º de ESO practica o dripping na clase de plástica. / Fotos:  R. L.

Dripping
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Observando o tempo
Temperaturas e precipitacións no Barbanza durante este curso
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A pequena durante o entroido nunha fotografía cedida pola súa familia.

A pequena de 19 meses, Paula Neto Santos, sufre axenesia sacra e a súa familia e 
amigos buscan financiación para tratar o problema nunha clínica de Alemaña

A comunidade vólcase coa pequena Paula
Paula Neto Santos naceu en Boiro (A Coruña) cunha 
enfermidade rara chamada agenesia sacra. A pequena 
naceu sen sacro e sen dous vértebras. O seu caso é o 
cuarto no mundo desta enfermidade tan rara. Foi aten-
dida no Hospital Clínico Universitario de Santiago, pero 
aquí non lle daban ningunha solución. A solución para 
a pequena parece estar en Alemaña, na clínica privada 
Uniklinik de Dusseldorf, co doutor Krauspe, especialista 
en traumatoloxía. 
Cando os pais se decatan de que para curar a súa filla 
teñen que ir a Alemaña e que necesitan 265.000 euros 
para solucionar o problema de Paula, de-
ciden acudir aos medios de comunicación. 
A razón fundamental é que o pai, Santiago 
Neto, é un obreiro cun salario que non 
chega a 1000 euros e por este motivo piden 
axuda para a súa filla. Esta axuda non se 
deixou esperar. Miles de persoas mobilí-
zanse organizando todo tipo de eventos, 
carreiras, concertos, representacións, galas, 
poxas, festivais...Ata se chegaron a recoller 
10 toneladas de tapóns de plástico. Moitas 

das persoas organizáronse a través de Facebook para 
conseguir recadar fondos para os tratamentos da nena.  
Isto permite aos pais de Paula viaxar coa nena a 
Alemaña e iniciar o tratamento. O 26 de xaneiro Paula 
empeza a poder manterse de pé logo de ser operada. 
Uns días máis tarde colócanlle unhas prótese con forma 
de botiñas en cor vermella que lle permite empezar 
a camiñar. Instálanse en Alemaña preto da consulta 
médica. 
Mentres tanto o movemento solidario en Galicia non se 
detén. Séguense organizando numerosos eventos que 

fan que aos poucos se vaia recadando 
o diñeiro que lle garantirá a Paula nun 
futuro poder completar o tratamento. “Eu 
canto por Paula” é a última das iniciativas 
organizada para conseguir os 52.000 
euros que faltan e para que a comisión 
que desde fai meses traballa por Paula 
poida descansar.

 
MARILUZ MONTES 

ANA INSUA LAGO

Faltan 54.000 euros para 
cumplir os obxectivos

É o cuarto caso no mundo 
dunha enfermidade  moi rara

Paula necesita axuda
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“A día de hoxe estamos hipotecados 
para sempre coa sociedade”

A. I. L. 
M. M. A. 
Noia/Dusseldorf 
A conversa con Chus Santos ten lugar a través 
de vídeo-conferencia mediante Skype. Pero 
tanto ela como Paula parecen estar aí connosco. 
A pequena móvese polo salón da súa casa de 
Dusseldorf mentres a súa nai responde ás nosas 
preguntas. 
-Como empezaron as iniciativas de 
solidariedade coa súa filla Paula para 
axudarlles a solucionar o seu problema de 
saúde? 
-Comezou cando logo de dar moitas voltas 
e darnos conta de que en España non había 
solución para o problema da nosa filla decidi-
mos dar o caso a coñecer a través dos medios 
de comunicación. A partir de abrir a páxina en 
Facebook a xente empezou a involucrarse e a 
facer unha chea de cousas que nós desde aquí 
percibiamos pero non eramos conscientes. 
Démonos conta da transcendencia e do alcance 
disto nunha das viaxes que fixemos de Alemaña 
a Galicia. No aeroporto un neno mirando a 
Paula dixo: Mira, esa meniña é Paula? Eu quede-
ime sorprendida e pregunteille de que coñecía 
a Paula e díxome que de vela en internet. 
Cando chegamos a Boiro, o noso pobo, foi 
demasiado. Nunca pensa-
mos que isto chegaría 
a tanto. 
-Fálenos un pouco 
da primeira ini-
ciativa solidaria 
con Paula e 
de como 
se 

traballo non podes acceder a unha vivenda. A 
través da intermediación deles conseguimos 
alugar a casa na que vivimos agora en Ale-
maña. Así que, en definitiva, institucións cero. 
-Que importancia teñen os medios de 
comunicación no éxito das iniciativas 
solidarias? 
-Toda, no noso caso ata que saímos na primeira 
páxina de La Voz de Galicia e do Correo Galego 
ninguén nos fixo caso. Ao principio dábanos 
moita vergoña pero foi necesario para darnos 
a coñecer. Coas redes sociais pasa o mesmo. A 
día de hoxe todo a mocidade coñece Facebook 
e chegas a moitísima xente. 
-De que xeito está servindo a páxina de 
Facebook para manterse en contacto 
con Galicia? Está facendo máis fácil a súa 
estancia aí? 
-Si, a través de Facebook e do Skype falamos 
todos os días cos meus pais, e a verdade é que 
sen isto sería todo moitísimo máis difícil. 
-Que é o mellor e o peor de estar tan 
presente nos medios de comunicación? 
-O mellor é que grazas a isto estase a piques 
de xuntar todo o diñeiro necesario para que 
Paula poida recibir o tratamento ata que acabe 
de crecer. 
O peor é que é un pouco cansino que indo 
pola rúa todo o mundo te pare e ás veces non 
saes porque sabes que tes que enfrontarte con 
todo isto. Con todo, é comprensible e estou 
enormemente agradecida a toda a xente que 
nos está axudando. 
-Baseándose en como vai indo o trata-
mento, que perspectivas teñen nos 
próximos meses?  Van estar moito máis 
tempo aí? 
-A pregunta é un pouco complicada de 
contestar. Sabemos que temos que estar tres 
meses porque é o que durou a primeira fase do 
tratamento. Despois virán as probas para saber 
cando hai que volver operar, pero isto vai 

depender do que nos diga o médico.
-Que tal está Paula? 
- A verdade é que está ben. A semana 
pasada estivo un pouco mal pero, xa está 
ben. É unha marabilla vela andar co seu 

“cochecito”.

sentiron como pais. 
-A primeira iniciativa foi a colocación de huchas 
onde depositar doazóns e celebración dunha 
sesión vermut. Ese mesmo día pola tarde se 
representou unha obra de teatro. As recadacións 
que se fixeron e a cantidade de xente que se 
xuntou deixáronnos totalmente perplexos. Nunca 
pensamos que nos fixeran tanto caso. Pola noite 
enviáronnos unha mensaxe coas fotos da obra de 
teatro a través de Facebook e non nolo podíamos 
crer; estabamos realmente emocionados. 
A día de hoxe nós estamos hipotecados para 
sempre coa sociedade. A miña filla está andando 
neste momento grazas a todos vós, moita xente 

que dunha forma ou outra está colaborando para 
axudar a Paula. 
-Están recibindo algunha axuda das ins-
titucións públicas? 

-Non, a nivel da Xunta ou do 
Goberno nada. Unica-

mente podemos dicir 
que o consulado 
español en Alemaña 
axudounos a con-

seguir vivenda, 
porque aquí se 

non tes un 
contrato 

de 

“A miña filla está andando 
grazas a todos vós ” 

“ É unha marabilla vela 
andar co seu ‘cochecito’ ”

Chus Santos conta a súa loita por lograr a curación da súa filla Paula 



28 ENTREPONTES

“As redes sociais son fundamentais 
no éxito desta iniciativa”

-Como e cando comezou esta marea solidaria? 
-Todo comezou o 25 de setembro con representación 
da obra de teatro Romeo e Xulieta nunha versión moi 
simpática. 
A min chegoume un correo electrónico propoñéndome 
axudar a Paula. Pareceume unha idea moi boa, pois 
a calquera lle pode pasar algo parecido. Decidimos 
preguntarlle ao pai e así comezamos a establecer unha 
comunicación coa familia. 
Na primeira sesión vermut recadamos 2.000 euros e es-
tablecemos a data da representación da obra de teatro 
na Casa da Cultura de Boiro, recadando outros 2.000 e 
pico euros. Podo dicir que como esa tarde nunca vin o 
salón de actos da Casa da Cultura de Boiro tan cheo de 
xente nunha obra de teatro. Foron trescentas persoas 
que ata estaban sentados nos corredores. Foi moi im-
presionante e a partir de aí empezou todo. Gravouse un 
vídeo que se editou e enviouse aos pais de Paula, que 
tamén o colgaron na rede coa canción de Diego Torres 
“Color esperanza”. Así comezou todo. 

“Decateime de que isto 
lle podía pasar ás miñas fillas 

e que eran xente como nós”

Eva e outras persoas do equipo solidario durante os preparativos da actividade “Un dulce para Paula” que tivo lugar en Boiro.  / Foto cedida pola organización (http://www.facebook.com/PaulaNecesitaAyuda ).

“A tarde da primeira obra 
de teatro nun vin a Casa da 
Cultura de Boiro tan chea”

-Que a levou a participar activamente nesta 
iniciativa? 
-Foi precisamente que era unha nena pequena que 
estaba ao lado de casa porque Boiro é un pobo pequeno 
e todos nos coñecemos. Eu coñecía ao seu pai de vir 
polo parking no que eu traballo e á nai coñecíaa de que 
estivo traballando na Galescola. Decateime de que isto 
mesmo lle podía pasar ás miñas fillas e de que eran 
xente cun soldo pequeno como a maioría de nós. 
E empezas un pouco por axudar e atópasche con todo 
isto. 
-Participou algunha vez noutra actividade 
solidaria? 
-Nunha actividade organizada como isto non partici-
para nunca. A miña experiencia limitábase ás axudas 
cotiás típicas da vida diaria. 
-Fálenos das razóns que levaron aos pais da nena 
a ter que ir a Alemaña a buscar unha solución 
médica ao seu problema. 
-Paula naceu sen sacro e sen dúas vértebras e tiña os 

Eva Rivero é a principal responsable da campaña de solidariedade con Paula e coa súa familia desde o primeiro momento
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“Facer feliz á xente é algo que 
realmente engancha”

-Chama a atención que nun momento de crise 
como o actual que a xente participe tanto. Por 
que cre que pasa isto? 
-Pois porque penso que a xente ponse na pel deses 
pais e pensa que lles pode pasar a eles. Ademais 

estamos nun momento que se están baixando os sol-
dos e recortando dereitos e isto pode influír. Quizais 
precisamente o feito de estar en crise sensibibiliza 
máis para estes temas. 
-De quen parten todas estas diferentes 
iniciativas? 
-Ao principio eramos nós as que propuñamos cousas 
chamando por teléfono e a través de Facebook, 

pero a maioría das cousas que se están facendo agora 
como sesións de masaxes, ceas e outras iniciativas en 
grao sumo variado parten da xente que chama para 
preguntarnos se nos parece ben . 
-Que é o mellor desta experiencia? 

-Unha das cousas máis gratificantes, aparte de axudar 
a Paula, é ver sorrir á súa nai. Facer feliz á xente é algo 
que realmente engancha. 
-Hai máis mulleres que homes implicados nesta 
iniciativa? 
-Cada vez hai menos diferenza, pero a verdade é que 
hai máis mulleres que homes. Nestes temas somos 
máis sensibles nós.

pés tortos por mor disto. Á nena o primeiro que lle 
fixeron foi pórlle uns xesos para poder endereitar os pés 
para despois operalos. O médico de aquí non sabía que 
facer coa columna da súa filla. 
Os pais decatáronse de que había unha clínica que 
estaba en Alemaña mirando por internet e polo boca a 
boca e foron a facer unha consulta. O caso de Paula é o 
cuarto que hai no mundo que se saiba e que tratou esta 
clínica. Sabemos que o terceiro foi unha nena Chinesa e 
o cuarto foi ela. 
O médico deulles totais garantías e díxolles que o podía 
facer, pero que tiña un custo de 270.000 euros, incluín-
do todas as operacións e as próteses que debe levar ata 
os 18 ou 20 anos, cando a nena deixe de crecer. Podería 
facerse nunha soa operación, pero tería que 
ser un transplante dunha doante compatible da súa 
mesma idade que morrese nun accidente tráxico. 
Pareceunos mellor e máis desexable xuntar 265.000 
euros que esperar a que pasase algo tan tráxico. 

“A xente do montón é a que 
está axudando; a maioría son 

xente como nós”

Eva Rivero (esquerda) durante a entrevista no IES Campo de San Alberto. / Foto:  M.M.A. 

“O médico alemán deulle totais 
garantías de se poder facer, pero 
tiña un custo de 270.000 euros”

-Non é un pouco raro que a sociedade que non lle 
solucionou o problema médico aquí axude a que 
se busquen solucións noutros países? 
-A realidade é que as institucións non lles axudaron. 
Buscaron eles, foron mirar e solucionáronllo noutro 
país. 
A xente do montón é a que realmente está axudando 
porque, aínda que hai empresarios e xente coñecida, a 
maioría son xente como nós. 
-Que razón cre que hai para que o caso de Paula 
teña máis éxito que outros? 
-Non teño nin idea. Gustaríame sabelo. Quizais poida 
ser pola proxección que lle demos ou porque é unha 
nena pequena. O que che podo dicir é que estamos 
tratando de facelo de xeito simpático. Tamén penso que 
as redes sociais están tendo un papel fundamental no 
éxito desta iniciativa.

ANA MARIA INSUA LAGO 
MARILUZ MONTES ARAQUE 

Eva suliña o gratificante que é esta colaboración solidaria coa pequena Paula

Solidariedade
SARA MUÍÑOS LAGO

MARILUZ MONTES ARAQUE

 Paula Neto Santos, a nena pola que a sociedade 
mobilizouse para axudar, conseguiu que me sinta 
orgullosa das persoas que me rodean, cousa que 
non é moi fácil hoxe en día. 
Paréceme alucinante que cunha acción tan simple 
como a recollida duns tapóns de plástico, no canto 
de tiralos ao lixo, ou nos mellores dos casos recicla-
los, se puidese chegar a cumprir a ilusión duns pais 
e axudar a que o futuro dunha nena sexa mellor.
Creo que isto é unha acción da que a sociedade 
pódese sentir orgullosa, porque sacou o mellor da 
xente nun mundo onde cada vez parece que somos 
máis fríos e individualistas. 
O que pode parecer un simple xesto de solidarie-
dade pode chegar a cambiar o mundo dun xeito 
moi fácil, case sen darnos conta. Así que creo que 
con isto todos podemos sacar o ensino de que cun 
simple xesto de axuda, por moi pequeno que pa-
reza, se son moitos, poden chegar a ter uns efectos 
enormes: as pingas fan o mar e os grans a area. 
A día de hoxe non hai pobo que se prece na comarca 
que non teña organizado un punto de recollida de 
tapóns para venderllos a unha empresa que logo 
os recicla. 
De todas as iniciativas que se están levando a 
cabo e realmente son moitas, “Un doce por Paula” 
paréceme a máis bonita. A xente fai as súas delicias, 
galletas, bizcochos, madalenas...unha ricura que 
non che podes resistir. Quen pode pasar de longo 
se gozando un doce por Paula pode axudala a que 
cada vez estea máis preto de alcanzar o soño de 
poder andar?
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Sofía Baquero na súa casa de Noia, onde vive rodeada dos recordos da súa vida compartida co poeta Antón Avilés. /  Foto: C. M.

A viúva do poeta noiés Antón Avilés de Taramancos ábrenos a porta da súa memoria

Sofía Baquero Céspedes
Sofía Baquero Céspedes, viúva de Antón Avilés de 
Taramancos desde hai vinte anos (curiosamente os 
mesmos que Ulises pasou ausente de Ítaca) e nai dos 
seus tres fillos, segue vivindo en Noia. Seguramente 
devece por regresar a Colombia, o seu país natal, pero 
aquí botou raíces. Leva xa toda unha vida con nós. Como 
ela mesma confesa, aquí séntese moi querida. Sempre 
foi un exemplo de entrega e amabilidade. Queremos 
que esta entrevista sirva como recoñecemento ao 
traballo silencioso de tantas mulleres que forman parte 
das nosas vidas. Grazas, Sofía.
-Como coñeceu a Antón?
-Coñecino na Embaixada do Brasil en Bogotá nos 
primeiros anos sesenta do século pasado. Eu traballaba 
de doncela e el entrou como mordomo do embaixador. 
Leu que buscaban a alguén que falase portugués para 
o posto e alá foi falando galego. Déronlle o traballo. E 
non porque non houbese máis candidatos, o certo é que 
tiña una personalidade moi atractiva e ao fin e o cabo 
galego e portugués son irmáns.
-Como lembra aqueles anos?
-É difícil relatar recordos concretos. Foron os nosos anos 

de xuventude, pasamos dificultades, momentos bos e 
malos, moitas peripecias, moitos cambios de traballo, 
de casa, de cidade… O que si podo dicir é que foron os 
mellores anos das nosas vidas.
-Na poesía de Antón hai un fondo sentimento de 
saudade. Durante a súa etapa colombiana, era 
especialmente melancólico?
-Non. Avilés era unha persoa moi alegre e moi vital. 
Integrouse completamente no país, era un colombiano 
máis e era feliz en Colombia. Tiña todo o que precisaba 
alí: familia, amigos, afecto, traballo… un proxecto de 
vida. 
El buscaba os momentos e os espazos para escribir. A 
saudade aparece cando no que escribes está presente a 
túa terra e a túa terra está lonxe, e non só na distancia 
física senón tamén na túa realidade cotiá.
-Cando chegou a Noia, custoulle afacerse ao 
novo país?
-Os comezos nunca son doados, e cando empezas 
unha nova vida en terra allea pois tamén é difícil. Son 
outros costumes, é outra maneira de vivir. Pero a xente 
recibiume con moito cariño e iso facilitou bastante as 

“Hai que aproveitar as sorpresas que da a vida”

“Avilés era unha persoa moi 
alegre e moi vital”

“A saudade aparece cando 
no que escribes aparece a 

túa terra e esta está lonxe”

“Coñecín a Antón en Bogotá 
na Embaixada do Brasil”

“Lembro os primeiros anos 
xuntos como os mellores 

anos das nosas vidas”
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cousas. Sempre me sentín moi querida aquí. 
-Volveu, nestes anos, algunha vez a Colombia?
-Si, estiven hai uns meses, polo Nadal. O país cambiou 
moito. Bogotá medrou tanto que apenas se a recoñecín. 
Foi unha viaxe para reencontrarme coa miña familia. 
Había máis de 15 anos da última viaxe e parecía que 
marchara o dia anterior. Colombia é un país fermoso e a 
súa xente moi hospitalaria.
-Bota de menos a “Tasca Típica”?
-Hai cousas que boto de menos desa época, algunha 
xente sobre todo, pero non. Foi unha etapa de moito 
traballo. A hostelaría é un oficio moi escravo e apenas 
che deixa tempo para nada máis. Estiven case 20 anos 

A pegada de Ulises 
na poesía de Avilés 

de Taramancos

Aínda que ao longo de toda a súa obra se poden 
rastrexar claras referencias á figura de Odiseo 
(mesmo chegou a empregar o pseudónimo de Ulises 
Fingal nas súas colaboracións na revista Barbanza), 
imos centrar a nosa atención nos dous poemarios 
de Antón Avilés de Taramancos nos que se fan máis 
patentes esas alusións: Os Poemas da ausencia 
–compostos entre 1963 e 1968- e Nova crónica de 
Ulises –composta basicamente en 1978, pero con 
algún poema de 1980-.
Os Poemas da ausencia expresan desde Bogotá e Cali 
a saudade e a dor do poeta pola lonxanía da patria. 
Esa nostalxia (nostoj e algoj significan en grego están divididos en dúas partes. Na primeira, 

desde a dor, reconstrúese a paisaxe luminosa de 
primavera en Noia. Na segunda observamos máis 
elementos de poesía social. Agora ben, ao longo 
das dúas partes son frecuentes os ecos clásicos 
que nos mergullan no mundo da Odisea. En 1 (“Eu 
amo as minerais entrañas do meu eido…”) o poeta 
preséntase como “Náufrago soterrado, feliz entre as 
estrelas/ de auga primitiva, o corazón mollado/ na 
seiva poderosa que dá lentura ás leiras,/ en silandeiro 
navegar, amante aínda, / ter saudade da luz, do 
sal, de ver o vento,/ da chuvia elemental caendo nos 
pomares:/ ser orfo, orfo espido, para amar con máis 
furia/ a flor roxa do cobre e o iris do estaño.”
O poeta confésase “náufrago” e “orfo” e en 4 (“E 
vesme aquí, amigo…”) dinos que “dez mil leguas de 
mar chámanse olvido” para máis adiante indicar:
E vesme eiquí amigo: crabuñado
no ríspido roquedo
-a aguia goza de vagar na altura-
e brúa o mar, o mesmo mar que un día 
estreou o meu bote de cortiza:
o meu primeiro bote naufragado…
Na imaxe vémolo aferrado a unha rocha, como o 
náufrago Ulises cando Zeus destrúe o seu navío en 
vinganza pola matanza das vacas do Sol (Odisea, 

[Continúa na páxina 32]

“regreso” e “dor” respectivamente) aliméntase das 
lembranzas da mocidade en Noia. Ao mesmo tempo, 
desde presupostos claramente progresistas, dalle paso 
á denuncia da inxustiza social.
Avilés rematou Nova crónica de Ulises pouco antes 
do regreso a Noia, o que fai que a realidade da terra 
ausente estea moito máis próxima. É entón cando 
comeza a nostalxia da terra americana que está a 
piques de abandonar. Este será o tema fundamental 
dos Cantos caucanos. 
A pegada de Ulises n’Os Poemas da ausencia
Unha parte importante da obra de Avilés de Taraman-
cos presenta, como centros de significado simbólico, o 
mar e a navegación como imaxes de aventura vital. Iso 
provoca que o mito de Ulises cobre especial trascen-

dencia na interpretación daqueles poemarios 
onde se aborda a ausencia da terra patria.

 Xa desde a carta escrita en Cali (novembro 
de 1979) e que serve de prólogo a Os Po-

emas da ausencia na edición d’O tempo 
no espello Edicións do Castro, A Coruña, 

1982, p. 93), Avilés manifesta a súa fonda 
identificación coa figura de Ulises: 
“Vinte anos de ausencia na flor da 

mocidade trocan radicalmente a vida 
dun home. Vivir –sobrevivir- vólvese a 
razón primaria do emigrado. Non hai 
tempo para gaitas nin para poemas. 
Erguer un fogar en terra allea, asimilar 

outra cultura e outra paisaxe, construír 
inconscientemente outra patria é unha 

tarefa na que a poesóa se vai afogando 
pouco a pouco no silencio”

Así pois, os “vinte anos de ausen-
cia” veñen corresponderse, 

inequivocamente, cos vinte 
anos que Ulises estivo 
ausente de Ítaca.
Os Poemas da ausencia 

naquela cociña fritindo calamares, asando xamóns, 
facendo bocadillos... levando o peso do negocio, en 
definitiva. Creo que foi abondo. Agora sigo levando a 
casa, pero teño tempo para facer outras cousas e iso 
gústame.
-Que impresión lle causa a poesía de Avilés?
-Eu non son unha experta en poesía, pero paréceme 
fermosa e sírveme para confirmar que Avilés tiña moito 
bo que ofrecer. Todos somos afortunados, temos a súa 
obra, así que Avilés aínda está. Tal vez eu sexa un chisco 
mais afortunada pois tiven a sorte de compartir con el 
a miña vida.                              

 GRUPO DE GREGO DE 2º BAC

“En Noia a xente recibiume 
con moito cariño e iso 

facilitou bastante as cousas”

“Síntome afortunada xa que 
tiven a sorte de compartir 

con el a miña vida”

GRUPO DE GREGO DE 2º BAC
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canto XII) ou cando Poseidón o fai naufragar 
ante as costas feacias (Odisea, canto V).
Tamén na segunda parte da obra son explícitos 
os ecos odiseicos, sobre todo nos poemas per-
tencentes á serie “A Urbano Lugrís”. Neles des-
críbese o sentimento de distancia e nostalxia 
pola terra, o mar, o seu mar, e o amigo lonxano: 
“no corazón da selva, no corazón do mundo,/ a 
mil e cincocentos kilómetros do home,/ chegou 
cheo de brétema a visitarme o mar”. O poeta 
bota en falta ao seu mellor amigo:
Mariñeiro: unha noite cantaremos os dous
bébedos como Ulises no malecón dun porto
cubertos de salitre e de sueste, os dous
ulindo a mar, a liberdade, a viño.
Cando se produza o reencontro co amigo o náufrago 
estará menos só, igual que Ulises se reconforta coa 
compañía dos seus na illa de Calipso.
En “Cántico de anguria e esperanza para arrola-lo meu 
neno” o poeta diríxese ao seu fillo como o faría, de telo 
perto, Ulises con Telémaco:
Veño, meu fillo, dun país sinxelo
de homes a cada paso soñadores,
criaturas de man encalecida

e a peito aberto.
Non faltan tampouco as alusións, como en 5 da primeira 
parte, a personaxes da Odisea: “capitán debruzado/ na 
aurora, como un cíclope ferido de saudade”. 
Ou a referencia a unha Circe, maga feiticeira na Odisea 
que se namora perdidadamente de Ulises, agora 
ubicada no val do Cauca:
O corpo longo da noite en Tuluá
o teu corpo arrecende a gualandai 

xacarandá.
No “Pranto por Urbano Lugrís” a nostalxia pola 
terra mestúrase coa dor, a fonda dor, pola 
morte do amigo:
Hoxe desexo, tanto coma Ulises, atopar unha  
   [barca que me leve
ás costas de Galicia. Son prisioneiro dunha forza  
                       [estraña.
Navegamos a cegas por ríos diferentes
e o noso canto retumba nos confíns da saudade,
os dous loitamos con yatagáns de aceiro contra  
                      [o tempo, 
o teu xa tan preciso, o meu aínda vago, fuxidío
que me acoitela en todos os recantos.
E esa dor de non verte, meu amigo!

Se cadra, trátase do mesmo lamento que Ulises 
entoa pola morte da nai na súa ausencia.
O poeta, madrugador como Ulises, prepárase para 
construír o futuro. Avilés xa é un creador plenamente 
comprometido co seu país:
Hoxe preciso construír a patria:
érgome cedo coma Ulises
e roubo todas as naves do mundo.
(O meu país vaise polos camiños do soño,
pero soñar, irmán, é unha cousa terríbel). 

O libro ábrese cunha cita da Égloga IV de Virxilio que é 
toda unha declaración de intencións:
Alter erit tum Typhys, et altera quae vehat Argo         
delectos Heroas; erunt etiam altera bella,
atque iterum ad Troiam magnus mittetur Achilles
Outro Tifis haberá e outra nave Argos que levará 
soldados escollidos; outras batallas han de vir 
E na beira de Troia ha de loitar de novo Aquiles
Pero onde podemos ver máis nidiamente a pegada 
da Odisea é na totalidade dos versos do Limiar, sobre 
todo os dous primeiros, nos que hai unha imitación 
consciente do comezo da Odisea. O poema homérico 
principia así:
Fálame, Musa, do hábil varón que no seu longo extravío,
tras arrasar o alcázar sagrado de Troia,
coñeceu as cidades e o xenio de innúmeras xentes…
Mentres que o Limiar da Nova crónica de Ulises 
comeza con estes versos:
Fálame, musa, do varón famoso
que desde o fondo das estrelas canta 

e retumba nos mares a voz rouca,
o brado da saudade máis profunda
do cosmonauta solitario e único 
que na dorna do tempo vai tecendo
o canto elemental do pai Ulises
perdido nas galaxias para sempre.
Fálame do guerreiro entusiasmado
Domeador da luz en raudas naves…
Ao longo do poema, o autor actualiza o mito do heroe 
clásico identificándose con el: despois de décadas fóra 
da súa patria, en terras lonxanas, Ulises/Avilés devece 
polo regreso a Ítaca/Noia.
Para, máis adiante, lembrarnos:
Outros son os navíos, outros mares
os que cruzas cantando meu amigo
que afías a saudade como antano
afiaras o bronce nas batallas…
Curiosamente, nos Poemas do regreso ou en Cali xa 
se anuncia o motivo da saudade inversa. O poeta, 
próximo o seu regreso á terra natal, xa bota en falta 
as paisaxes de Colombia:
Agora teño saudade 
do futuro que hei de andar
lonxe da miña cidade.
Trátase, logo, dun sentimento que preludia os Cantos 
caucanos e que aparece moi intensamente represen-
tado no poema Ítaka:
De novo nas ribeiras da patria o pai Ulises canta,  
a voz vén desde o fondo das arterias peneirada nun soño

como cando o derradeiro lobo do mundo ouvea no solpor 
ou o neno orfo e solitario tece o seu berce ás dentelladas.  
Ninguén escoita o seu cantar. O tempo abaneou os alicerces  
dese outro soño de chegar un día , e un can vello e xordo 
é a única carantoña de ledicia , o símbolo da mocidade  
           [recuperada.
Ulises, de regreso en Ítaca, canta, mesmo ouvea como 
un lobo, “o derradeiro lobo do mundo”. 
En definitiva, como nos di noutro célebre poema 
da Nova crónica de Ulises, datado pouco antes do 
seu regreso a Noia, o poeta está xa preparado para 
defender a súa patria: 
Miña patria:
Eu son o teu soldado máis forte.
A túa lingua é a miña espada
e cando debullo unha canción,
cando florece unha palabra
canta en min o labrego cavador,
o emigrante e o poeta,
o mariñeiro,
o home que amasa o pan e moxe o leite.
Non son un home: Son un pobo
e ninguén me pode domear!

LUCÍA AGRAFOJO / ALEJANDRO CASAL / 
RUT GARCÍA/ BÁRBARA MAYO

NEREA AMADO / ALBA DÍAZ
GABRIELA MUÑIZ / NOELIA VIDAL 

CARMEN PRIEGUE

A presenza da 
Odisea en Nova 
crónica de Ulises

Representación nunha peza de cerámica grega de Ulises asediado polas sereas. / BRITISH MUSEUM
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Opinión

Cando nunha mesma clase tes a xente 
de 19 a 87 anos, tan distinta en com-
petencias e motivacións, pensas na 
posibilidade de unir os seus intereses 
curriculares mediante un espazo común 
de fácil acceso para todos, que me axu-
de como profesor a ilustrar o explicado 
e traballado na clase.
Así nace a idea de crear un Facebook da 
clase, que sexa un espazo virtual de fácil 
acceso e de referencia para os alumnos.
 Penso que utilizar esta rede social como 
medio para a aprendizaxe de distintos 
contidos é a 
escusa per-
fecta para UNIR 
a xente tan 
diversificada e 
heteroxénea.
Todos desen-
volven a súa 
competencia 
e alfabetización dixital adquirindo 
aprendizaxes significativas e sendo au-
tónomos á hora de achegarse a internet 
de forma eficaz  e sabendo das posibili-
dades que lles ofrece.
Todos se converten en protagonistas 
activos no proceso de ensinanza-
aprendizaxe porque todos van aprender 
de todos.
A autonomía que lles da a elección 
libre dun tema, a busca e selección 
da información por calquera medio 
e a liberdade para expoñelo resulta 
fascinante e consigue que a motivación 
sexa máxima e se acolla cada tema con 
grande interese. 
A isto hai que unirlle a súa mellora na 

Aldarís, Servia, 
San Xusto e 
Downtown Lousame
MANUEL TORRES
Lorena e Estefanía, Esteban e Árancha foron os meus 
alumnos de Ética e Filosofía do Dereito neste curso, 
unha materia optativa de segundo de Bacharelato. 
Cada un dunha aldea de Lousame: Aldariz e Servia, San 
Xusto e Lousame “capital”.
Entre textos de Sócrates e explicacións do sistema de 
tribunais, as alusións ás súas casas, aldeas e paisaxes 
cotiáns foron constantes. Fun sabendo aos poucos de 
onde viña cada un e como estudaron xuntos no colexio 
da Silva dende párvulos, do seu director, dos bos profes 
e dos malos, das excursións, e dunha compañeira que 
escapara ao Virxe do Mar, porque alí disque “se dan 
mellor as cousas de letras”…
 Aldarís, Servia, Lousame aparecían cada dous por tres. 
A infancia que fun albiscando cos seus comentarios 
foi alimentado a miña curiosidade. Incluso os malos 
recordos deixaban ver a riqueza patria das súas casas, 
das súas familias, dos seus cochos e da xeración de 
avós e avoas coas que se formaron. Disque a patria dun 
é unha infancia feliz, e que o inferno habita nos que 
non saben recoñecela, e aprender dela.
O caso é que se achegaba o final de curso e non quería 
rematalo sen facer unha despedida axeitada. Non nos 
saíra nin unha viaxe a Madrid, nin unha visita a unha 
cárcere en Pontevedra, nin tan sequera a visita á Audi-
encia Provincial para ver unha sesión con Maxistrados 
disfrazados coas togas. Tento sempre rematar Segundo 
dun xeito especial. O que si nos dou tempo foi a facer 
un roteiro polo universo das miñas alumnas. Esteban 
non puido acompañarnos ese día. Creo que tiña moito 
que facer. Á unha da tarde seguía planchando orella. 
Visitamos primeiro o núcleo de casas de Servia, onde 
vive Estefania, cun río precioso e o canal dunha peque-
na central eléctrica. A central debe terse perdido na 
néboa, porque non fomos quen de atopala: ¿que sería 
dun roteiro a pé sen perderse ao lado da casa dun? 
Despois fomos pola aldea de Aldarís, de onde ven 
Lorena. Vive con quince cans na ladeira do monte da 
Muralla. Dende o seu cumio, cos repetidores e muíños 
das “subvencións da electricidade”, rodeados de vacas 
“subvencionadas” (Lorena repetiu un par de veces:  
“¡Dan unha pasta!”), pode verse medio mundo: dende 
Vilagarcía, Padrón e ata Santiago de Compostela.
Finalmente encamiñámonos ao downtown Lousame. 
Pasamos por diante da casa de Arancha; coa tenda da 
súa familia, máis o bar e a churrasquería de fins de 
semana. Non paramos porque xa era un pouco tarde e 
tiñamos que voltar cara o instituto. Esa foi a nosa des-
pedida, cunha pinga de tristura, pero coa miña alegría 
ao saber que, fagan o que fagan, suspenda quen as 
suspenda, elas teñen o traballo feito.
Ensino filosofía, pero neste curso, aprendín moito 
máis do habitual. Debe ser Lousame, que ten xente 
coa que vale a pena ensinar. Gracias. 

competencia dixital dunha forma lúdica 
e didáctica á hora de buscar informa-
cións na rede, achegar vídeos, enlaces 
didácticos ou mesmo comentarios ó 
muro do Facebook da clase, favorecendo 
así a súa total participación e sentín-
dose todos partícipes dos traballos de 
calquera. 
Tendo en conta que a gran maioría da 
clase non estaba ó tanto do que era nin 
do funcionamento do Facebook, pódese 
dicir que este é un medio comunicativo 
moi valioso para facilitar a aprendizaxes, 

participacións 
activas, interre-
lacións, etc.
Sen dúbida, este 
tipo de experi-
encias poñen de 
manifesto que as 
novas tecnoloxías 
(máis en concreto 

esta rede social) aplicadas á educación 
de maneira eficiente, son plataformas 
que se me antollan imprescindibles 
desde xa para unha educación interdis-
ciplinar completa.
O feito de que alumnos de avanzada 
idade lles pidan ós seus fillos e netos 
que lles deixen o ordenador porque 
teñen que abri-lo seu Facebook para tra-
ballar con el, non é máis que un exem-
plo real de que a aprendizaxe se atopa 
moitas veces a un clic, dependendo da 
eficacia e da utilización dos recursos, 
e para comprender que este pode ser 
unha ferramenta idónea para tentar 
acadar o obxectivo máis importante: A 
aprendizaxe a calquera idade.

Facebook
JOSÉ MANUEL VILLAR PANIAGUA

Tribuna do profesorado

“Este é un medio moi valioso 
para facilitar aprendizaxes e 

interrelacións activas”
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ou continuar estudando, ben nos Colleges (especie de 
FP superior) ou na Universidade.  Para iso van elixindo 
antes o itinerario formativo que mellor se adapte ás súas 
pretensións.
O colexio aposta por un gran número de actividades de 
integración (música, deportes, diversos clubs de apoio 
a diferentes colectivos e especialmente actividades 
internacionais con diferentes países, durante o curso 
e no verán).  Cabe subliñar que nos teñen adicado un 
expositor con fotos, recordos e xornais da súa visita a 
Noia, e que nas pantallas do Centro ían pasando cada 
día fotos e noticias do intercambio.
As clases comezan ás 9:05 (logo de escoitar en pé o 
himno do país) e teñen dous períodos de clase de 75 
minutos cada un.  Parón dunha hora para o “lunch” 
(pouquiña cousa para o que se estila nestes lares) e 

outros dous períodos para rematar ás 3:15.  Case todos 
os días teñen as mesmas materias, porque teñen o 
curso dividido en dúas partes, de xeito que non se 
repiten as clases nas dúas partes do curso: é como se nós 
tiveramos a metade das materias ata febreiro (co dobre 
de horas, loxicamente), e o resto de febreiro a xuño.  
Todos os días (agás aqueles nos que estaba prevista 
algunha visita) estivemos nas aulas con diferentes 
alumnos ou profes, o que nos permitiu coñecer de 
primeira man as diferenzas entre o noso sistema e o 
deles.  Os rapaces quedaron pasmados cando viron 
que ás veces comían nas aulas, usaban os móbiles, 
saían a beber ou ó baño.  Tamén lles estrañou o feito 
de que os exames teñen moito menos valor do que lle 
damos aquí.  Para os profes foi unha oportunidade de 
ver métodos de traballo diferentes, apreciar o valor de 
clases máis longas (aínda que ós máis pequenos lles 

Chegou o día D!!  Aquí temos o grupo de 9 estudantes e 
2 esforzados profes dispostos a pegar o salto para iniciar 
2 semanas de aventura americana.  Deixamos atrás 
as penas das familias que nos despiden en Lavacolla, 
dispostos a devolver a visita que nos fixeron os nosos 
amigos e amigas canadenses, e que tan bo recordo nos 
deixaron aló polo mes de marzo.
Os sentimentos van desde a tristura por ter que deixar 
amigos e familia atrás, pasando polo temor á longa 
viaxe e ó descoñecido país que imos a visitar e a alegría 
pola proximidade do reencontro cos colegas de Ottawa.
A viaxe
Logo de facer escala para durmir en Madrid (tempo 
cantando na parada do bus), levantámonos cedo para 
coller o avión a Montreal (non tiñamos voo directo a 
Ottawa).  A viaxe non foi moi pesada, pero as horas 
no aeroporto fanse moi longas.  Á chegada, primeira 
lección: adeus, xamón, adeus!!  Resulta que che son 
bastante estritos con iso de pasar certas cousas (de 
todos xeitos, algúns acadárono …)
Carolle tardou algo en chegar co autobús especial 
(je, je, alí os buses escolares parecen os das pelis 
americanas dos anos setenta…., xa os veredes).  A 
viaxe de Montreal a Ottawa xa nos foi dando pistas do 
tipo de país que nos iamos topar:  todo moi grande, 
moito verde e moi poucas casas, nada raro se temos en 
conta que é o segundo país máis extenso do mundo 
(10 millóns de km2) e menos habitantes que España 
(35 millóns).  Cando chegamos a Nepean High School, 
primeira gran alegría: xa estaban agardándonos as 
familias de acollida, e os primeiros saúdos xa foron 
moi especiais, con moitas apertas e unha gran ilusión.  
Logo do recibimento, cada quen foise coa súa familia 
correspondente para descansar (algúns notamos máis o 
“jet lag” o segundo día).
Como sería un pouco monótono ir contando o que 
fixemos día a día, dividiremos a historia en diferentes 
apartados para non aburrir:
O colexio
O Nepean High School é un dos varios institutos que 
existen na capital do país.  É un centro público (a poucos 
metros existe outro privado, que son católicos).  Nel 
estudan preto de mil alumnos, que son atendidos por 
uns 80 profes.  É un dos centros mellor valorados, e non 
é fácil conseguir entrar nel.
O alumnado cursa os 4 últimos anos da ensinanza 
obrigatoria (en Canadá ata os 18 anos).  Ó remate destes 
catro anos, poden elixir entre saír ó mercado laboral, 

The Canadian Experience

MATÍAS BARREIRO BLANCO
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custa manter a atención), falar cos nosos colegas dos 
problemas comúns, etc.
Os nosos rapaces asistiron durante as dúas semanas 
a un bo número de clases, nas que tiveron ocasión de 
practicar o seu inglés en diferentes contextos, e ás veces 
tamén o francés (estamos nun país bilingüe, aínda que 
a lingua de referencia no centro é o inglés).
Queremos salientar as atencións recibidas dende o 
primeiro ó último momento por parte de toda a comu-
nidade educativa: os rapaces que acompañaron en todo 
momento ós nosos, o persoal do centro que estivo ó 
noso dispor sempre que os precisamos, e a dirección que 
fixo todo o posible para que nos sentiramos a gusto.
As excursións
Como non todo ía ser clases, o centro preparounos 
varias visitas para coñecer diferentes partes do país, 

especialmente a provincia de Ontario.
A primeira visita que fixemos foi ó centro de Ottawa.  
Visitamos o Parlamento, os parques próximos, o canal 
que o bordea e os hoteis, embaixadas e edificios oficiais 
máis importantes (museo de Arte, Catedral…). 
Rematamos cun xogo de preguntas para coñecer o 
Byward Market, unha zona de rúas comerciais cun 
mercado aberto que é un dos lugares máis visitados 
polos turistas.
A segunda visita foi ó día seguinte.  Logo das dúas 
primeiras sesións de clase collemos o autobús para ir 
visitar o Museum of Science and Technology.  Tanto 
no exterior coma no interior puidemos apreciar os 
diferentes avances en diferentes apartados da ciencia, 
especialmente aqueles conectados dalgún xeito coa 
historia do Canadá. Cada quen fixouse máis nas cousas 
que lle resultaban máis raras, pero todos tivemos 

Caderno de bitácora

Os grupos de alumnas e alumnos dos dous institutos acompañados dos seus profesores posan diante dun autobús escolar. 
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nunha gran pantalla de invención canadense.
No mércores fixemos unha visita a un parque (Omega 
Park) para coñecer a maioría dos animais típicos de 
Canadá (cervos, xabaríns, lobos, osos, mofetas, bisontes, 
renos….).  Foi moi agradable ir repartindo cenorias 
ós animais dende o coche. Non foi tan divertido cando 
metían toda a cabeza no coche para collelas (hai que 
ensinarlles paciencia).
Para o sábado tiñamos prevista unha visita a Montreal, 
principal cidade da provincia veciña de Quebec, 
onde a lingua oficial é o francés, pero tivemos que 
cancelala para non ter problemas porque os estudantes 
universitarios estaban en folga e tiñan enfrontamentos 
coa policía e cortaban rúas … ( estas cousas pasan 
en todas partes).  A segunda opción, que era dar un 
paseo polo lago en bote tamén nos fallou, porque non 
tiñan artefactos suficientes, pero valeu a pena, porque 
fomos visitar o Great Glebe Garage Sale, un dos maiores 
mercadiños de segunda man do mundo, que se celebra 
o 4º sábado de maio.  Todo Ottawa sae ese día a buscar 
cousas a bo precio, e polo que puidemos comprobar, 
moitos atópanas.  Algúns ían cargados.  O resto do día 
foi para facer compras e agasallos nun centro comercial.
O tempo
Como aquí recibimos ós nosos convidados cun tempo 
excepcionalmente bo para o mes de marzo, á volta 
eles non quixeron ser menos e recibíronnos cun verán 
adiantado que ninguén agardaba: a temperatura variou 
entre os vinte e os trinta e catro graos, o que fixo que 
algunha tivera problemas de queimaduras na piscina.  
Tamén tivemos ocasión de comprobar as tormentas 
(media hora de chuvia repentina, e logo todo seco), e 
incluso dous tornados pasaron cerca.  O gran problema 
deste tempo son os mosquitos (nin con protección 
podes evitar ser atacado (algúns teñen máis problemas 
que outros).
Cousas raras
De entre todas as cousas que aprendemos por alí, 
algunhas cando menos sorprendéronnos bastante.  
Algunhas xa quedaron mencionadas, coma os 
mosquitos de diferentes especies que atacan a calquera 
hora, especialmente ó anoitecer e que obrigan a ter 
redes especiais en portas e ventás, o grande número de 
parques que enchen a cidade, feita de casas con xardín 
anterior e posterior (apenas hai edificios altos, e case 
sempre son entidades oficiais ou comerciais).
Tamén nos chamou a atención o horario das comidas, e 
o feito de que non haxa comidas “canadenses” propias, 
e si un montón de comidas rexionais traídas pola gran 
cantidade de inmigrantes que este país acolle (espe-
cialmente asiáticos e suramericanos).  Cabe sinalar que, 
por exemplo, o director convidounos a todo o grupo 
a comer nun restaurante hindú, e os rapaces e nos 
probamos comida que non é fácil de conseguir aquí.  
Tamén visitamos lugares representativos como Little 

experiencias interesantes (algunha ata aprendeu a 
montar en bici…).
O primeiro sábado tivemos unha visita con estudantes 
canadenses a Merrickville, unha pequena cidade turísti-
ca, famosa polo seu canal (un dos moitos que teñen por 
todo o país, e que servían para transportar mercadorías 
duns sitios a outros).  Logo de comer algo alí, seguimos 
a viaxe ata Upper Canada Village, recreación dunha 
aldea dos anos 1860, con edificios existentes nese lugar 
e outros traídos de diferentes partes da comarca.  Nela 
reprodúcense escenas e traballos da vida cotiá desa 
época, con representacións reais de diferentes oficios.  
Puidemos asistir a unha clase na vella escola, compartir 
tarefas agrícolas, aprender como era a vida nunha casa, 
unha taberna, as labores da lá dende que chegaba ó 
taller ata que saían os tecidos, un muíño … é dicir,  
todo canto se podía facer nesa época.  
O domingo foi día libre coas familias, e o luns  FESTA!! 
(QUEEN VICTORIA DAY): aínda que pareza mentira, 
están tan ligados á coroa británica, que aínda seguen 

celebrando o aniversario da raíña Victoria (finou no 
1901).
No martes saímos ás 13:00 h. para o Museum of Civiliza-
tion, emprazado na outra beira do río, enfrente do 
Parlamento e da zona histórica.  O edificio é unha obra 
de arte por si mesmo, e dentro alberga grandes tesouros 
que exemplifican a evolución da vida en Canadá, dende 
os primeiros poboadores, os exploradores, as guerras e 
conflitos ata a actualidade.  Contén gran cantidade de 
curiosidades para os ollos dun europeo.  A maiores, tive-
mos a gran sorte de visitar unha exposición magnífica 
sobre o Imperio Maia con explicacións moi didácticas 
dunha empregada do Museo.  A continuación entramos 
no IMAX para ver unha película en 3D sobre osos polares 

Italia ou Chinatown, con comunidades moi activas e 
integradas.  Para completar todo esto, fomos invitados 
a unha barbacoa na casa dun dos profesores do centro, 
e alí fixéronnos a típica comida campestre a base de 
hamburguesas e salchichas, ademáis de ensaladas e 
froitas: non deixamos nada, e pasámolo en grande 
con xogos variados, incluido o “street hockey”, versión 
terrestre do deporte nacional (o orixinal é sobre xeo).
Outra sorpresa foi ver a gran cantidade de animais 
que habitan na cidade.  É moi frecuente que, aparte 
dos animais domésticos, un se poida atopar con gran 
variedade de paxaros (algúns estraños para nos), 
moitisimos esquíos, mofetas, alces… que a miúdo 
aparecen mortos nas estradas e incluso poden provocar 
accidentes. Non é nada raro, porque a cidade está 
rodeada de parques.
Outra curiosidade é o feito de que a xente se descalza 
ó entrar nas casas, cousa lóxica porque as casas son en 
gran medida de madeira, e o chan leva moqueta en 
moitos casos: no inverno, con tanta neve como teñen, 
sería moi difícil limpar todo.
O elevado nivel de vida fai que para nos resulte 
bastante caro o precio de comidas e bebidas, así como o 
do transporte, cousa que solucionan usando a bicicleta 
como medio de transporte: teñen gran cantidade de 
vías propias e vense por todas partes.
As familias
Non podemos deixar pasar o momento sen lembrarnos 
da gran amabilidade de toda a xente que atopamos.  
Non só as familias de acollida se portaron dunha 
maneira excepcional, atendendo ó noso alumnado dun 
xeito incrible (incluso familias de rapaces que non via-
xaran a Galicia), senón que o profesorado e alumnado 
de Nepean High School fixo porque nos sentiramos 
coma na casa: ofrecéronnos de todo, leváronnos a todas 
partes; en fin, fixeron que viviramos “coma canaden-
ses”. Especial mención para o director, o señor Bibaud 
que favoreceu en todo momento a nosa integración, 
e nos fixo agasallos a todos os visitantes. Nin que dicir 
ten que todo isto non sería posible sen a organización 
de Carolle e a simpatía de Line, que se desviviron por 
levarnos a todas partes.  Graciñas, amigas.
O remate
Logo de tan intensas experiencias, chega o momento 
de despedirse (ata pronto).  Apertas sen fin, bágoas 
de ledicia e tristura, máis apertas, fotos de despedida, 
mensaxes e promesas para o futuro, máis choros ... 
e viaxe a Montreal para iniciar o retorno.  Esperamos 
que isto sexa o comezo de unha grande relación entre 
dous pobos e dous colexios que teñen algo en común: 
as ganas de traballar a fondo en proxectos que nos 
abran os ollos cara o resto do mundo, como un xeito 
de mellorar as competencias lingüísticas, pero tamén 
para apreciar as diferencias que nos fan medrar como 
persoas.



del heavy metal.
Ya no se busca en el pasado, importan 
los espacios abiertos hacia el futuro 
prometedor… En España hay una frase 
hecha que gusta un montón: “huir hacia 
adelante”; y no sé por qué a mí me hace 
pensar en el frente de la prisión. Y yo me 
digo: “¿No será más conveniente huir por 
los fondos? ¿Por túneles, incluso? Así era 
como se hacía antiguamente, aunque no 
siempre con éxito, claro. Afirma el filósofo 
francés Fumaroli: “todo el mundo siente 
que si se resiste, si se hace el remolón, 
acabará en la retaguardia, herido, suf-
riendo ostracismo […], con un arcaico 
cuaderno de bolsillo […] Solo se es 
moderno a este ritmo bulímico, digestivo 
y depresivo, o no se es nada”. 
Entonces, uno se pregunta: “¿Qué 
queda de George Gordon, Lord Byron, en 

nuestros tiempos?”  Una pregunta que 
sobreentiende de relecturas y reflexión 
(dos hábitos poco frecuentes). Para mu-
chos es otro romántico en la lista.
Versos como estos:

Hills of Annesley, Bleak and Barren,
Where my thoughtless Childhood stray’d
How the northern Tempests, warring,
Howl above thy tufted Shade!

Now no more, the Hours beguiling,
Former favourite Haunts I see:
Now no more my Mary smiling.
Makes ye seem a Heaven to Me.

no parecen provenientes de un talento 
superior más allá del hábil uso de los 
recursos retóricos. Pero todo puede ubic-
arse tras la trampa y el cartón. Otro texto, 
Aristomenes, dice así:

“Este romántico posee una 
energía que mueve los ánimos 
mortales y crea descendencia”

By-rón, By-rón, By-rón; me lo imagino 
andando ya dueño de sí mismo, distante, 
mirando hacia ninguna parte, exageran-
do la cojera, mostrándola como una 
virtud o un desafío: una marca más de su 
genio o talante, un plus rebosante de per-
sonalidad. George Gordon, Lord Byron, el 
poeta romántico de los románticos, el po-
eta inglés peregrino, más peregrino que 
inglés, va a cumplir doscientos veinticin-
co años, y parece un buen momento para 
recordarlo, como dicen los exhumadores 
de cadáveres y antiguallas. Tomando en 
cuenta que la lectura de cualquier obra 
de más de cinco años se convierte en una 
aventura incierta -lo afirman los exper-
tos-, el misterio de sobrevivir a la misma 
es doblemente insondable e inicia algo 
así como una beatificación en el campo 
de la cultura cultura (escrito así para 
distinguir la cultura de verdad de verdad 
de la que patrocinan los ministerios de 
la misma que puede ser de verdad de 
mentira). Y él, más raro aún, fue poeta de 
poetas.
Las cosas han cambiado y hoy, con 
veinte años y una publicación a cuestas, 
ya se puede formar parte de un libro 
de texto de cualquier enseñanza, tanto 
secundaria como universitaria, pública 
como privada, y hasta escribir una 
autobiografía que distinga los momen-
tos álgidos de esa rica vida imitando los 
dramas serios. La premura del mercado, 
la cobardía de la crítica, la necesidad de 
la expansión de una lengua o el mercado 
de divisas, ¡vaya uno a saber! A veces pi-
enso si no existen ya aquellos favores de 
amantes millonarios que encumbraban, 
cantantes de ópera mediocres o poetisas 
empolvadas. La moda hoy es regalar  
Lamborghinis.
El posmodernismo ha llegado como un 
vértigo desmontándolo todo con la lib-
ertad absoluta y una democratización de 
tamiz basto: no hay obstáculos y titubean 
los cánones más antiguos y prestigiosos. 
La cultura quiere salir con el logotipo del 
ministerio y los artistas quieren llevar su 
impronta, no importa si patean las tablas 

Lord Byron, poeta de poetas
J. MANUEL GARCÍA REY

The Gods of old are silent on their shore,
Since the great Pan expired, and through the roar
Of the Ionian waters broke a dread
Voice which proclaimed “the Mighty Pan is dead”,
How much died with him! false or true —the dream
Was beautiful which peopled every stream
With more than finny tenants, and adorned
The woods and waters with coy nymphs that scorned
Pursuing Deities, or in the embrace
Of gods brought forth the high heroic race
Whose names are on the hills and o’er the seas.

La retórica tiene fuerza y este mundo 
definición; es brillante como puede serlo 
Ezra Pound, un siglo después. 
Lord Byron encarna un tipo de romanticis-
mo marcado por una rebeldía profunda 
y de signo variado que lo emparenta con 
Nietzsche; y es de notar que no nacen 
sus desafíos de un necesitado, sino de un 
rico aristócrata. Así lo sostiene Bertrand 
Russell, quien subraya también cómo su 
rebeldía lo proyecta hacia el titanismo, 
que tantas veces se cruza y confunde 
con el satanismo. 
Su última heroicidad lo lleva a Grecia, por 
aquel entonces en manos de los turcos, 
lo que podría verse como una cruzada 
de sueños personales rápidamente 

traicionados por las luchas internas de 
los griegos. Su muerte (lamentada entre 
otros muchos por Goethe)  se produce 
por complicaciones surgidas de un 
ataque epiléptico.
Han sido numerosos los artistas que 
encumbraron a Byron. Podría decirse que 
toda la generación que le siguió. Pound 
desarrolló una tipología personal sobre la 
variedad de escritores que se distribuyen 
en los diferentes nichos ecoliterarios, en 
donde tendrían cabida todos. Si bien no 
estoy seguro de que todos los lugares 
existan, ni de que todos los escritores en-
cuentren allí su sitio, sospecho que Lord 
Byron tiene un lugar particular y necesa-
rio. Y es que, más allá de su escritura, este 
romántico posee una energía que mueve 
los ánimos mortales y crea descendencia. 
¿Qué más se le puede pedir a un hombre? 
¿Qué otra cosa a un poeta?
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Miscelánea
Actividades do centro

Samaín 

Rosalía sempre viva.
Viva Rosalía!

Na celebración do Samaín 
o venres 28 de outubro tivo 
lugar a entrega de premios do 
concurso de Contos de Medo e 
Uxío Lojo, o noso representante 
no “Tíralle da lingua” aproveitou 
para practicar o seu monólogo :

1º premio: “O que algúns non ven”, por Helena Calo, de 1º de bacharelato. 
2º premio: “Os vellos contos”, por María, de 1º de bacharelato.
3º premio: “Unha vida en ceros e uns”, por Ricardo Soto, de 1º de 
bacharelato.

O alumnado de 3º da ESO visitou a exposición “Rosalía sempre viva. Viva 
Rosalía!!” que, con motivo do 125 aniversario da morte da autora, se 
celebrou na Casa da Cultura de Noia.
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Día das Letras Galegas

Valentín Paz-Andrade

I Concurso de fotografía 
«do libro ás letras»
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Día das Letras Galegas Mes cultural

Quico Cadaval
Actor

Contacontos

Organizan Equipo de Dinamización da Lingua Galega e Biblioteca
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Cartel do mes cultural
“Do libro ás letras”
IES Campo de San Alberto



Do libro ás letras

João Varela Abeledo
Profesor

Fotograma da curta 
“Entre linguas”

Anxo Fariña
  Escritor

Charla sobre a curta documental 
“Entre linguas”
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Mes cultural

Tropa de Trapo
 Contacontos

Ramón Caride
Escritor

Mario Franco
Escritor
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Organizan Equipo de Dinamización da Lingua Galega e Biblioteca
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Polo mundo adiante

Viaxe a Canadá 
Seccións bilingües

Programa Comenius
Proxecto europeo “Do It for the Future”

Proxecto Grundtvig 
“We are different, we are similar...we are European” 
(Italia, Grecia, Portugal, Irlanda e Noia)
O alumnado do nivel 2 de educacion de adultos (EBI) recibiu este ano os cole-
gas do programa europeo Grundtvig. dentro do proxecto “We are different, 
we are similar...we are European”.
Este programa europeo ten como meta mellorar a calidade e a dimensión 
europea da educación de persoas adultas.

Un grupo de 9 alumnos e alumnas do centro realizou unha viaxe de dúas 
semanas de duración á capital do Canada, Ottawa. A actividade, encamiñada 
a potenciar o aprendizaxe de linguas estranxeiras no noso centro foi levada a 
cabo polos profesores do departamento de inglés Mariela e Matías.
O alumnado foi acollido por familias dos alumnos e alumnas da Nepean High 
School, un centro público da capital, onde tiveron a ocasión de compartir clases 
e visitas a diferentes lugares da cidade e do país como Merrickville ou Upper 
Canada Village, recreación dunha aldea dos anos 1860. 
Para coñecer máis sobre esta viaxe, recoméndase a crónica do profesor Matías 
Barreiro nas páxinas 34 de 35 desta revista.

Este ano recibimos a xente dos equipos cos que colabora o noso centro. 
Visitounos  xente de Alemania, Italia, Eslovaquia e Polonia, coa que, aparte 
doutras actividades organizadas polo equipo local do programa, comparti-
mos unha cea de confraternización.

Viaxe a París 
Alumnado de francés de 3º ESO

Durante unha semana do mes de marzo un grupo de alumnado de francés de 
3º de ESO viaxou a París acompañado polas profesoras Sabela e Chefa. Entre 
as actividades realizadas na capital francesa estiveron a visita aos museos 
do Louvre e Orsay, a catedral de Notre Dame, o barrio latino e o Sacre Coeur. 
Ademais, fixeron un cruceiro polo río Sena e visitaron o parque Disneyland. 
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Exposición Se as pedras falaran...
Casa da Cultura Antón Avilés de Taramancos
(Noia)  O alumnado do nivel II da EBI está a participar nun proxecto europeo GRUNDTVIG 

xunto con Institutos e organizacións de persoas adultas de Madeira (Portugal); 
Nápoles (Italia), Volos (Grecia) e Ballina (Irlanda).
Co proxecto “Somos diferentes, somos parecidos, somos europeos”, preténdese 
poñer de manifesto as semallanzas e diferenzas entre os diversos países partici-
pantes a través de aspectos tan distintos como refráns e ditos populares, karaokes 
con cancións tradicionais, remedios mediciñais ou as pedras con historia.
“Se as pedras falaran” é una parte deste traballo que inclúe o estudo de laudas, 
petroglifos, hórreos, cruceiros, fontes e lavadoiros que seguro que teñen moitas 
cousas que contarnos do noso pasado.

Deseños realizados polo alumnado de EBI II en colaboración co Equipo de 
Dinamización da Lingua Galega do Instituto.
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Certame literario

XVIII Certame “Alberto Romasanta”
LETRAS GALEGAS 2012

EDLG IES VIRXE DO MAR
EDLG IES CAMPO DE SAN ALBERTO

POESÍA
NIVEL 1  

1º: Pablo Núñez López (IES Cañmpo de San Alberto)

2º: Noa Vázquez de Castro (IES Virxe do Mar)

NIVEL 2

1º: Claudia Cibes Caamaño (IES Virxe do Mar)

2º: Nuria Castelo Pérez (IES Virxe do Mar)

NIVEL 3

1º: Manuel Alejandro Casal Dosil (IES Campo de San Alberto)

2º: Mariña Fernández Reino(IES Virxe do Mar)

Accesit: Iria Iglesias Martínez (IES Campo de San 
Alberto)

Accesit: Alba Souto Rodríguez (IES Virxe do Mar)

NARRATIVA
NIVEL 1

1º: Pablo Romeu Domínguez (IES Virxe do Mar) 

2º: Roi Rodríguez Araújo (IES Campo de San Alberto)

NIVEL 2

1º: Rubén Agrafojo Babarro (IES Campo de San 
Alberto)

2º: Nuria Castelo Pérez (IES Virxe do Mar)

NIVEL 3

1º: Mariña Fernández Reino (IES Virxe do Mar)

2º: Jacobo González Fernández (IES Campo de San Alberto)
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Entroido
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Entrepontes premiada

Despois de tres anos de andadura deste novo proxecto da revista Entrepontes, e 
tras a súa participación como finalista autonómico por terceiro ano consecutivo 
no concurso de xornalismo escolar El País de los Estudiantes, o equipo formado 
por Mariluz Montes Araque, Ana María Insua Lago, Celia Agra Gándara, Sara 
Molinos Lago, Alba Díaz Patiño, Paula Martínez Moledo, Martín García Pais, 
Míriam López Romero, Desiré Méndez Brito e Daniel Suárez López e coordinado 
por Chefa Lorenzo Torea e Marcos Calaza acadou o primeiro premio da súa 
décimo primeira edición. 
El País de los Estudiantes é un concurso estatal do diario madrileño El País no 
que partiparon o pasado ano 37.808 alumnos e alumnas, 5.986 profesores e 
profesoras, 9.376 equipos e 2.646 centros de toda España. O primeiro premio 
supón 6.000€ para o centro e 12.000€ para que o equipo gañador faga unha 
viaxe. Este terá lugar entre o 27 de outubro e o 3 de novembro e levará ao 
alumnado e profesorado gañador a Berlín, Praga e Viena. 

Á terceira foi a vencida
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Momento da recollida do primeiro premio do concurso de mans do ministro de Educación, José Ignacio Wert (segundo pola dereita) e o director do diario El País, Javier Moreno.  Ao seu lado, de dereira a esquerda, Sara 
Molinos Lago, Martín García Pais, Paula Martínez Moledo, Alba Díaz Patiño, Celia Agra Gándara, Ana María Insua Lago e Mariluz Montes Araque, acompañados dos profesores Chefa Lorenzo Torea e Marcos Calaza Montes. 

1º premio 
  El País de los Estudiantes

Atoparse no medio dun rebumbio de nervios desatados polas 
decenas de participantes dos 18 equipos finalistas de toda 
España mentras se iban debullando os nomes dos ganadores 
dos premios é unha experiencia única. 
Todo comenzou no curso académico 2009-2010 cando se nos 
deu por apuntarnos ao concurso, sobre todo porque así nos 
enviaban xornais ao instituto para todos os participantes. O 
de gañar o premio non se debuxou nas nosas mentes ata que  
ese mesmo curso quedamos finalistas en Galicia, acariciando 
así a idea de que tal vez non fora imposible chegar á final 
estatal. O soño cumplíuse ao curso seguinte, cando viaxamos 
a Madrid representando a Galicia e quedamos ás portas. 
Recordo a Martín e a Miriam dicindo “ á terceira vai a vencida; 
para o ano témolo que facer aínda mellor”. E así foi.

CHEFA LORENZO

Crónica dun premio
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Outras Actividades

Rede Solidaria 

Magosto

Como se pode ver na imaxe, durante este curso a Rede Solidaria do IES Campo de 
San Alberto fixo un  esforzo especial na recollida de tapóns dirixida a unha serie de 
actividades solidarias como o caso da pequena Paula. A historia deste movemento 
solidario popular na comarca do Barbanza pódese ler entre as páxinas 26 e 29 desta 
revista, onde a nai da nena, Chus Santos, e unha das principais organizadoras das 
actividades solidarias, Eva Rivero, contan a súa experiencia.

Entre as actividades do Magosto, o alumnado do IES Campo de San Alberto 
participou nunha competición de tiro de corda no patio.

Creación do calendario

Entrega de premios deportivos 
e do concurso de fotografía 

Nunha cerimonia dirixida polo profesor Julio Caamaño, o director e a vicedirectora 
do centro, acompañados por profesorado do departamento de educación física e 
polo profesor encargado da biblioteca, fíxose entrega dos premios do I concurso 
de fotografía “Do libro ás letras” e das competicións deportivas organizadas polo 
centro.



Proxectos TIC no centro

http://blogs.prensaescuela.es/entrepontes/ 

O IES Campo de San Alberto par-
ticipa no Proxecto Abalar dentro 
das iniciativas de desenrolo das 
Tecnoloxías da Información e da 
Comunicación. 

Ademais de ser centro Abalar, nu-
merosos proxectos teñen o blog 
como recurso educativo.

Entre outros, Entrepontes ofrece 
todos os materiais de traballo 
desta revista, incluídos os vídeos 
das entrevistas, gravacións e fo-
tografías. Sae da cuncha, pola súa 
parte, é o espazo común creado 
polo Equipo de dinamización da 
lingua galega. Nas súas direccións 
web poderedes atopar inte-
resantes artigos e entradas que 
mostran o traballo multimedia 
realizado polo alumnado durante 
todo o curso.

http://saedacuncha.wordpress.com/

IES 
“Campo de 

San Alberto”

CENTRO

Aula de Primeiro de ESO dotada con equipamento do programa Abalar. 
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OFERTA EDUCATIVA PARA O CURSO 2013-2014

Ensino Secundario Obrigatorio
 1º e 2º ESO
 3º e 4º ESO

1º Bacharalato LOE
 Humanidades e Ciencias Sociais
 Ciencias e Tecnoloxía

2º Bacharalato LOE
 Humanidades e Ciencias Sociais
 Ciencias e Tecnoloxía

Sección Bilingüe (Programa CUALE A1, A2 e B2)
 Bioloxía, Filosofía e Cidadanía, Historia da Filosofía,  
 Ciencias do Mundo Contemporáneo e Música

Ciclos Formativos de Grao Medio
 Instalacións de Telecomunicación (2.000 h)
 Xestión Administrativa (1.300 h)

Ciclos Formativos de Grao Superior
 Administración e Finanzas (2.000 h)
 Laboratorio de Diagnóstico Clínico (2.000 h)

Educación Permanente de Adultos
 EBI (Educación Básica Inicial, Niveis I-II)
 ESA (Educación Secundaria de Adultos, Niveis I-IV)
 Aula Mentor 

IES “Campo de San Alberto”
Rúa Egas Moniz 6

Teléfono 981 82 28 00 Fax: 981 82 28 87
15200 NOIA (A Coruña)

e-mail: ies.campo.san.alberto@edu.xunta.es


