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EDICIÓN 

Querido lector, querida lectora, estás a ler a primeira páxina do duodécimo número de Aquí e Agora, a 

revista do I.E.S. Xograr Afonso Gómez de Sarria (probablemente o instituto co nome máis longo de 

Galicia). Esta é unha revista escolar dirixida e elaborada por alumnos na que os profesores son meros 

colaborades e que, ademais, conta con contidos de xente interesante de fóra do centro.  

O noso nome, Aquí e Agora, foi escollido hai doce anos por votación popular. Eu atópoo moi axeitado 

porque curso tras curso esta publicación retrata este lugar, o instituto, e a aquelas persoas que o 

frecuentan nun momento determinado. Cada número é unha instantánea, a fotografía dunha burbulla de 

vida efémera que estalará en breve.  

Aínda que o Aquí é o mesmo, o Agora é diferente en cada nova entrega. Neste número doce, 

curiosamente, parece que se nos presenta un Agora amargo. Disque hai unha crise, unha crise que dá 

dereito a poñer en dúbida cousas que semellaban ser intocables. Unha delas, o ensino público, non nos 

pode tocar máis de preto. Son estes tempos nos que os institutos teñen unhas ameazantes tesoiras enriba 

e nos que xorden preguntas como: merece a pena gastar cartos en algo como unha revista escolar? Esta 

revista, que teño o orgullo de introducir, pretende ser un motivo para responder cun si rotundo a esa 

cuestión.  

En Aquí e Agora 12 volvémonos queixar, facemos memoria, mostrámosvos como foi o curso xograrino, 

recomendámosvos música e cine, damos un paseo polo mundo da cociña e moitas cousas máis (á 

esquerda tes un resumo máis detallado).  Como vén sendo habitual, María Melle encargouse da 

maquetación dos contidos, que son obra dos que aparecemos na foto que acompaña estas liñas. A 

coordinación estivo compartida por Suso e Lola, quen estreou o seu cargo de co-coordinadora con moita 

ilusión e aportándonos novas motivacións.  

Nós divertímonos e aprendemos moito preparando as páxinas que tedes a continuación. A metade do 

cometido da revista xa se cumpriu, queda a outra metade: que ti, lectora, lector, pases a folla e atopes algo 

que che resulte interesante. 

 

Sandra López Pereiro 
Abril de 2012 

Equipo de Aquí e Agora 12 
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Con máis reinvindicacións e protestas en contra de tódolos aspectos que nos molestan da nosa 
sociedade, volven as queixas ao mundo, máis cargadas de ironía e mala uva que nunca. 
 

A MIGRACIÓN DOS PATOS MAREADOS 

 

A inmigración é, pese a que fai moito que se vén dando, 
un dos temas que máis discusións desencadea na 
actualidade; especialmente a inmigración ilegal. 
Detrás do concepto “inmigrante” acostuman aparece 
ideas como a de “ladróns”, “problemáticos” ou ata 
“analfabetos” e, curiosamente, non nos decatamos da 
cantidade de rapaces españois que elixen emigrar na 
pescuda dun emprego; ¿son eles tamén ladróns, 
problemáticos e analfabetos? 
 
Adóitase falar de “Sur”, mais o eufemismo resulta pouco 
axeitado posto que, a día de hoxe, España recibe 
inmigrantes rumanos, chineses, mexicanos, marroquís… 
As migracións, agravadas en boa parte pola gravísima 
crise mundial que estamos a sufrir, chegan a un nivel tal 
que as nacionalidades deseguido deixarán de ter 
sentido, xa que aínda que recibimos a moitos 
inmigrantes, nós tamén emigramos a países como 
Alemaña, Estados Unidos ou Francia. 
¿Onde está o problema entón? ¡Estamos a favorecer a 
variedade cultural! 
Pois o problema é o motivo destas migracións: a 
desesperada búsqueda de traballo lévanos a coller un 
avión á primeira oportunidade, rumbo a un país con 
“oportunidades” ao mesmo tempo que os habitantes 
dese país soben a outro avión cos mesmos desexos que 
os nosos. 
E deste xeito, na nosa frenética busca dun futuro mellor, 
comezamos a dar voltas e máis voltas nunha imitación 

cutre de patos mareados, sen 
pararnos un intre a pensar que ó 
mellor, só ó mellor, o que temos 
que facer non é marcharnos na 
pescuda dun novo país, senón 
quedarnos na casa e loitar por 
conseguir esas grandes 
oportunidades aquí.  
Esta idea non é, nin de lonxe, unha utopía: aí temos ós 
rebeldes libios, que no canto de fuxir, quedáronse e 
pelexaron; ou a loita pacífica dos indignados que, 
comezando como un movemento contra as eleccións 
municipais do 15M, rematou por converterse nunha 
protesta a nivel mundial a cal, se ben non foi demasiado 
ben tratada polos medios, supuxo un pequeno golpe 
para a mentalidade obsoleta da sociedade. 
 
Logo, a fin de contas, as migracións non son algo 
prexudicial: ¡oxalá a variedade cultural e racial da 
actualidade non se perda cando a situación se estabilice 
(porque algún día se terá que estabilizar, ¿ou?)!, pero o 
motivo para emigrar non debería ser, aínda que sempre 
o fora, o feito de vivir nun país en bancarrota.  
 
Porque en pleno século XXI, iso de “facer as Américas” 
resulta algo difícil: ¿a onde emigramos se tódolos países 
están en números vermellos? 
É hora de comezar a loitar por solucionar o problema no 
canto de fuxir del. 

 María Melle Goyanes
 

 

 

CRITICAR POR CRITICAR 

Descubrir as mil e unha formas 
a través das cales te podes 
mostrar ao mundo é un orgasmo 
de idealismo e esperanza por 
encontrar o teu estilo de vida 
propio e persoal, e aínda 
existindo tantas etiquetas para 
definilo, todos son únicos ao 
estar impregnados da nosa alma 
inmortal e o noso pensamento 
transcendente cuxa liña irá 
marcando os nosos pasos por 
este entrecruzado, abrupto e 
pedregoso camiño ao que tamén 
chamamos vida, a nosa vida. 

O hábito de “criticar por criticar” 
botou raíces xa hai moito tempo 
na nosa variopinta e impredicible 
sociedade, desflorando canto 
pode, enmudecendo e 
enfurecendo aos inseguros e 
inhibindo aos que se aman a si 
mesmos, o que me leva a 
pensar, se quizais algunha vez, 
quen desfruta con este hobby, 
se sentiu humillado e violado por 
palabras necias que saen de 
bocas torpes e incautas, cuxa 
única finalidade é a de facer 
dano para sentirse superiores e 

impulsar a súa minguante 
autoestima. Mirar, falar, sentir, 
querer, desfrutar, rir, chorar, 
bailar, soñar, imaxinar, pensar... 
todas esas cousas que nos fan 
ser humanos, e á vez nos 
caracterizan como únicos, como 
personalidades inimitábeis, son 
as vítimas dos absurdos e 
triviais prexuízos, as burdas e 
incoherentes críticas que 
enchen a nosa cabeza por mor 
da difusión que estas teñen 
entre ambos lados da 
intelixencia emocional, por un 
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lado, grazas á ignorancia, e polo 
outro favorecidas pola aptitude 
de detracción cara a ditas 
críticas. Porén, a variedade 
nunca deixará de existir, e 
mentres non sexamos capaces 
de asumir que a liberdade é a 
nosa máxima característica, e 
que a capacidade para elixir o 
modo no que imos vivir sexa 
parte desa liberdade, estas 
“críticas” non cesarán. Ademais, 

ninguén ten o criterio nin o saber 
para dicir que modo, forma, tipo, 
ou estilo é o correcto, o 
adecuado, ou o mellor, e polo 
tanto, o que debería ser 
escollido por todos, co cal un 
xamais debe permitir que as 
críticas cambien quen realmente 
é, nin moito menos, quen as 
vomitan deberían pretendelo. 
Agora ben, o poder que estas 
chegan a alcanzar é inmenso e 

só remitirá se o único que lles 
ofrecemos é a indiferenza 
absoluta; pero isto é unha 
contradición cara o meu pensar, 
dado o que estou facendo. Aí a 
proba de que o “criticar por 
criticar”, evidentemente si esta 
máis que asentado en nós. 

 
Adrián Abella Arias

 

 

QUE FALLA NO ENSINO? 
RESUMO DOS MEUS QUINCE ANOS COMO ALUMNA 

 

Antes do meu primeiro día de cole explicáronme que a 
escola era un lugar onde unhas persoas que sabían 
moito, os profes, ensinaban cousas a nenos e nenas 
coma min. A idea de ir a diario a un sitio no que ía 
aprender seduciume, e axiña comecei a desexar con 
forza a chegada do mes de setembro. 
Aquel outono convertinme en alumna de educación 
infantil e, aínda que o cole non era exactamente o que eu 
imaxinara, encaixaba á perfección dentro daquela 
descrición que me fora dada. A profe explicábanos 
cousas e nós, cativos curiosos, poñiamos atención. E así 
aprendemos a facer bólas de plastilina, os nomes das 
vogais, a debuxar un oito e a pintar sen saírnos. 
Logo de tres gloriosos anos de parvulario, tocou pasar á 
educación primaria e esquecerse da plastilina. Entrei 
entón no mundo das multiplicacións, das divisións, dos 
ditongos, dos hiatos, etc. As miñas tardes pasaron a 
verse interrompidas polos deberes e por primeira vez 
sentín aburrimento nunha aula. Este feito, por desgraza, 
non foi illado e comezou a repetirse cunha frecuencia 
considerable. 
A monotonía caracterizou aqueles seis cursos nos que si, 
aprendín moitas cousas, pero nos que perdín unha parte 
importante do meu interese pola aprendizaxe. 

Cheguei así á secundaria, onde o cambio máis 
destacable foi que se me empezou a avaliar con 

números. O aburrimento, aínda que non era constante, 
seguíaseme presentando varias veces ao día. 
A esas alturas aprender estaba moi lonxe de parecerme 
tan prioritario como cando tiña tres anos. Moitas veces 
preocupábanme máis os números que aparecerían ao 
final do trimestre no boletín de notas. 
Logo chegou o bacharelato, eses dous cursos que se 
supón que nos preparan para facer unha carreira. Ten 
gracia porque, vistas as velocidades ás que nos obrigan 
a ir, especialmente en segundo, o propio BAC semella 
ser unha carreira. Nel todo ten que ir rápido, non hai 
tempo para nada, nin sequera para aprender de verdade. 
Polo mar do coñecemento lévannos facendo esquí 
acuático, pasando por riba de todo sen enchouparnos de 
nada, confiando en que algunha pinga nos caerá e 
esquecendo que o conveniente sería un tranquilo buceo. 
Esta présa vén motivada pola inminente selectividade 
que, xunto coas notas, se converte na nosa principal 
preocupación. Os estudantes vémonos dentro dun 
ambiente no que non caer no estrés é todo un mérito, e 
no que cada día nos sentamos na nosa cadeira sen máis 
obxectivos ca obter o título de bacharelato ou conseguir 
a nota que nos abrirá as portas da carreira soñada. A 
aprendizaxe queda relegada a un segundo plano porque, 
aínda que se produce, non é a meta, non se ve como o 
máis importante. 
A finalidade dun sistema educativo é que aqueles que 
fan uso del aprendan. Porén, a miña experiencia persoal 
dime que ese propósito se perde polo camiño. Dende 
que deixei o parvulario non volvín sentir que me erguía 
cada mañá para ir a un sitio onde ía a aprender cousas, 
nin tampouco que ía pasar unha mañá divertida. 
As normas e o excesivo protagonismo que se lle concede 
aos resultados impiden que os estudantes teñamos como 
obxectivo principal saber cousas, polo menos dentro das 
paredes da aula. A falta de diversión envólvenos de 
indiferenza e ataca a curiosidade, que é a mellor arma de 
coñecemento. A curiosidade é algo que está en todos os 
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nenos. Non é necesario fabricárllela, só hai que 
potenciala. O actual sistema educativo non se preocupa 
todo o que debería por facelo, e ese é un fallo 
importante. O don da curiosidade, a capacidade para 
facerse preguntas e intentar respondelas, lévanos a 
saber cousas. Se queres respostas, buscaralas e, se 
buscas, atoparás. Para ser sabio primeiro hai que ser 
curioso. 
Se se quere mellorar o ensino, hai que empezar polo 
máis básico, hai que facer que faga honor ao seu nome. 

Ten que servir para que nos ensinen, para que 
aprendamos. E a mellor maneira de aprender e de 
ensinar é dende o disfrute, cousa que se esquece. 
Unha nena que vai á escola debería estar convencida de 
que vai para aprender e de que iso é divertido e 
gratificante porque, se así o sente, as horas que pase 
dentro dunha aula estarán ben aproveitadas. 
 

Sandra López Pereiro 

 

EDUCACIÓN 

 

“Non todos imos ser catedráticos, 
tamén ten que haber obreiros, 
carpinteiros, fontaneiros…” é a 
resposta que adoita aparecer nunha 
conversa sobre alguén que desbotou 
a idea de rematar o instituto. 
 
Os estudantes españois atopámonos 
por debaixo da media segundo o 
último informe PISA, mentres que 
países como Corea do Sur ou 
Finlandia arrasan en ditas probas 
(mellor nin falar de zonas como a de 
Shanghai, cuxos resultados nos 
deixan polo chan). Por se fora pouco, 
máis dun 30% dos rapaces non 
remata a ESO (duplicamos a media 
da UE) e un 36% dos estudantes de 
secundaria repetiu algún curso. 
Todo isto enmarcado nun contexto 
desalentador: cinco millóns de 
parados, niveis de mendicidade 
impensables nun país desenvolvido e 

uns recortes alarmantes en ámbitos 
tan básicos como a educación e a 
sanidade, mentres que outros 
apenas perciben estes sacrificios. 
Un profe dixo, precisamente nunha 
entrevista para AeA, que “a historia 
evita que nos estafen e aporta 
autonomía”. Ben, pois botando unha 
ollada aos últimos séculos da nosa 
historia, atopámonos con constantes 
cambios de goberno nun país 
prisioneiro do seu analfabetismo. 
Entón non debería de custarnos 
demasiado decatarnos de que, a 
maior educación, menos 
posibilidades de que nos manipulen 
e, polo tanto, máis liberdade. E, dito 
sexa de paso, máis opcións de 
conseguir un emprego. Logo, ¿por 
que rexeitar a oportunidade de 
sermos libres, de expandir os nosos 
coñecementos, de evitar que nos 
estafen? ¡Máis aínda cando non se 

nos poñen [demasiadas] barreiras 
económicas!: existen numerosas 
becas e axudas para os estudantes 
(aínda que vale, cada vez hai menos 
e si, a súa distribución é moi 
discutible). 
 
Por suposto que non todos imos ser 
catedráticos, pero tampouco o 
obreiro, o carpinteiro ou o fontaneiro 
ten que coller o martelo ou o 
desaparafusador con 14 anos. 
Primeiro debe, polo menos, rematar 
os estudos básicos (¡se agora son 
tres aniños de nada!) e despois xa 
haberá tempo de plantexarse o “e-
agora-que”. Despois de todo, ¿onde 
se viu comezar unha casa polo 
tellado? 
 

María Melle Goyanes 

 

 

¡COIDADO COAS TESOIRAS!
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Manuel Díaz González “O  Pequeniño” do Incio, foi 
un médico e político republicano, asasinado o 11 
de setembro de 1936 a mans de falanxistas. 
Polo 75 aniversario do crime, unha comisión 
formada polos seus familiares organizou unha 
homenaxe no Incio (o 26 de novembro de 2011), 
contando coa colaboración do Concello e da 
Deputación. 
Nos actos reuníronse veciños, familiares e 
estudosos da República e que lembraron a vida e 
morte do homenaxeado. 
Contouse coa colaboración do escritor Xosé 
Ramón Fandiño, quen actuou como moderador da 
mesa na que participaron: Xosé Alvilares; o 
catedrático de Historia Contemporánea, Lourenzo 
Fernández Prieto, quen na súa intervención falou 
de vítimas e verdugos, da necesidade de saber o 
seu nome, de non quedar calados ante unha 
realidade que todos coñecen; o poeta e catedrático 
de Literatura, Claudio Rodríguez Fer, quen na miña 
opinión, xunto coa intervención dos sobriños do 
finado, foi a máis emotiva: contou a súa 
experiencia en Nova York cunha alumna, quen no 
primeiro día de clase, preguntoulle se coñecía O 
Incio (a nai da rapaza pasaba os veráns de 
pequena nesta aldea).  

 
Claudio Rodríguez Fer  

Dita alumna fai uns anos veu a Galicia, en concreto 
visitou  O Incio acompañada de Claudio e Carmen  
Blanco. Logo de contar esta historia ensinou unha 
acuarela na que se via O Incio, e que lle entregara 
a nai da alumna en Nova York. 

Para rematar a súa intervención, leu un emotivo 
poema  feito por el para a ocasión e bastante ad 
hoc. 
O seguinte turno foi para o psiquiatra David Simón 
Lorda, quen falou da morte de tantos outros 
médicos como o homenaxeado. 

Por último, o médico e investigador da 
Universidade Nacional Autónoma de México, José 
Luís Díaz, o sobriño de “O pequeniño”, e autor de 
libros sobre a súa figura, emocionouse ao recordar 
a morte e as circunstancias da mesma que lle 
ocorreran ao seu tío-avó. 
Cando xa parecía que o acto chegaba ao seu fin, 
decidiu intervir outra sobriña do finado, quen 
recordou que o corpo segue sen poderse enterrar, 
ao igual que moitos outros mortos desa época, e 
reclamou a súa busca. 
O domingo 27 , no lugar no que foi abatido, 
coñecido como Casilla de Serra, descubriron un 
busto e logo finalizaron cunha comida de 
fraternidade. 
 

 
Remato cun poema de Claudio Rodríguez Fer, compostos para a súa intervención na mesa: 

 

Manuel Díaz González, “O Pequeniño” 
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PAZ PARA SEMPRE 
(INSCRICIÓN) 

   
Perseguíronos con saña. 
Detivéronos con sevicia. 

Torturáronos con sadismo. 
Encarceráronos sen causa. 

Xulgáronos sen xustiza. 
Paseáronos sen piedade. 

 
Así os mataron. 

 
E impuxeron o terror. 

E impuxeron a calumnia.  
E impuxeron a falsificación. 

E impuxeron a censura. 
E impuxeron o silencio. 

E impuxeron o esquecemento. 
 

E así trataron de rematalos. 
 

Contra o exterminio atroz 
das súas vidas desfeitas 

e contra o esquecemento inxusto 
do silencio cómplice 

queremos manter viva para sempre 
a memoria galega 

das vítimas do fascismo, 
en solidariedade 

con todas as comunidades do mundo 
que padecesen calquera ditadura do terror. 

 
Porque como aquelas vítimas 

queremos liberdade para sempre. 
Porque por aquelas vítimas 

para sempre quereremos xustiza. 
 

Porque a realidade é o desexo, 
PAZ PARA SEMPRE. 

 
 

Claudio Rodríguez Fer 
 
 
 
 

(Do libro Ámote vermella, Vigo, Xerais, 2009) 

 
 

 
 

O PEQUENIÑO 

Por  Goretti Valiña Vázquez 
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POR CLAUDIO RODRÍGUEZ FER 
 

Ámote vermella está dedicado a todas as mulleres vítimas da barbarie iniciada en 1936, 

esquecidas entre os esquecidos, a todas as persoas e asociacións que reivindicaron e reivindican con 
amor a memoria de Galicia, a todas as mulleres que aman e a todas as persoas que lembran. Os poemas 
xurdiron compartindo a soidade dos familiares das vítimas e a loita pola súa dignificación, co propósito de 
producir un clamor de conciencia liberada e unha marea de solidariedade colectiva en torno a cuestión, 
pois nunca se superará a represión sen coñecer a verdade da historia e sen reivindicar a quen padeceu a 
inxustiza, única vía para asumir e asentar a paz para sempre. 

Castelao inmortalizou no debuxo dun mestre asasinado que choran uns nenos “A derradeira 
lección do mestre”, pois os mestres, como a miúdo o resto dos intelectuais, que representaban a cultura e 
o progreso, foron vítimas frecuentes do fascismo, que vía na extensión educativa da II República unha 
ameaza para o seu elitismo. Mais eu, que precisamente son fillo de mestra, penso que cómpre non 
esquecer que igual destino que os mestres padeceron tamén algunhas mestras, co agravante de que 
algunhas delas sufriron antes da morte a violencia machista dos verdugos. Por iso dediqueí a dúas 
mestras asasinadas, María Vázquez Suárez e Mercedes Romero Abella, os poemas respectivamente 
titulados “Inscrición para Unión Libre” e “A derradeira lección da mestra”.  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSCRICIÓN PARA UNIÓN LIBRE 
 

A María Vázquez Suárez, mestra 
socialista en Miño, torturada e asasinada 
na praia de Bañobre (Miño) o 19 de 
agosto de 1936, acusada entre outras 
cousas de postular a escola laica e o 
amor libre, así como de enterrar a súa nai 
sen rito católico. A todas as mulleres 
perseguidas por ter ideas de cambio e de 
progreso. 

 
Asasináronas, 

mais sempre estarán vivas en nós. 
 

Encarceráronas, 
mais sempre estarán libres en nós. 

 
Exiliáronas, 

mais sempre estarán dentro de nós. 
 

Acaláronas, 
mais sempre falarán para nós. 

 

A DERRADEIRA LECCIÓN DA MESTRA 
 

En memoria de Mercedes Romero Abella, natural de Cee e criada 
en Corcubión, logo mestra de Monelos, nai de dous nenos e 
esposa do sindicalista Francisco Mazariegos, fusilado en 1936, que 
foi secuestrada na Coruña e asasinada e arrebolada ao río Mandeo 
na Ponte da Castellana no outono do mesmo ano. Está enterrada 
en Vilarraso, nas terras de Aranga.  
 

 

A derradeira lección da mestra 
foi alongarse da preposición propia 
indo contra corrente cara á suma. 

 

A derradeira lección da mestra 
foi debuxar con xiz sobre o verbo 
as ondas orixinais de Corcubión. 

 

A derradeira lección da mestra 
foi a primeira clase obreira 

na súa escola laica de Monelos. 

 

A derradeira lección da mestra 
foi amar no prisma da Coruña 

e concibir planetas e cadernos. 

 

A derradeira lección da mestra 
foi metrallada nas terras de Aranga 
escritas no monte polo río Mandeo. 

 

A derradeira lección da mestra 
foi enterrada ao raso en Vilarraso 
como toda a inocencia da lousa. 

 

Ocultárona lonxe dos pupitres parapetos 
para que ninguén aprendese o silabario 

da súa última clase marsupial, 
pero as vogais axexaban na Fervenza; 

os mapas, na Ponte da Castellana; 
o xerundio, no Chelo da Espenuca; 

na Costa do Sal, a raíz cadrada; 
no Barranco da Loba, o cartabón; 
nos Montes do Gato, a clorofila, 

e a fluvial regra de tres nos afluentes 
libres coma libros pola Serra da Loba. 

 

Ela daba leccións de humanidade. 
E nunca esqueceremos consoantes 
a derradeira lección da nosa mestra. 

(Poemas do libro Ámote vermella,  
Edicións Xerais de Galicia, Vigo, 2009) 
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Maria Casarès foi unha das máis importantes 

actrices do teatro e do cinema francés do século XX. 

Interpretou os máis recoñecidos personaxes da 

traxedia clásica e así mesmo representou as máis 

arriscadas aventuras da vangarda; algúns dos 

filmes nos que participou, como 

Orphée (1950) de Jean Cocteau 

son hoxe referentes ineludibles 
da nosa cultura europea 

contemporánea. O instinto 

teatral e a intensidade na 

representación de María 

revolucionaron a linguaxe 

interpretativa gala, e o seu 

apelido, Casares -Casarès na 

grafía francesa- é hoxe en 

Francia sinónimo de máxima 

altura dramática. 

 Ben ao contrario, o 

apelido Casares foi durante moito tempo 

perseguido, represaliado e, posteriormente, 

ocultado entre nós. Porque esta admirable actriz 

naceu galega, na cidade de A Coruña, un 21 de 

novembro de 1922, no seo dunha recoñecida 

familia da burguesía progresista coruñesa; 

chamárona María Victoria, mais na casa todos lle 

dicían Vitola ou Vitoliña. O seu pai, Santiago Casares 

Quiroga, foi un importante político e home de estado 

da Segunda República. Os Casares sufriron unha 

dura represión como consecuencia da sublevación 

fascista de xullo de 1936; entre outras moitas 

agresións padecidas, a irmá maior de María, 

enferma de tuberculose, foi encarcerada tan só por 

ser filla de seu pai, a casa familiar foi espoliada e o 

patrimonio dos Casares requisado polo novo réxime 

ilegal. 

 Fuxindo da guerra, María e a súa nai, Gloria 
Pérez Corrales, instaláronse en París en novembro 

de 1936, iniciando así un exilio que nin elas nin os 

milleiros de republicanos españois refuxiados en 

Francia podían imaxinar tan longo. Xa en París, a 

pequena, que apenas sabía falar francés, cumpriu 

os 14 anos e iniciou un intensísimo período de 

aprendizaxe que a levou a debutar, con tan só 19 e 

xa como protagonista, no escenario dun teatro 

parisiense, interpretando en francés ante un público 

francés. Podemos imaxinar todas as dificultades 

que atopou (económicas, lingüísticas, culturais...) 

mais tamén as súas innatas calidades, o seu 

inmenso esforzo e o seu invencible espírito de loita. 

 A partir deste primeiro papel, no que obtivo 

un gran éxito, a súa carreira estivo repleta de 

representacións inesquecibles. Traballou cos 

mellores actores e 

directores franceses 

(Gérard Philipe, Jean Vilar, 

Madeleine Renaud, Jean-

Louis Barrault...) e 

internacionais (Margarita 

Xirgu, Maurice Béjart, Jorge 

Lavelli...). Foi amiga de 
artistas e intelectuais de 

renome como Pablo 

Picasso, Luís Seoane ou Octavio Paz, e compañeira 

do escritor e premio Nobel francés Albert Camus, 

home fundamental na súa vida. 

 A excelencia do seu traballo nas salas 

teatrais, o seu rostro e o seu nome nos carteis dos 

cinemas de todo o mundo convertéronse en motivo 

de orgullo para a comunidade de exiliados e de 

emigrantes galegos e españois. Ela encarnaba aos 

seus ollos o triunfo do exilio, dos valores 

republicanos de dignidade, de educación e de 

liberdade polos que eles loitaran e que o fascismo 

creu poder esmagar; María Casares era a proba 

triunfante de que non o conseguiu. 

 A actriz sempre levou nela a súa infancia 

galega, da que dicía extraer a forza necesaria para o 

seu traballo e a maxia 

imprescindible para a súa vida. O 

teatro francés alimentouse logo 

do mar de Bastiagueiro e do 

vento nos piñeirais de Montrove, 

dos chíos das gaivotas no Orzán 

e da liberdade aprendida nunha 

Coruña culta e liberal, aberta ao 

océano e aos libros da biblioteca 

paterna, libros destruídos polo 

fascismo, pero reconstruídos con 

amor nos personaxes das obras 
de Racine ou de Pirandello aos 

que ela deu vida en francés, lonxe da casa coruñesa 

onde medrara xunto a eses volumes, outrora 

coidadosamente encadernados polo pai. 

 María Casares faleceu en 1996 na súa casa 

de La Vergne, en Charente, un manoir que mercou 

porque lle lembraba o pazo de Montrove no que 

pasaba as vacacións cando nena. Nunca regresou a 

Galicia, pero fixo varias viaxes a España, todas 

despois da morte do dictador e todas por motivos 

laborais. Regresou como actriz. Ela dixo unha vez 

que cando se está exiliada unha vez estase exiliada 

para sempre; dixo tamén que a experiencia do exilio 

ensina que as fronteiras non existen. E dela deixou 

dito Albert Camus que poucos seres chegaron máis 

lonxe na total aceptación da vida: 
 

“M. nunha praia deserta, na punta extrema de Europa, nun vento violento, bota unha carreira coa 
sombra das nubes na area. Ela é a vida, triunfante.” 

(Albert Camus, Carnets, xullo-agosto de 1956) 
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Preocupados pola recuperación da 
memoria histórica, os que traballamos no eido 
da investigación facemos pescudas que nos 
leven a sacar á luz as distintas historias que 
noutrora foron silenciadas. Así aconteceu co 
galeguista Alexandre Bóveda Iglesias,  nado en 
Ourense na madrugada do día 4 de xuño de 
1903 e asasinado en Poio (Pontevedra) o 17 de 
agosto de 1936. Sábese que a súa tendencia 
política fixo que fora fusilado a comezos da 
Guerra Civil, sendo un dos intelectuais máis 
notables da súa época.  

Da man de Xosé Luís Bóveda, un fillo 
seu, souben que o galeguista comezou a súa 
actividade política cando un día escoitou a 
alguén que dicía, véndolle ler o xornal ao seu 
pai, que os tempos estaban a mudar moito, 
‘pois ata os obreiros lían entón o diario’.  Cando 
era un rapaz contactou con Castelao e Lois 
Diéguez a través da tertulia do Café Méndez 
Núñez, e así entrou a formar parte da política 
ata que no ano 36 participou na campaña 

electoral como candidato do Frente Popular 
pola provincia de Ourense, tendo entón un 
cargo na delegación de Facenda de Pontevedra.  

Uns meses máis tarde, o día 20 de xullo 
do 36, resultou detido logo de producirse o 
golpe de estado e foi acusado de traizón e 
condenado a morte nun xuízo que se celebrou 
o día 13 dese mesmo ano. O 17 de agosto, 
catro días despois, executábase a sentencia, 
dándolle morte no monte de A Caeira, en Poio 
(Pontevedra). 

Nas conversas co fillo de A. Bóveda 
fíxose fincapé na idea de que naquela época 
non se falaba nada do sucedido por medo, 
habendo unha notoria sensación de silencio. O 
temor asolagábao todo, había que ser moi 
valente e moi atrevido, ou un pouco tolo, para 
falar deses asuntos, xa que ‘había que estar 
mirando para un lado e para outro, para 
adiante e para atrás para ver a quen tiñas ao 
lado para saber se podías facer simplemente un 
comentario que dixera <<chis>>’. Asegura 
irónicamente que axudaron moito os cregos, xa 
que ‘era máis difícil conseguir un certificado de 
boa conduta do crego de turno, se non era da 
súa fe, que da propia Garda Civil’. 

 X. L. Bóveda sinalaba nas conversas 
outra circunstancia notable, alegando que a 
recuperación da memoria histórica non é a 
recuperación de Bóveda. Resulta clave a loita 
por salvar a memoria, xa que cando falamos de 
Galicia sabemos que existiron centos de casos 

COLABORACIONS EXTERNAS 

NA FOTO: ALEXANDRE BÓVEDA 

Alexandre Bóveda con membros do Partido Galeguista 

9 
 



 

A
Q

U
I

 E
 A

G
O

R
A

 

semellantes ao de Bóveda, monstruosidades 
que foron ignoradas por un sector da 
sociedade, moitas veces descoñecidas pola 
inmensa maioría. Na actualidade algúns 
historiadores preocupados por esclarecer todo 
o vencellado cos ‘paseos’, persecucións e 
asasinatos cometidos no contexto da Guerra 
Civil, acaban sendo denunciados polos 
familiares que se mencionan como partícipes 
daquelas masacres, os falanxistas. Un sector da 
sociedade quere seguir silenciando o 
acontecido nesa parte da nosa historia, en 
troques de ollar cara atrás e pedir perdón ás 
familias das vítimas. Lembremos só por un intre 
o acontecido co xuíz Baltasar Garzón… 

“Os persoeiros que somos do outro 
bando porque quixeron os levantados 
convertirnos en roxos quedamos situados 
enfronte deles, que decidiron chamarse azuis. 
Traer a colación hoxe o recordo da 
participación en asasinatos ignominiosos ou 
innomeables a parentes de xentes que aínda 
viven parece que é un pecado. Prodúcense 
denuncias de historiadores que non vou 
nomear, especialmente en Pontevedra. 
Estamos nunha loita aparentemente simplista 
pero gravísima porque nos seguen poñendo 
vetos para entrar en arquivos, seguen  
insultándonos, tachándonos de mentireiros, 
seguen dicindo que… seguimos sendo ‘rojos’, 

e… efectivamente, afortunadamente, seguimos 
rendo ‘roxos’”. Con estas palabras X. L. Bóveda, 
fillo de Alexandre Bóveda, fíxome constatar  
que o 2006 tan só foi un intento na 
recuperación da memoria histórica, no que 
queda moito camiño por andar. Tamén me 
asegurou non entender “as razóns reais polas 
que Bóveda se deixou matar”, porque ao seu 
pai “non só o mataron, senón que se deixou 
matar”. Conta que  podía ter fuxido, 
desaparecido, pero era un home convencido de 
que non tiña ningunha falta que pagar. 
Seguramente el nunca pensou que o ían matar, 
ata o final, xa que cando escribe as cartas 
percíbese que sabía o que lle ía acontecer. 

 É consciente de que durante a 
democracia o mantemento da súa memoria foi 
a paso lento e progresivo e di que “na Galiza 
parece que á xente que morreu porque os 
mataron se deixou un pouco esquecida e que 
estamos agora redescubrindo que houbo 
bastante máis do que pareceu sempre”. Cando 
se refire ao nome de ‘Bóveda’ faino pensando 
non só no seu pai, senón representando a 
todos cantos sufriron as mesmas circunstancias 
de persecución e morte.  

“Desgraciadisimamente non foi, nin moitísimo 
menos, o único, senón a quinta esencia e 
¡falamos da Galiza!, que non estamos a falar de 
fóra. Ese é o grande dano, que está no silencio 
escuro, a negación do si”, engade o fillo do 
galeguista.  

Reportaxe de Ruth Fernández 
(Profesora de Lingua Castelá) 

 

As conversas con Xosé Luís Bóveda, fillo do galeguista Alexandre Bóveda, recollidas no texto foron 
obxecto dunha entrevista publicada na revista Unión Libre. Cadernos de vida e outras culturas, publicada por 
Ediciós Castro. 

Xosé Luís Bóveda falando nun acto de homenaxe pola 
recuperación da memoria histórica 

COLABORACIONS EXTERNAS 

Alexandre Bóveda e a súa dona, Amalia Álvarez, arredor 
dos anos 30 
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SOBRE O AUTOR 
A segunda novela de Patrick 
Rothfuss, chegou a España o 3 
de novembro e  colocouse, coma 
se esa posición a estivera 
esperando, entre os libros máis 
vendidos da tempada. Moitos  
compararon a este escritor con 
xenios como J.R.R. Tolkien o 
George R.R. Martin, eu no 
chegarei a tanto, non só polo 
pouco lido de ambos autores 
senón tamén porque as 
comparacións, aínda axudando a 
entender certas cousas, son 
absurdas pois todos eles 
aportaron xa algo á literatura 
universal e por iso, merécense 
un certo respeto. Non hai 
necesidade de comparar autores 
pois todos teñen a súa propia 
forma de escribir e de ver o 
mundo, e neste caso, Rothfuss é 
un gran narrador, aínda tendo en 
conta os contras que cada un 
pode ver na súa, ata o momento, 
reducida obra, pois quen non 
comete erros ou se deixou 
arrastrar algunha vez, pola 
paixón, a imaxinación e o 
exceso? 
 

 

 
EL TEMOR DE UN HOMBRE SABIO, Patrick Rothufss 
Reseña por Adrián Abella 
 
 
 
 
Desta forma caracterízase o segundo día da crónica do 
asasino de reis. 

Se vos gustou o primeiro libro, El nombre del Viento, non 

dubido de que este gustaravos aínda máis. Aínda que é 
certo que ten as súas pegas, a sobreexplotación das 
calidades do protagonista e a xustificación de certos actos 
por medio das súas raíces, o autor consegue con toda a súa 
forza descritiva, transportarnos ata o punto de sentirnos na mesma pel 
que Kvothe (<cuouz>). 
 
Este segundo día da súa historia dá para moito, ademais de 
enriquecernos con moita máis historia e información deste mundo creado 
por Patrick, Kvothe parece que se converte en trotamundos, pois tómase 
unhas “vacacións” forzadas da universidade e vaise ao reino de Vintas, 
onde comezará a traballar para a lexítima familia real, en concreto, para o 
verdadeiro rei e o home máis rico da nación, coñecido no libro co título de 

“maer”; adéntrase no mundo de Fata, onde pasa 
unha máis que agradable tempada con 
Felurian, a ser fata máis desexada dos dous 
mundos; aquí tamén se as ve co ser máis 
perigoso coñecido, o “Cthaeh”. Viaxa ata 
Ademre co propósito de salvar a un amigo 

dun castigo imposto pola súa causa, e 
quédase para aprender as artes de loita Adem, 

algo inaudito ata a data, e moitas máis aventuras 
que descubriredes se decidides lelo.  
 
Porén, o autor non só explota as calidades heroicas e “sobrehumanas” do  
protagonista, pois durante todo o libro están presentes dous sentimentos 
moi humanos, o amor e desexo así como a contención e a prudencia que 
se dan  cando se encontra con Denna; e a ira e ganas de vinganza 
arraigada en Kvothe cara os Chandrian, os asasinos da súa troupe, quen 
para a maioría do mundo, non son máis que certos personaxes das 
lendas, ao igual que os Amir, os seus perseguidores, sobre os cales, o 
noso rubio amigo comeza a 

interesarse máis do que debería. Paralelamente a 
historia, danse pequenas pausas, nas que podemos ver 
un Kvothe demacrado, débil, decrépito…: todo o contrario 
ao que é un heroe de lenda; e a un amigo (Bast) 
preocupado polo estado mental do seu mentor, que tenta 
de tódalas formas posíbeis, recuperar ao auténtico 
Kvothe que aparece na historia.  
 
 
 
Podedes atopar máis información na web oficial http://lahistoriadekvothe.com/ ou seguilos en Twitter e 
Facebook. 

“Todo home sabio teme tres cousas: a tormenta no 

mar, a noite sen lúa e a ira dun home amábel.” 
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LITERATURA 

MAÑANA, CUANDO LA GUERRA EMPICE 
Que pensarías ti se durmindo baixo as estrelas nunha noite clara, acampando  na 

montaña cos teus amigos vises pasar decenas de avións que se dirixen a túa vila? E 

se cando regresas a casa non atopas a ninguén? Se ves descoñecidos armados 

vixiándoo todo para ver se queda alguén? Loitarías ou quedarías agochado nun lugar 

seguro? Eli e os seus amigos deciden atacar. Están invadidos. Todos os seus amigos e 

familiares están recluídos nun recinto feiral, soamente eles poden facer algo contra o 

inimigo, e non dubidan en facelo. Pero non é tan sinxelo, son moitos e están 

armados. Pero os rapaces non van deixar pasar o asunto, están decididos a todo 

polos seus. Viven con medo, si, pero téñense os uns aos outros.  

 

 SOY EL NÚMERO CUATRO, Pittacus Lore 
Os alieníxenas teñen aspecto humano e sentimentos, si. Varios deles chegan de pequenos 

ao noso planeta para refuxiarse dos malvados Mogadorianos, que invadiron e destruíron o 

seu fogar, Lorien. Veñen numerados, cada un ten un número e un feitizo protector que 

consiste en que para poder destruílos teñen que ir por orde, é dicir non poden matar o 

número 3 sen antes acabar coa vida do 1 e do 2. O número 4 é o seguinte, está agochado 

agardando que non o atopen, xunto co seu cepan, quen lle ensina a usar os seus 

legados(poderes). Jonh é o número catro para non ser atopado cambia regularmente de 

casa polo que non fai moitos amigos en ningures, pero ao chegar a unha pequena vila non 

pode evitar namorarse dunha fermosa rapaza. Os mogodorianos remataran atopándoo, e 

terá que empregar os seus legados para defenderse a el, e ós que quere. 

 

 EL PRIMER DÍA, Marc Levy 
Onde empeza a alba? Como foi o primeiro ser do planeta?  Estas son as 

preguntas que se fan os nosos protagonistas, que sen sabelo, teñen os seus 

destinos unidos por unha simple pedra… que non é tan simple como parece. 

Esta pedra fará que vivan aventuras, que se enfronten os seus medos ou que 

incluso da súa amizade poida rexurdir un vello amor. Todo depende dos seus 

destinos e de eles mesmos, pero sobre todo da pedra, que non solo poderá 

cambiar os seus futuros, senón que o de todo o planeta. Amor, misterio… 

Atréveste a ter resposta e esas preguntas?  

 

 DONDE LOS ÁRBOLES CANTAN, Laura Gallego 
Viana é unha doncela, que está  prometida cun cabaleiro, Robian, están a piques de celebrar 

o seu compromiso, pero durante as festas do Solsticio de Inverno, os bárbaros invaden 

Nortia, arrasándoo todo ao seu paso e facendo que os cabaleiros do rei perdan contra eles. 

Un bárbaro proclámase novo rei de Nortia e a realeza que logrou sobrevivir a guerra deberá 

fuxir mentres que as súas mulleres son obrigadas a casar cos bárbaros. Viana non acepta o 

que o futuro lle depara e loitará para recuperar o que lle pertence. Escapa, e refúxiase na 

periferia do Gran Bosque onde un vello amigo de seu pai lle ensina a loitar e defenderse; 

cando cre que xa é quen de conseguilo adéntrase no Gran Bosque (de onde ninguén 

regresou) en busca dos seus segredos e dos misterios das súas lendas, para poder derrotar 

os bárbaros… pero atopa algo máis que a fará cambiar todos os seus sentimentos.  

 

 

Suxeridos por  Carmela Cela en colaboración con  Eva Melle Goyanes 
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O UNICORNIO BRANCO  
Aquel armario tiña ollos e observábame. Sóubeno dende sempre. O noso vínculo abrollou nunha fonte de augas claras: as 

mañás da miña infancia; e noutra de augas escuras: as noites que lIe seguiron. Ambas confluíron na lagoa do meu pensamento e 
alí acougaron ata sublimarse en forma de recordos. Pero o roupeiro tamén tiña pés, pois sempre estivo a seguirme a todas partes. 
Sei que o meu pasado encárnase neste armario que me mira e me persegue sen necesidade de moverse do pazo no que fica. AIí 
chegou fai cincuenta anos procedente de Cuba como única e sólida compaña de dona Isabel Novoa, a Indiana. 

Pero dende esta mañá, son eu, Carmen Insua, a nova propietaria do caserón. Torno agora, cabo dos anos, a este lugar da 
miña infancia. Aquí estou de volta, soa e comigo. 

Resiste o muro de granito que separa pazo e xardín do resto do mundo. Permanece engastado no tempo e promete alentar o 
ambiente cando a primavera bautice as madreselvas olorosas que coroan o seu cumio. Curiosa da sombra, empurro o portón. O 
laio das bisagras enferruxadas recolle a tristura do serán e un vento con gorrións ondea no ceo de alabastro. Adentro a mirada, 
advirto que non queda nin a suxerencia dos arriates de flores nin as figuras de buxo que eu lembraba. Todo xace baixo unha 
indefinida lápida de maleza nostálxica. Dubido se é unha árbore o un deus este magnolio centenario que se ergue soberbio entre 
tanto abandono. Aínda lembro como o devalo da súa sombra polo chan anticipaba a fondura daquelas noites de invernía apenas 
contraditas pola lúa. 

Contra o xardín solapado, a retórica de pedra do pazo éncheme a visión e ateiga o instante. Diría que quen o mira, está a velo 
por vez primeira sempre. Pero a hedra tecendo nas fendas da fachada fai que o caserón sexa tan real coma a liña do horizonte.  
Din que eu son a única persoa que aínda ama este caserón e que se deixara de amalo morrerían todas e cada unha das súas 
pedras. Cecais sexa certo. 

Aparto as silvas que tiranizan o sendeiro que leva ao pazo e repito este camiño como se lembrara unha música esquecida. 
Máis silenciosa que a imaxe do espello, abro a porta e penetro no interior. Ole a tumba. O sobrado está alfombrado por unha 
minuciosa capa de pó que vela o damero de mármore branca e negra do chan. Subo devotamente as escaleiras e continúo ata o 
dormitorio de dona Isabel. Logo de abrir a fiestra, unha nebulosa de luz convalecente amosa as cores cansas das paredes e a 
touca de pó cincento que desdibuxa o perfil da moblaxe, case reducida a unha idea. A memoria colocou estes mobles no mesmo 
lugar onde agora os atopo. 

Sucedéronme cousas felices neste cuarto, como descubrir que era a lectura, e non os reloxos, a encargada de medir e dividir o 
tempo en capítulos e versos en lugar de horas, minutos ou segundos. Neses días de infancia, a miña nai, daquela cociñeira no 
pazo, levábame onde dona Isabel para que lIe lera os libros vedados aos seus ollos cegos. Eu estreaba aqueles volumes sentada 
nun sillón de veludo azul que agora amosa os resortes oxidados e un niño de ratos instalado na poltrona. Que ben resume este 
sillón a decadencia do pazo! Ela escoitaba a lectura dende o seu leito de encaixes prístinos e pousaba a mirada no espello 
engastado na única porta do armario. Consumido un capítulo ou trescentos versos, a Indiana daba por concluída a lectura e o 
tempo quedaba preso entre a portada e a contraportada do libro. Se para as persoaxes corría o tempo mentres eu estaba a ler e 
deixaba de facelo cando eu cesaba na lectura, o mesmo sortilexio tiña lugar para nós. Neses intres demorados, case futuros, 
sentía máis real a imaxe da muller reflectida polo espello que a cega que estaba deitada no leito. Ás veces, parecíame que ela 
podía ver a través dos ollos copiados pola lúa do armario. Por ¡so digo que, xa daquela, eu sabía que o armario estaba a 
observarme. Ou era a Indiana quen estaba a facelo? Non o sei. 

Agora, dende a fondura do cuarto, ese armario érguese contra a parede como o magnolio centenario contra a maleza que 
asedia ao xardín de fóra. Estou a miralo de fronte, pero o espello da porta non me duplica, senon que me devolve os ollos da 
Indiana cautivos na fraxilidade do cristal. Miña nai dicía que a señora sempre tivo unha mirada desafiante, incluso estando cega, 
que permaneceu nos seus ollos aínda despois de falecer. Por iso, contaba a miña nai, a señora non era unha morta; era a morte. 

Aproveito este intre no que o espello trae de volta á Indiana para perguntarlle polo peso do universo e polo da fragancia dunha 
rosa. Preciso saber se aínda quedan unicornios brancos e se é verdade que a música é unha misteriosa forma do tempo que, 

como o círculo, non ten principio nin fin. Necesito saber, tamén, o motivo polo que me deixou este pazo en herdanza. 
Nunca falamos fóra dos ritos de saúdo e despedida que enmarcaron o tempo de lectura. Nunca nos tocamos. Nunca 

compartimos a comida. Nunca rimos xuntas. Tampouco choramos. Vina por derradeira vez o día que marchei do pazo, hai trinta 
anos. A pesar disto e dos sobriños, a Indiana deixoume este caserón co seu armario de caoba. 

Ninguén debería saber, nin siquera o espello, que non teño a conciencia tranquila. Por esquecer o nome dos antergos. Polo 
tempo malgastado. Polos libros que non Iin. Pola música que nunca escoitei. Por non apreciar a amizade do banco do xardín. Por 
perder un amor. Por confundir a Deus cun magnolio. Por non mirar bastantes ríos e mares. Por non ter escrito un verso digno de 
ser escollido pola memoria. Por tantas cousas... 

Hoxe, armario, absólvesme destes pecados e dísme sen palabras que debo mirar o teu espello do mesmo xeito que o faría un 
cego: cos ollos vedados e a mirada aberta. Como ela. E así, envolvendo a figura de dona Isabel, aparecen no espello o universo, 
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a fragancia da rosa, a música, o unicornio branco, o círculo e o pazo. Sei que todas estas cousas están alí porque ninguén pode 
demostrar o contrario. 

E, como penitencia, ordénasme que eu mesma me perdoe. 
Sei que teño que abrir este armario de tez canela que, nos tempos de lectura, supoñíao celador dos segredos da señora; 

cecais cartas de amor acubilladas tras vestidos de seda e mantóns de manila. Mais agora, por fin de par en par, amósame unha 
entrana de estantes de madeira de limoeiro vencidos polo peso de sabas de fío e de libros. Abaneo as sabas brancas no ambiente 
como as gaivotas fan coas ás cando están a voar e, entón, un recendo húmido a sal, canela e ron espállase pola estancia. É a 
fragancia de Cuba; coñezoa ben. De seguro, a Indiana non quería compartila con ninguén e por iso sempre abría o armario cando 
estaba soa. Por embaixo das Sabas, fican todos e cada un dos libros que eu lín para a Indiana. Na biblioteca do pazo están o 
resto: os que non lín. 

Que o armario teña pés non é insólito; pero que estea perseguirme, si. Ou, máis ben, son os libros acubillados nos seus 
estantes os que estiveron a facelo polas furnas da miña memoria. Eles querían dicirme algo ou cecais aínda teñen algo que 
contarme e, por iso, precisan perseguirme. Eles son todo canto dona Isabel quixo dicirme antes de marchar. Son o seu testemuño. 

Din que herdei este pazo, pero non é de todo certo: Herdei un armario; o pazo só é o seu envoltorio. 
A Indiana precisaba contarme moitas cousas sen dicirme nada. O seu orgullo non IIe deixaba confesalas. Pero todas están 

aquí, acuñadas nos libros que cela este moble que estaba a perseguirme e que agora me atopou. E así, cumplido o seu labor, un 
unicornio branco saíu do espello de lúa do armario e atravesou o cuarto. 

Por Mª Elena López González 

DE AMICITIA 
 
Pienso en el paisaje nostálgico que vuestra ausencia dibujará muy pronto.... 

Estamos en abril y, sin embargo, pienso en otoño... 

Pienso en los tiempos vividos: las clases, las discusiones, las lecturas, las veladas no sé si teatrales pero 

sí teatreras... 

Estamos en abril y, sin embargo, pienso en otoño... 

Pienso en todo lo grande  de lo que seréis capaces, seguro que de forma silenciosa, ya sin nuestra tutela... 

Estamos en abril y, sin embargo, pienso en otoño... 

Pienso en los nuevos surcos que  abriréis y me gustaría llenar cada una de vuestras mochilas de confianza, 

autoestima  y seguridad porque sé que la jornada será larga y dura y que de eso vais a necesitar muchas veces y en 

grandes cantidades. 

Estamos en abril y, sin embargo, pienso en otoño.... 

Pienso en la satisfacción del trabajo que habéis hecho. Me gustaría gritar a muchos desconfiados de la hora 

presente: ¡Aquí están! ¡Lo han hecho bien! ¡Tienen inquietudes de todo tipo: musicales, artísticas, culturales...! ¡Y yo 

me siento orgullosa de ellos! 

Estamos en abril y, sin embargo, pienso en otoño... 

Pienso en cuáles fueron los ingredientes que han permitido este triunfo colectivo y celebro la actuación de vuestras 

familias por haber sabido prender la llama, y la de todos los maestros y profesores que la han alentado y que ya 

nunca se apagará... 

Estamos en abril y, sin embargo, pienso en otoño... 

Pienso en cuáles podrían ser los versos más apropiados para  regalároslos hoy, convencida de que son necesarios 

“como el aire que todos respiramos” 
1
 para “espaciar cuanto dentro llevamos“ 

2 y deciros que el  aquí y el ahora son 

lo más importante como bien sabéis y que de eso es de lo que se trata: de disfrutarlo y  aprovecharlo al máximo. 

Con Kavafis os deseo:  

“que  el camino sea largo, 

                         rico en experiencia, en conocimiento” 

Con Whitman os animo: 

”La pregunta, ¡oh, mi yo!, la pregunta triste que vuelve: ¿qué de  bueno hay  en 

medio de estas cosas?, ¡oh mi yo!, ¡oh, vida! 

  La respuesta: Que estás aquí, que existe la vida y la identidad, 

que prosigue el poderoso drama y que puedes  contribuir con un verso” 

Y con Don Quijote os recuerdo que: 

 “has de poner los ojos en quién eres, procurando conocerte a ti  mismo, que 

es el más difícil conocimiento que pueda imaginarse” 

 

¡CARPE   DIEM,  muchachos! ¡CARPE DIEM! 

Estamos en abril y, sin embargo, pienso en otoño.... 
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“La fantasía es el universo de los mundos posibles” 
 

Laura Gallego García 
naceu en Quart de Poblet 
(Valencia) no 1977. Esta 
licenciada en filoloxía 
comezou a escribir dende 
moi nova: con 14 anos 
rematou, xunto cunha 
amiga, a súa primeira 
novela Zodiaccia, un 
mundo diferente. Este 
libro nunca chegou a ser 
publicado, pero pódese 
ler, entre outros, na 
páxina web da autora.  
Sería varios anos despois 
e con catorce libros xa 
escritos cando os seus 
desexos se farían 
realidade: a súa novela 

Finis Mundi (lida polo noso Club Lector o curso pasado) resultara gañadora do premio Barco de 
Vapor, converténdose así no seu primeiro libro publicado. 
Trinta libros despois, Laura é unha das escritoras de literatura infantil e xuvenil española de referencia 
tanto a nivel nacional como internacional, destacando de entre a súa obra a triloxía de Memorias de 
Idhún, a cal conta cunha auténtica lexión de fans, os chamados “Idhunitas”.  
Durante estes anos foi premiada con distintos galardóns, o máis recente, o Premio Cervantes Chico. 
Entre a súa obra destacaríamos, ademais: Crónicas de la Torre, Dos Velas Para el Diablo, Alas de 
Fuego, Alas Negras, Sara y las Goleadoras, La Leyenda del Rey Errante, El Coleccionista de Relojes 
Extraordinarios, Las Hijas de Tara, La Hija de la Noche, La emperatriz de los Etéreos, Mandrágora, 
Retorno a Isla Blanca, Donde los Árboles Cantan e Mago por Casualidad; estes dous últimos de 
recente publicación. 
Se queredes saber un pouco máis dela, podedes revisar a páxina 38 de AeA9. 
 

As autoras desta entrevista nunca pensamos que sería factible conseguir unha entrevista con Laura 
mais, grazas ás novas tecnoloxías, o noso desexo fíxose realidade e aquí a tedes: a nosa derradeira 
entrevista para Aquí e Agora. É un fermoso peche do noso traballo en equipo, ¿non si? ¡Desfrutádea! 
¡Ah! E, como todos temos a gran sorte de ser bilingües, decidimos deixar as respostas de Laura en 
castelán. Por aquilo de que non se perda a esencia do que di. 
 

¿Cales son as cousas que 
máis te inspiran para 
escribir?  
No creo que sea una 
cuestión de inspiración. 
Llevo toda la vida inventando 
historias, y siento la 
necesidad de escribirlas. Mi 
imaginación no deja de 
producir ideas, y creo que es 
porque la tengo bien 
alimentada: también leo 

muchísimo desde que era 
muy pequeña. 
 

“Quien quiera conocer 
Idhún, que lea. Leer no 

hace daño a nadie” 
 
¿Non tés problemas á hora 
de lembrar as 
características ou modos de 
actuar dun personaxe 
despois de ter ideado 
tantos?  

Me pasa solo con los 
personajes muy secundarios; 
con los principales, no.  
 
A túa sección de 
“Proxectos” da web está 
chega de nomes e 
descripcións enigmáticos. 
¿Pódesnos dar algún 
adianto destes proxectos? 
Es pronto para hablar de eso 
:-). 
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Todos os teus fans sabemos 
que o número 14 significa 
moito para ti e polo mesmo 
a maioría dos teus libros 
están estruturados en 14 
capítulos. ¿Non che resulta 
problemática esta estrutura 
á hora de contar unha 
historia?  
En realidad, básicamente lo 
que tengo es una historia y 
me da igual partirla en veinte 
trozos, en cinco o en catorce. 
La única diferencia es que 
los capítulos serán más o 
menos largos. Algunos libros 
sí necesitan una estructura 
propia, como por ejemplo, 
Finis Mundi o Retorno a la 
Isla Blanca, porque cada una 
de las partes relata algo 
distinto (la búsqueda de cada 
uno de los tres Ejes en Finis 
Mundi y el viaje por una zona 
distinta en Retorno a la Isla 
Blanca... poner catorce ejes 
y catorce zonas habría sido 
algo exagerado). Cuando 
hago el esquema de 
capítulos, numero del uno al 
catorce y describo en una 
breve frase qué va a pasar 
en cada uno de esos 
capítulos. Si en lugar de ser 
14 capítulos fueran menos, 
pasarían más cosas en cada 
capítulo; si fueran más, 
pasarían menos cosas. 
Luego es verdad que a 
medida que escribo el libro 
hay detalles que se van 
ajustando, escenas que paso 
al capítulo anterior si veo que 
necesito más espacio al final, 
o viceversa... no todos los 
capítulos ocupan lo mismo, 
pero intento que no se vayan 
mucho de páginas. De todos 
modos si veo que la historia 
me sale más larga no pongo 
un capítulo más y ya, sino 
que mantengo los catorce. 
Lo que cambia es que en 
lugar de ser capítulos de 10 
a 15 páginas, serán capítulos 

de 15 a 20 páginas. No tiene 
mayor misterio. 
 

“Lo que más les chocaría a 
los sheks de los humanos 

sería su tendencia 
autodestructiva” 

 
Sempre dis “non” cando se 
che pregunta se che 
gustaría ver no cine 
Memorias de Idhún. Mais… 
¿cal sería a túa resposta se 
che ofrecesen adaptar MDI 
como serie de televisión?  
Más o menos la misma. 
Producir una serie de 
televisión es aún más caro 
que producir una película, 
así que hay menos 
probabilidades de que eso 
pase. Si me lo propusieran, 
podrían suceder dos cosas: 
a) Que fuera una producción 
de bajo presupuesto, con lo 
cual el resultado sería muy 
cutre, o b) Que realmente 
gastaran mucho dinero en 
ella, con lo cual, 
lógicamente, los productores 
querrían tener la última 
palabra en todo y no estarían 
dispuestos a escuchar la 
opinión del autor.  
En cualquier caso, el 
problema sigue siendo el 
mismo: adoro mi trilogía. Me 
encanta tal y como es, me 
encantan los personajes y el 
mundo que he creado. Ya 
que he pasado catorce años 
de mi vida trabajando en ella, 
no entiendo qué necesidad 
hay de que otras personas 
cuenten otra vez la misma 
historia, y además a su 
manera. Yo ya he contado 
esta historia, está en los 
libros. Y ahora, además, 
también está en cómics. 
¿Qué necesidad hay de 
hacer series y películas, y 
correr el riesgo de que el 
resultado no sea como yo lo 
he imaginado? La respuesta 

es: ninguna. Quien quiera 
conocer Idhún, que lea. Leer 
no hace daño a nadie.  

 
Lemos por aí que non che 
gustan as moralexas. Porén, 
parece que dalgúns dos teus 
libros (Memorias de Idhún, 
Dos velas...) se desprende 
unha certa mensaxe 
ecoloxista e unha crítica a 
moitas das actitudes dos 
humanos. ¿Están aí 
realmente?  

Quiero creer que cualquier 
persona con sentido común 
experimentaría cierta 
preocupación ante 
determinadas actitudes 
nuestras. A la hora de 
construir algunos personajes, 
como es el caso de los 
sheks, uno debe plantearse 
qué les llamaría la atención 
de un mundo como el 
nuestro. Ellos son prácticos, 
así que lo que más les 
chocaría no serían los 
modales belicosos de los 
humanos (al fin y al cabo, 
ellos ya han visto eso en 
Idhún, y su propia  raza es 
una raza de soldados), sino 
su tendencia autodestructiva. 
Porque destruir nuestro 
hábitat implica, a la larga, 
nuestra propia destrucción, 
es lógico. Así que ellos no lo 
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entenderían. Les parecería 
una actitud estúpida hasta 
para los humanos. Sus 
reflexiones al respecto 
responden a reflexiones 
mías también, claro, para 
eso soy la autora, pero 
están, sobre todo, 
relacionadas con la propia 
personalidad de los sheks. 
Por ejemplo, ni a Alsan ni a 
Shail, que son humanos, les 
preocupa la destrucción de la 
naturaleza en la Tierra, y eso 
que Shail es un mago y tiene 
afinidad con los unicornios y, 
por tanto, sabe que en la 
Tierra hay menos magia 
precisamente porque hay 
menos naturaleza. Pese a 
ello, le encanta nuestro 
mundo tal y como es. 
 
Algunhas das túas últimas 
novelas viñeron 
acompañadas de blogs 

promocionais (Alas Negras) 
nos que incluso puidemos 
ler aos pesonaxes da 
historia a los (Sara y las 
goleadoras, Dos velas para el 
diablo). ¿Quen está detrás 
destes blogs? ¿Son cousa das 
editoriais o tés algo que 
ver?  

A ver... por partes. El blog de 
Dos velas para el diablo lo 
escribía yo. Fue parte de las 

muchas cosas que hicimos 
de cara al lanzamiento del 
libro, pero la idea no partió 
de la editorial. De hecho, fue 
mi pareja quien lo propuso, y 
a mí me pareció que tenía 
mucho más sentido en este 
caso que en de otros libros, 
porque Dos velas para el 
diablo está escrito en 
primera persona. Así que el 
blog, siguiendo con el tono 
del libro, contaría las 
vivencias de la protagonista 
como si fuese ella la que lo 
escribía.  
Los blogs de Alas negras y 
Sara y las Goleadoras fueron 
cosa de las editoriales que 
publicaron los libros. 
Además, curiosamente, los 
dos blogs los escribía la 
misma persona, Pablo C. 
Reyna, que lleva también la 
web Idhun.net. En el de Alas 
negras se hacía pasar por 
uno de mis lectores, uno 
bastante fanático, por cierto. 
Era muy divertido. En el blog 
de Sara y las Goleadoras 
escribía como Verónica, un 
personaje de los libros, que 
es una chica que quiere ser 
periodista y se encarga del 
blog del club de fans de las 
Goleadoras. Pablo es un fan 
declarado de la saga, así 
que llevó el blog con mucho 
entusiasmo e ilusión. 

 
“Lo importante es que se 

lea, no el soporte en que se 
ofrece una historia” 

 
¿Que opinas do e-book e da 
influencia da Internet no 
mercado editorial? 
Opino que los ebooks 
tendrían que ser más baratos 
para poder competir con las 
descargas piratas. Porque 
ahora mismo están muy 
caros. Parece ser que el 
problema es que, como son 
productos “electrónicos” (me 

refiero siempre a los ebooks, 
no a los e-readers, es decir: 
al documento digital, no al 
dispositivo –léase 
“cacharrito”–), les aplican un 
IVA del 18%, en lugar del 4% 
que tienen los libros en 
papel. Hasta que eso no 
cambie, me temo que las 
editoriales seguirán 
ofreciendo ebooks a precios 
poco competitivos y eso no 
creo que beneficie al sector. 
Pero bueno, ya se verá. A 
nivel personal diré que tengo 
un e-reader y que lo uso de 
vez en cuando. Prefiero leer 
en papel, por costumbre, 
pero no tengo problema en 
leer ebooks. Yo creo que lo 
importante es que se lea, lo 
importante es el texto, no el 
soporte –digital o papel- en 
que se ofrece una historia.   
 
¿Cales son as webs máis 
frecuentes no historial do 
teu ordenador?  
 La mía (lauragallego.com), 
mi Twitter, Idhun.net, El 
Templo de las Mil Puertas y 
la web de la RAE (Real 
Academia), porque es muy 
práctico poder consultar su 
diccionario on-line para 
dudas puntuales que puedan 
surgir mientras trabajo.  
 
¿Como é a relación cos 
outros autores de LIX? 
¿Compartides ideas e 
consellos, ou preferides non 
contar moito dos vosos 
argumentos?  
La mayoría de los autores 
que conozco viven en Madrid 
o Barcelona, así que nos 
vemos de uvas a peras, en 
ferias del libro y eventos 
parecidos. Me llevo muy bien 
con Jordi Sierra i Fabra, 
Maite Carranza, José 
Antonio Cotrina, Susana 
Vallejo, Jorge Gómez Soto o 
Javier Ruescas, por ejemplo, 
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que son los autores con los 
que más he coincidido. 
Aunque en los últimos años 
he viajado menos y me he 
perdido muchos eventos, por 
lo que a veces el contacto se 
limita a vernos una vez al 
año, y eso con suerte. Si se 
tercia, sí podemos hablar de 
nuestros futuros proyectos... 
pero, salvo algún caso 
puntual, no estamos tan en 
contacto como para poder 
compartir hasta ese punto 
nuestros respectivos 
procesos creativos. También 
hay que tener en cuenta que 
a menudo el oficio del 
escritor es muy solitario. Se 
requiere más concentración 
que comunicación.  
 
Fai dous anos fomos a un 
evento protagonizado por ti 
na Librería Forum de A 
Coruña do que nos 
trouxemos como recordo 
unha foto e un par de libros 
firmados. Ti, segundo nos 
dixeron, levaríaste unha 
inmensa pancarta a cal os 
fans enchéramos con 
mensaxes breves dirixidos a 
ti. Dadas as súas 
dimensións, pareceunos 
pouco probable, pero 
quedamos coa dúbida. 
Agora que temos a ocasión, 
temos que preguntalo: 
¿realmente te levaches 
aquela pancarta a Valencia? 
Jaja, no. A lo largo de mis 
viajes he acumulado muchas 
cosas, posters, pancartas, 
regalos de todo tipo, 
dibujos... llega un momento 
en que tienes que empezar a 
seleccionar y llevarte solo las 
cosas pequeñas, por una 
simple cuestión de espacio y 
comodidad (porque luego 

tengo por delante un viaje de 
vuelta en tren, avión o lo que 
sea). Antes sí arramblaba 
con todo, ahora soy más 
prudende. 
 
¿Que vantaxes ofrece a 
fantasía á hora de escribir? 
¿Cales son os motivos que 
fan dela o teu xénero 
predilecto?  
Escribo literatura fantástica 
porque, como lectora, es 
también mi género favorito 
desde que era pequeña. Y 
uno, cuando empieza a 
escribir, normalmente 
escribe el tipo de libros que 
le gustaría leer. Para mí, la 
fantasía es el universo de los 
mundos posibles. Un 
abanico de infinitas 
posibilidades. Creo que me 
da una libertad creativa que 
no encuentro, o no sé 
encontrar, en otros géneros. 

 
“Lo mejor para la lectura 
es que cada uno busque el 
libro que le apetece leer” 

 
Todos os escritores son 
tamén bos lectores e non 
pareces escapar á norma. 
¿Que libros nos recomendas 

para ler agora que o curso 
está para rematar?  
Yo no soy muy buena 
recomendando lecturas. Es 
que creo que cada persona 
es diferente y tiene unos 
gustos distintos, y el libro 
que a un lector puede 
parecerle maravilloso, otro 
puede encontrarlo aburrido. 
Así que recomiendo que 
visitéis dos páginas en 
concreto que ofrecen 
muchas alternativas. Una de 
ellas es El Templo de las Mil 
Puertas  
(http://www.eltemplodelasmil
puertas.com/), una web en la 
que hay cientos de reseñas 
de libros juveniles. La otra es 
el foro de mi página web, en 
concreto la sección de La 
Biblioteca  
(http://www.lauragallego.com
/phpBB3/viewforum.php?f=1
2), donde hay miles de fichas 
de todo tipo de libros, sin 
exagerar, que los usuarios 
comentan y recomiendan. Lo 
mejor para la lectura es que 
cada uno busque el libro que 
le apetece leer. ¡Hay 
muchísima variedad!  
Escoged el que más os llame 
la atención, y casi seguro 
acertaréis.  

 

Unha vez máis, mil grazas a Laura. Nunca chegará a saber como de felices nos fixo obter estas 

palabras dela. 

Entrevista realizada por  María Melle Goyanes  e  Sandra López Pereiro 
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“Paz-Andrade contribuyó, creo que más que nadie aunque no fuese el único, a preservar el futuro. El futuro de Galicia. 
A acotar el terreno. A decir: “este territorio lo vamos a arar y a cultivar los gallegos. Hoy, o mañana o pasado. Pero 
nosotros”. 
Jordi Pujol 
 

“Foi un grande patriota galego, un grande economista e tamén un grande empresario; ou sexa, que uniu o amor pola 
cultura galega ao desenvolvemento económico do País... endexamais renunciou á loita polos dereitos políticos de 
Galicia; o seu exemplo debémolo seguir todos”. 
Camilo Nogueira 
  

“Cada un dos seus pasos estaba tinguido de compromiso, Galicia para el era unha utopía realizable”.  
Manuel Rivas 
 

 “O estilo de Paz-Andrade que ás veces serve incluso para amenizar as súas áridas especulacións á marxe literaria, é 
o que o rescata das limitacións do tratadista para situalo, con todos os dereitos, pero tamén con todas as 
responsabilidades, na área directa e firme do escritor e do poeta”. 
Blanco Amor 
 

“En la internacionalización de las pesquerías, si España jugó un papel importante, no es posible recordarlo sin nombrar 
a Paz-Andrade”.  
Domingo Quiroga 
 

“Valentin Paz-Andrade prestó un gran servicio al sector pesquero, a todos los niveles y de una manera muy particular, 
creo de justicia resaltar su labor de formación. Por ello, no dudo en calificarlo de maestro”.  
Olegario Rodríguez Martín 

 

“Alén da súa personalidade xurídica, económica, xornalística, literaria, está a súa achega especificamente política á 
causa galeguista e democrática". 
Alfonso Álvarez Gándara
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VIDA 

Valentín Paz Andrade naceu o 23 de abril de 1898  
no barrio de Socorro de Lérez, (Pontevedra). Fillo de 
Matilde e de Francisco, é o vinculeiro, logo virán 
dúas irmás: Matilde e Carmen. A  infancia e estudos 
primarios, así como de segundo ensino realizounos 
na cidade. Ademais vai ser iniciado nas letras polo 
seu tío materno e veciño Juan Bautista Andrade, 
autor de libros de poemas en castelán. 
Avogado, xornalista, poeta, viaxeiro, home de 
empresa e vinculado á política. A personalidade 
multifacética de Valentín Paz-Andrade, empapada, 
ao mesmo tempo, de grande humanidade, estivera 
marcada por un único obxectivo: traballar por e para 
Galicia. 
Realmente o segredo de Valentín Paz-Andrade era a 
súa infinita capacidade de traballo; da súa constante 
formación e documentación sobre os temas máis 
relevantes, en todas as súas facetas: cultural, 
empresarial, xornalística... E sempre, por riba de 
todas elas, o seu carisma e a humanidade coa que o 
perfilaba todo. 
O 19 de maio de 1987 falece aos 89 anos en Vigo e 
foi enterrado en Lérez (Pontevedra). 
 

ACTIVIDADE E IDEOLOXÍA 

A vocación xornalística acompañaría a Valentín ao 
longo da súa vida e verase marcado non só nas 
publicacións nas que se vinculou persoalmente como 
a revista Industrias Pesqueras ou o xornal Galicia 
senón nas moitas colaboracións e artigos que 
Valentín publicou en xornais nacionais e 
internacionais. Alá onde ía, a Valentín acompañábao 
un caderno de viaxe no que anotaba non só as súas 
vivencias senón tamén todas e cada unha das 
reflexións que o inquietaban. 
O seu concepto dun medio de comunicación 
baseábase en tres elementos que consideraba 
fundamentais: o editorial, “un diario que renuncia a 
el, renuncia á maior potencialidade de opinión que 
está implícita na publicación dun periódico”, sinalaba 
Valentín Paz-Andrade, unha entrevista concedida 

aos periodistas Gustavo Luca e Xan Carballa no ano 
1987. “O editorial cumpre unha misión de que a 
xente non se dá conta: subministrar a opinión que 
sobre os sucesos políticos pode soster por conta 
propia o resto do día”, engadía. Valentín defendía así 
a necesidade de xerar opinión, porque é a mellor 
maneira de formar e educar a poboación e permitirlle 
adquirir a capacidade de ter criterio propio. En 
segundo termo, unha viñeta que definía como “un 
lategazo, algo de moito efecto que debe de ter un 
xornal sempre”. No caso do xornal Galicia o toque 
humorístico procedía da man de Castelao. E unha 
páxina cun artigo de humor porque a retranca 
galega non está disputada coa seriedade do medio e, 
non cabe dúbida, moitas veces esconde gran 
cantidade de crítica. 
Para Valentín, Galicia tiña peso específico propio e 
todos e cada un dos proxectos empresariais que 
proxectou ou axudou a poñer en marcha tiñan 
sempre unha fin: mellorar o estatus de Galicia e dos 
galegos. 
Traballou co empresario galego José Fernández 
López na posta en marcha de Pescanova, a 
multinacional galega de pesca por excelencia. A 
partir de 1959 e tras forxar unha grande amizade con 
Manuel Cordo Boullosa presentou un proxecto para a 
creación dunha gran refinaría en Galicia. E tamén 
deseñou un proxecto para a creación dun banco en 
Galicia. Proxectos estes dous últimos que non saíron 
adiante pero que de telo feito naquela época 
poderían ter cambiado, sen dúbida, o perfil 
económico e empresarial da comunidade autónoma. 
Xogou un papel primordial tamén dende a política. 
Xa moi novo representa a corrente autonomista e 
republicana do galeguismo. En 1930, tras a ditadura 
de Primo de Rivera, preside o Grupo Autonomista 
Gallego. Daquela data é un dos seus primeiros actos 
políticos de gran dimensión posto que xunto a Otero 
Pedrayo e a Daniel Castelao intervén nun mitin en 
Vigo en defensa do Estatuto de Galicia. Participa 
tamén na fundación do Partido Galeguista e foi 
candidato ás Cortes Constituíntes na Segunda 
República. 
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Durante o franquismo, non xogou un papel activo, 
pero a súa loita continua por Galicia, como país, e a 
súa defensa acérrima dos principios de liberdade e 
igualdade, levárono en varias ocasións ao cárcere e 
mesmo a sufrir desterros. 
Posteriormente, na Transición,  foi o representante  
galego na Xunta democrática, na Comisión 
Negociadora da Oposición Democrática. 
Como experto de F.A.O., percorreu o mundo enteiro 
facendo escalas, sobre todo en Latinoamérica onde 
mantiña contactos e fortes vínculos coa Galicia 
emigrada e exiliada e mesmo tentou facer de ponte 
entre a Galicia territorial e a Galicia 
americana. Das súas viaxes consérvanse 
cadernos de viaxe nos que Valentín 
describía con todo luxo de detalles os 
lugares que visitaba e os contactos que 
mantiña. 
 

POESÍA 

Valentín Paz-Andrade pertence, por 
cronoloxía e afáns, ao grupo novecentista, 
tamén denominado Xeración de 1925, un conxunto 
de poetas nados arredor do ano 1900 que tivo como 
principal profesión de fe renovar e introducir na 
modernidade a poesía galega. Foi este, no entanto, 
un grupo moi heteroxéneo, no que as circunstancias 
persoais de bo número dos seus membros, así como 

os acontecementos históricos, frustraron moitos dos 
horizontes por eles anhelados. 
Estivo en contacto con algúns dos membros máis 
destacados deste grupo durante a década de 1920, 
non descubriu  a necesidade de se expresar 
poeticamente ata ben tempo despois, cando xa tiña 
case corenta anos. Tería lugar este descubrimento 
persoal en 1937 durante o desterro forzado que, por 
orde gobernativa, se ve obrigado a padecer na Serra 
de Queixa. Moito tempo despois, en 1982, relatáballe 
así ao xornalista Tucho Calvo cómo xurdira nel esa 
“chamada”: 

“[...] En canto á vida do espírito, experimentei unha 
chamada que non sentira denantes. Eu, que me 
formara ao lado dun poeta [en referencia ao seu tío 
Xoán Bautista Andrade], non fora tentado aínda 
polas musas. Foi na soidade albacenta onde sentín a 
necesidade de me expresar en verso. Sospeito que 
foi unha evasión provocada polo trauma moral. Dos 
seus froitos aproveitei pouco nos libros anos despois 
editados”. 
E, máis adiante, nesta mesma entrevista, matizaba 
que: 
“Foi no máis deshumano dos desterros que sufrín, no 

bloqueo dunha invernía illado no máis alto 
poboado da Serra da Queixa, cando a 
expresión poética me tentou, cal unha arte 
de evasión. Cando a tomei como si 
descubrira unha nova fronteira tras da que 
puidera atopar un acento de liberdade, para 
fuxir da opresión”. 
 Non dará ao prelo o seu primeiro poemario 
ata 1955, ano en que, en Ediciones Galicia 
del Centro Gallego de Buenos Aires, publica, 

en edición bilingüe con tradución ao castelán de 
María Villarino, Pranto matricial, un canto elexíaco á 
memoria do seu amigo admirado Alfonso Daniel 
Rodríguez Castelao. 
De 1968 é o seu segundo libro de poemas, 
Sementeira do vento, publicado na colección 
Salnés da Editorial Galaxia. Compoñen este 
poemario catro libros autónomos nos que inclúe 
poemas compostos en distintas épocas da súa vida, 
sendo un deles Pranto matricial, que ten así unha 
segunda edición. 
Antes do seu falecemento, Valentín Paz-Andrade 
aínda publicaría un terceiro libro de poemas, o máis 
persoal e libre de todos os seus textos poéticos 
editados: Cen chaves de sombra, que sae á luz, 
baixo o selo editorial de Ediciós do Castro, en 1979. 
Abre este poemario un limiar do tamén poeta 
Lorenzo Varela (homenaxeado no Día das Letras 
Galegas de 2005), quen igualmente o pecha cun 
epílogo poético. 

 

Valentín Paz-Andrade foi autor dunha extensísima 
obra poética que permaneceu inédita ata hoxe, pero 
que verá a luz con motivo da homenaxe que se lle 
tributa este ano nunha edición que se está a preparar 
da súa obra poética completa. Será, polo tanto, a 
ocasión non só de redescubrir esta figura senlleira 
das nosas letras senón de recuperar para a cultura 
de noso unha voz única que permaneceu muda, en 
boa medida, durante décadas. 
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PEQUENO TESTAMENTO 

 

Morrer quixera a peito descuberto, 
e corazón, ao que foi seu, aberto. 
Enxoito de arrebiques honorarios, 
cal quixo ser meu xeito de vivir, 

e, no medio dos máis, o de sentir 
pró combater e o bater diarios. 

 

As aspas do muíño dunha vida 
sempre do amor recuncan na ferida. 
Por moito que un os poros desorbite, 
para casar connosco o mundo non 

foi feito, nin refeito na ocasión 
e somos carta só pra pau de envite. 

 

A Terra en min mandou e a liberdade, 
e teño de cadeas e saudade 

dos desterros, recheo o memorial. 
Erguer do chan a vida impón a un 
xogar a fina vez ao pin-pan-pun 
nun circo prás ideas post-toural. 

 

A guerra veu nos anos matutinos 
pra estirar seu espectro aos vespertinos 

moendo xeracións no seu rodicio, 
pechando ao outro todos os camiños 

se non collía o vinco nos fociños, 
até ter de facer do escape oficio. 

 

Se deixo do que fun imaxe... brava 
non é miña a culpa de a non ter escrava, 

de non levar as veas en desxeo 
nin aturar enriba do meu corpo 

o drama da Galiza como un morto, 
mentres luza no ceo o seu setestrelo. 

 

Se traballei arreo noite e mais día, 
para garnir esquelas non faría, 

se non pra merecer da miña banda, 
a cobiza de graza que en min berra: 

a de morrer en graza coa terra, 
aínda que Deus esixa a súa manda 

 

 

 

 

 

 

 

“Cen Chaves de Sombra” 
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Sete profesores do Xograr comparten con nós como foi para eles o momento de decidir que ían 
estudar. Confesan tamén ás súas vocacións da infancia e da adolescencia e analizan se a súa 
decisión foi ou non acertada.  
¿Adiviñades cantos estaban interesados na docencia daquela? 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DIME QUE QUERIAS SER 

 

XESÚS FERNÁNDEZ 
Lingua Galega, co-coordinador de AeA 
 

Ben queridos membros de AeA ,os problemas que 
vedes no final da vosa etapa antes de comezar un 
novo mundo na vosa formación intelectual é a 
mesma que sufriron moitos outros antes que vós. 
Que non vos poña medo nin pensedes que sodes 
raros por estar a pensar e dubidar no que se vos 
prantexa nun futuro inmediato. 
É normal que as dúbidas se acheguen, e canto máis, 
cando nos acercamos ao final dun curso decisivo no 
que hai que elixir, aínda pensando que nos podemos 
trabucar. 
No ano 1975, e xa dá medo lembrar a data, o que vos 
está a escribir tiña e facía as mesmas preguntas. 
Cursando COU ( Curso de Orientación Universitaria, 
para os que xa se lle faga rara esta sigla) elixín unha 
materia optativa que se chamaba Introdución ás 
Ciencias Médicas, de onde podedes imaxinar cal era 
o meu futuro profesional. Mais non foi así, amigos, 
compañeiros, incluso a familia, unha análise e 
meditación persoal fixeron que elixira o mundo do 
ensino, no que me atopo totalmente satisfeito e 
nunca me arrepentín de telo elixido. 
Por iso vos animo a que elixades libremente ao final 
de curso e non vos arrepintades de cambiar o que 
tiñades decidido de antemán, se esa é a vosa 
decisión persoal. Unha saída que vos guste a vós, 
aínda que haxa quen vos diga que non ten saída, que 
esa carreira é una perda de tempo, que ides pasar a 
encher as listas do desemprego,… 
Ánimo e que o futuro se presente cheo de 
acontecementos marabillosos e que merecedes por 
todo o que levades feito. 
 

escoitando o de que non había saídas para os licenciados en Historia. 
Hoxe vexo que todo aquelo foi necesario, o bo e o malo, para chegar a onde me atopo. Estou moi 

satisfeito coa miña profesión e síntome moi agradecido cos que me apoiaron na miña decisión de estudar 
algo cunha inserción laboral difícil. Pensei e sigo pensando que un ten que facer o que  
máis lle guste, sen mirar exclusivamente as perspectivas de obter un traballo.    
 

RAMÓN NOCHE 
Ciencias Sociais 

 

¿Que quería ser eu? Nunca tiven ansia por 
ser futbolista ou astronauta pero si lembro que 
con 6 - 7 anos un primo e máis eu 
plantexabamos con total seriedade a idea de 
coller o negocio dun tío noso, un lavado de 
coches ao que iamos zascandilear de vez en 
cando. Foi a miña primeira e única vocación 
empresarial, e non durou demasiado. 

No instituto, desde o primeiro curso, tiña 
claro cal era a materia que máis me gustaba, o 
que quería estudar na Universidade e o que 
quería ser: profesor de Ciencias Sociais. Non 
tiven moitas dúbidas, a outra posibilidade sería 
Filoloxía, porque a Literatura sempre me 
pareceu fascinante, tan máxica e suxerente 
como pesada e abominable a sintaxe, 
morfoloxía e cousas así, co que a cousa estaba 
clara e rematei o Instituto tendo perfectamente 
claro o que quería estudar. 

Non tiña boa prensa estudar Historia daquela 
(nin agora), moita xente me dicía que era unha 
carreira sen saídas laborais, pero sempre tiven o 
apoio da familia máis cercana. Durante a 
carreira arrepentinme varias veces de ter 
comezado, non pola especialidade en particular, 
senón polo desencanto que me causou o mundo 
universitario en xeral, coa súa reprodución 
caricaturesca do sistema de castas e coa súa 
actualización dantesca de usos e costumes 
feudais. Tiven grandes profesores dos que 
aprendín moito, pero tamén moitas horas na 
aula na que pasaba o tempo pensando que 
estaba malgastando os cartos dos meus pais. E 
de vez en cando seguía 
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 ANA DOPAZO 
Lingua Castelá 
 

Desde moi, moi pequena tiven claro o que quería ser de maior: periodista. Xa sei que hoxe esta profesión 
está en decadencia e parece que se aplica a palabra a calquera que saia na televisión, pero daquela non era 
así. Encantábanme aquelas reportaxes sobre lugares remotos ou países en conflito e admiraba aos reporteiros 
que arriscaban as súas vidas e saían nun dos meus programas favoritos: “Informe Semanal”. Si, o mesmo que 
segue emitíndose trinta anos despois, aínda que agora xa non me gusta tanto. Ademais, non se me daba mal 
escribir e contar historias, polo que se fallaba o de ser reporteira, aínda podería probar sorte nalgún xornal. 
Esa vocación continuou durante todos os meus anos no instituto. E é máis, se me preguntan dous  meses 
antes de rematar COU (o equivalente a 2º de BAC) que ía estudar, seguiría contestando o mesmo: Periodismo. 

Pero chegou o tremendo momento de tomar a decisión definitiva. Daquela non se podía facer esa carreira 
en Galicia, e, aínda que tiña beca, pensei que os gastos para a miña familia suporían un sacrificio demasiado 
grande. Meus pais animábanme e estaban dispostos a todo, pero eu tomei a decisión de cambiar de rumbo e 
matriculeime en Filoloxía. A literatura tamén me gustaba moito, así que por aí decidín encamiñar os meus 
pasos, e... aquí me tedes! 

Non me arrepentín porque me gusta o meu traballo, e xa na adolescencia comecei a amar os libros, grazas 
a uns estupendos profesores de literatura. Pero ás veces pregúntome onde estaría hoxe e como sería a miña 
vida se con dezaoito anos chego a irme a Madrid para chegar a ser unha “gran” periodista. 

 
 

EVARISTO PARDEIRO LÓPEZ 
Orientador 
 

Se boto unha ollada ao pasado, podo atopar o 
punto exacto no que vos atopades; ese momento de 
incertidume no que non sabes ben como planificar o 
teu futuro. Dende a miña infancia, tratei de planear o 
meu futuro laboral, en base a imaxe que a TV, a 
prensa e en xeral a sociedade me aportaba de certas 
profesións; así pois podo dicir que dende ben 
pequeno desexei ser un ilustre avogado. 

Cando xa cheguei á adolescencia o abano de 
intereses laborais ampliou considerablemente, 
aparecendo así carreiras tales como: Arquitectura, 
Belas Artes, Filoloxía, Filosofía, Xornalismo, 
Socioloxía, Psicoloxía,… e curiosamente 
esvaecéndose a idea de estudar Dereito (a elo 
contribuíu, un tema relacionado que formaba parte 
do temario de Filosofía de 3º de BUP) 

Con 15 anos, e debido ao meu fracaso estrepitoso 
nas matemáticas, optei por rematar o Bacharelato 
pola rama de daquela se facía chamar Letras Puras 
(Latín, Grego, Historia e Literatura Española) 
Durante o curso de COU, e non sei ben debido a qué, 

as miñas ideas se foron aclarando e o meu interese 

estaba claramente centrado na rama da información 

(Xornalismo e Comunicación Audiovisual). Rematado 

o curso e realizada a aprobada a selectividade, a 

miña idea veuse truncada por culpa dun 5,75.  

Así que durante o tempo que pasou entre a 

publicación das puntuacións e o remate do período 

de preinscripción, a miña mente volveu a pasar 

por: Filosofía, Filoloxía, Psicoloxía, Socioloxía,… ata 

que buscando información, descubrín que, unha 

vez rematado Maxisterio podía acceder 

directamente a xornalismo, así que a decisión 

estaba tomada. 

Xa na Universidade, coñecín unha visión da 
educación que para min era totalmente nova ao 
mesmo tempo que me resultaba moi interesante. 
Ao remate da carreira, decidín continuar os 
estudos e facer unha Licenciatura, pero.. a idea de 
xornalismo xa desaparecera e agora quería 
centrarme no mundo da Educación, así que optei 
pola Psicopedagoxía, onde descubrín realmente a 
miña vocación. 

Preguntades polo medo a escoller mal; pois… 
teño que dicirvos que nunca sentín ese medo; xa 
que sempre fun bastante decidido e sempre me 
gustou aprender dos meus erros. 

Se tivese un “DeLorean” e puidese ir ao 
encontro co meu “eu” adolescente, para contarlle 
que son Orientador nun IES, a resposta dese 
adolescente sería: ¿Es que? ¿Orientador? ¿E iso 
que é? E cando lle aclarase que se trata dunha 
especialidade do Profesorado de Secundaría, 
botaríase a rir, xa ese adolescente nunca tivo a 
docencia dentro do seu abano de posibles 
profesións. 
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BERNARDO SÁNCHEZ 
Educación Física 
 

Bombeiro! Esa foi a miña resposta a 

primeira vez que me vin no brete de dicir 

que quería ser de maior. Ocorreu cando tiña 

nove ou dez anos e un deses vendedores de 

enciclopedias, que por aquel entón andaba 

polas casas insistindo na relación causa-

efecto “Larousse igual a fillo avogado”, mo 

preguntou. A verdade, non sei por que 

contestei aquilo, supoño que foi o primeiro 

que se me veu á cabeza e porque non facía 

moito tempo que vira na tele El Coloso en 

Llamas. Con todo, agora, coa perspectiva 

que dan os anos e o trato con algún que 

outro bombeiro, creo que é unha profesión 

que non me importaría desempeñar. É máis, 

ás veces, cando saio cabreado dunha clase, 

pregúntome pola razón que me levou a 

desobedecer a aquel neno de dez anos. 

 

MARÍA JOSÉ AGRA 
Latín e Grego 
 

Para entender a miña vocación polo ensino, teño que 
remontarme a cando era moi cativa; lembro as "clases 
maxistrais" que lIe impartía á miña avoa paterna cando facía 
os deberes, e o feliz que me sentía téndoa de "alumna". 

Xa na adolescencia, non mudou o meu afán por chegar a 
ser mestra, esa profesión enfeitizábame; fantaseaba cun 
futuro no que eu tería os meus alumnos. A esta inclinación 
contribuíron varios profesores polos que sentía admiración, 
arelaba ser docente e desempeñar ese traballo tan 
marabilloso. 

Si me fixo cavilar algo a materia na que me iría 
especializar, pero ao longo do bacharelato fun descartando 
e aclarando a elección. 

Para aumentar as probabilidades de incorporarte ao 
mercado laboral debes ter capacidade, disfrutar co que fas, 
estar preparado, motivado, ter aguante para superar 
obstáculos e pensar que sen esforzo consíguense poucas 
cousas que merezan a pena. 
 

desobedecer a aquel neno de 10 anos. 
O certo é que durante a infancia non pensaba no que ía ser de maior. Digamos que todas as miñas 

inquietudes limitábanse a gozar ao máximo do presente e que os meus plans de futuro non ían máis aló do 
próximo aniversario e dos agasallos que esa data traería asociados. Na adolescencia, esta situación comezou a 
cambiar. A presión social e familiar empezou a facer acto de presenza e malia que o futuro continuase sen ser 
unha das miñas preocupacións fundamentais, cada vez cobraba máis importancia. Por aquel entón estaba 
entregado á miña gran paixón, o piragüismo. Ocupaba todo o meu tempo en adestrar e aínda que sabía que 
remando dificilmente me ía gañar a vida, quería ser piragüista. Aos dezaseis anos convocáronme para formar 
parte do equipo nacional junior, pero á miña nai non lle pareceu unha boa idea. Con bo criterio considerou 
que a conciliación dos adestramentos e os estudos era máis que dubidosa, así que non me deixou ir. Moi ao 
meu pesar, quedeime en Lugo para seguir con normalidade os meus estudos no instituto. Así empecei a cursar 
3º de BUP. Como sempre me gustaron máis as ciencias que as letras, escollín a modalidade de Ciencias Mixtas, 
coas materias de Matemáticas, Ciencias e Lingua. E  máis tarde, en COU, cursei a rama Biosanitaria, con 
Bioloxía, Xeoloxía, Química e Matemáticas.   

Nesa época non tiña nada claro o que quería estudar. É máis, dubidaba entre estudar unha carreira, facer 
algo de FP ou poñerme a traballar directamente. Barallei a posibilidade de facer Enfermería, como fixera o 
meu irmán; Fisioterapia, que estaba empezando a poñerse de moda e ofrecía unha gran inserción laboral; ou 
Ciencias do Mar, que se acababa de implantar en Vigo e dalgún modo relacionábase con outra das miñas 
grandes afeccións, a pesca submarina. Foi entón cando varios dos meus amigos me empezaron a falar do 
INEF. Dicían que as clases eran na praia e que despois podías adestrar ao Madrid. Con eses argumentos, como 
non podía ser doutra forma, convencéronme enseguida e de inmediato púxenme, como eles, a preparar as 
probas de acceso. Unha vez na Universidade, fun descubrindo o moito que me gustaba o que estudaba (malia 
que só tiven un par de clases na praia) e as diversas saídas profesionais polas que podía optar cos 
coñecementos que estaba adquirindo. Non obstante, nunca cheguei a imaxinarme dando unha rolda de 
prensa e preguntándome… POOOR QUE?  

Sen dúbida, a motivación por aprender algo que me parecía interesante e o ambiente de compañerismo e 
camaradería que había no INEF, fixeron dos meus anos de carreira unha época inesquecible, na que o pasei  
 

DIME QUE QUERIAS SER 

exemplo, bombeiro. 
 

xenial e na que creo que me enriquecín moitísimo a nivel persoal. Por este motivo, considero 
que estudar algo que realmente me gustaba e que estaba relacionado coa miña forma de 
entender o lecer mereceu a pena aínda que hoxe en día fose calquera outra cousa como, por 
exemplo, bombeiro. 
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ROMÁN SANZ 
Sustituto de Ciencias Sociais 
 
Nunca tiven unha vocación clara, ou mellor dito foron tantas, tan diferentes e moitas duraron tan 

pouco que non podería falar de ningunha delas. Non ter unha meta que considerara irrenunciable 

deume unha certa liberdade de elección, pero o que si tiña claro é que non debía elixir nada 

pensando nun incerto futuro se non en que me gustara facelo e me motivara. Xa habería tempo 

despois de pensar no seguinte paso, dobrar a seguinte esquina e ver o que había do outro lado, 

decidindo sobre a marcha conforme as opcións que se presentaban. Desa forma acabei de profesor o 

cal nunca antes me plantexara. Quen pode pensar estando nunha clase dun instituto que nuns anos 

vai estar no sitio do profesor, podendo ser estrela da música, piloto de fórmula 1 ou astronauta? 

ÁNGEL GAGO 
Bioloxía 
 

A primeira vez que lembre que me preguntaron que quería ser tería uns cinco ou seis anos. Respondín 
“cura”. Iso permitiume recibir 20 pesos do párroco que me estaba a preguntar. 20 pesos daban para 
moito naqueles tempos. Claro que non me plantexaba nin remotamente ser cura. Ou si, ;P. No futuro 
podía ser astronauta, paleontólogo ou calquera outra cousa. Pero daquela non me preocupaba o 
futuro. 
A medida que o futuro se facía presente fun limitando as miñas opcións. Ou fóronme limitando as 
miñas capacidades. Pero cando tiven que escoller de verdade, antes do exame de selectividade, as 
miñas opcións eran tan eclécticas como incoherentes. No meu impreso de preferencias de matrícula 
había cousas como bioloxía, historia, medicina, veterinaria, informática, filosofía, belas artes. En serio. 
O que deixa claro que non tiña nada claro. Ou mellor, en vez de saber o que quería, sabía o que non 
quería. 
 Así que aí van os meus Consellos Inútiles para Escoller o Futuro ™: 
- Dedícate a algo que te motive: Estudar e traballar é algo duro. Non o fagas máis duro. Cando todo 
parezan dificultades (e nalgún momento iso vai pasar) é máis doado se o que fas te motiva dalgunha 
forma. 
- Equivocarse non é malo: Todos tivemos medo a cometer erros nas decisións. Pero a vida dá moitas 
oportunidades para equivocarse e solucionalo. Cando cumpras 65 o de menos será se remataches os 
estudios ós 22 ou ós 27. Así que se empezaches algo co que non estás cómodo, cambia a outra cousa. 
Hai tempo de sobra. 
- Toma as túas decisións: Cando estaba decidindo a miña primeira opción de matrícula (tiven a sorte de 
saber que podía entrar case onde quixera) preguntei a moita xente. E varios biólogos dixéronme: “non 
fagas bioloxía, que non ten saída”. Que fixen? Exacto, estudar bioloxía. Que queredes que vos diga, a 
miña vida é miña. Escoita, pensa, e decide. Ti. 
- Ten a mente sempre aberta: O antigo “eu” de 17 anos tiña claro que nunca se dedicaría á ensinanza. 
Ata que ós 22 fixo unhas prácticas e gustoulle. Así que non teñas medo de probar cousas novas ou 
intentar novos camiños. 
- Valora os privilexios: Moita xente non pode decidir o que vai facer no futuro. Condicións económicas, 
sociais ou de outra índole afectan ás nosas decisións. Hai que asumilas e telas presentes. E se es dos 
privilexiados que poden escoller libremente e sen imposicións externas, decátate do enormemente 
afortunado que es. E trata de estar á altura. 
Para rematar, un pouco de Filosofía Barata para Todos os Públicos: O importante non é o que somos, 
senón quen somos. E iso hai que decidilo todos os días. 
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“Mentres exista una persoa que precise falar e que fale co  
corazón da súa identidade e non coa lingua de conveniencia, 

existirá o galego” 
 

Lola Chaos, a nova coordinadora da revista, contesta sobre certos aspectos da súa vida ou a súa 
opinión sobre algún tema da actualidade educativa.  
 

Cantos anos levas no 

instituto? 

Levar, levo anos e anos… 

aquí estudei o meu bac e 

COU, catro anos, estiven 

dous cursos  antes do meu 

primeiro destino definitivo e 

xa, agora, levo aquí desde 

setembro do 2000, doce anos 

mailo anterior… acabo de 

cumprir a maioria de idade no 

IES. 

 

“Dábame carraxe facer 
filoloxía galega, foi coma 

un reto” 
 

Por que decidiches estudar 

galego? 

Foi coma un reto. Gústame a 

lingua e a literatura desde 

sempre,  pero eu non 

estudara galego no instituto 

e  isto supuxo que os meus 

inicios na lingua galega foron 

tardíos e principiaron  na 

universidade tanto no estudo 

como na fala. Dábame 

carraxe  (e pareciame  tamén  

un reto comigo mesma)  

facer filoloxía galega,  sobre 

todo  cando me comparaba 

con algúns compañeiros 

galegofalantes e descubría 

todas as miñas lagoas, e sen 

embargo foi tal a inquedanza 

que xurdiu que namorei da 

lingua e  dun  mundo literario 

que estaba tan perto e tan 

afastado  naquel momento 

da miña vida cotiá. Isto, unido  

aos consellos dun bo 

profesor e amigo que tiven, 

que me axudou a entender 

esa realidade paradoxal  na 

que vivía,  foi o que me levou 

e, aínda me leva,  polos 

vieiros da cultura galega. 

 

Cal foi a anécdota máis  

simpática que che ocorreu 

cos alumnos? 

Ao longo dos cursos xorden 

unha e outra que suman 

moitas pero por contarvos 

algunha que non esquezo, e 

que sucedeu cun alumno 

deste centro, lembro  aquela 

que  ocorreu  un día, non fai 

moito, nunha aula rifándolle  

a un alumno (xa non sei  por 

qué) e este vai e me solta de 

súpeto “non, non, avoa, xa 

non o volvo facer”. A miña 

cara de sorpresa debeu ser 

tal, e as risas dos 

compañeiros tan fortes que o 

pobre quedou  máis abraiado 

ca min  cando se deu conta 

do tratamento usado. 

 

“Vivimos nun momento 
presente e xogamos coas 
coordenadas dese intre” 

 

Cales son as túas afeccións? 

Gusto de ler por riba de todo 

e todas as cousas. Creo que a 

través dos libros e das 

palabras vivo toda unha serie 

de vidas, experimento todo 

un mundo de sensacións, 

libérome dalgúns que outros 

prexuízos, saboreo un 

descoñecido universo de 

emocións, viaxo no tempo, 

no espazo, no fantástico, no 

irreal… aprendo a saber, a 

coñecer, a intuír, a percibir, a 

analizar, a evadirme, a 

soñar… a vivir… e logo aínda  

remoio  de cando en vez as 

angurias, o desleixo, a ledicia 

ou a satisfacción que a 

lectura me provocou. 
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Gusto de parolar cos amigos, 

moitas veces durante horas e 

horas. Agradáme velos, 

escoitalos, intercambiar 

pensamentos, desexos, 

lembranzas e feitos, ver a luz 

ou as tebras nos seus ollos, 

escoller que dicir ou que 

calar, transmitir  emocións e 

provocar reflexións.   

Gústame a comunicación. 

E gústame…. non será 

moito?  Ben, gústame viaxar,  

non só, como dixen,  polos 

libros, senón realmente.  A 

posibilidade de facer calquera 

viaxe (alí, aló, acolá, unas 

horas,  un día, una semana, 

un mes…) desasoségame  

positivamente, os 

preparativos  énchenme de 

enerxía, a viaxe en si 

disfrútoa ao  máximo, 

empápome de todo  o 

novidoso coma unha 

esponxa, capto  vivencias, 

formas, cores e imaxes na 

retina como a mellor cámara 

fotográfica, e ao regreso son 

capaz de revivir  esa viaxe mil 

e unha vez  co cal estiro dela 

como se dunha goma elástica 

se tratase. Vivo e revivo. 

 
“Agora sei que aos 

alumnos cómpre facelos 
pensar sentindo” 

 

Como imaxinabas que sería a 

túa vida ao saír do instituto, 

e en que se lle asemella? 

Creo que nunca chegamos a 

imaxinar todo o que o futuro 

é capaz de ofertarnos. 

Vivimos nun momento 

presente e xogamos coas 

coordenadas dese  intre e , ás 

veces, cremos que pouco 

variarán. Logo, a vida 

repárteche cartas novas, sen 

avisos, e atopáste xogando 

unha partida na que non 

recoñeces as regras de xogo. 

Digo isto porque  si, si 

imaxinaba una vida 

semellante, de profe no insti, 

pero, claro! Eu non coñecía 

todo o que isto supuña… 

daquela eu estaba, coma vós, 

do outro lado do espello, era 

alumna e non percibía a 

imaxe  real do profesor 

(aquel que estaba en fronte e 

sempre tiña ases na manga).  

 
“Eses que non paran de 
marear a perdiz deberían 
plantexarse o que sucede 

na educación” 
 

Agora, experimentado un e 

outro lado do espello 

asegúroche que é moito máis 

cómodo e doado o lado do 

alumno. Nunca  pensei  que 

un profesor fose tantas 

cousas a un tempo: docente  

da materia, educador, 

coidador, dinamizador, 

animador, orientador, 

formador, programador, 

investigador, inquisidor, 

pacificador, negociador, 

avaliador… e tantos outros  

“-or”  (matador para algúns 

alumnos) que xa nin son 

capaz de repetir. É dicir nos 

meus tempos de insti eu 

pensaba que aos profes 

chegáballes con saber a 

materia… agora sei que iso é 

fundamental pero sobre todo 

sei que non chega, que hai 

que pensar, saber e sentir e 

sobre todo aos alumnos  

cómpre  facelos  pensar 

sentindo. 

 

Que pensas da nova medida 

do goberno de suprimir 4º de 

ESO e poñer o bacharelato 

de tres anos? 

Buuuuf!... dende que comecei 

a dar clases xa vin pasar a 

LOXSE,   a LOCE,  a LOE… e 

agora outra vaca no millo. 

Gustaríame crer que isto vai 

cambiar e será a solución aos 

problemas do ensino, pero  

desconfío, non podo crer que 

a solución aos conflictos 

nunha aula ou a solución ao 

abandono escolar pase por 

un ano máis ou un ano menos 

na ESO ou no Bac. Creo que 

eses de aí, eses que non 

paran de marear a perdiz 

deberían coller dunha vez o 

touro polos cornos e 

plantexarse o que sucede na 

educación, nas aulas,  

escoitar, ver, e como xa dixen 

sentir o que de verdade é 

preciso para que todo 

mellore. Hai que deixar de 

enmascarar e comezar a 

amosar. Como di un vello dito 

“non temos para comer e 

mercamos estampitas”. Isto 

é o que me parece que está a 

suceder. 

 
“Todos os alumnos da 

ESO subvencionados cun 
1 pola Xunta” 
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Cal foi a pregunta que che 

fixo un alumno que che 

chamara a atención ? 

Pois cáseque enlazo isto coas 

anécdotas e lembro que este 

curso un rapaz me 

preguntou: 

-Profe, que nota me vas 

poñer? 

Eu mireino sorprendida, xa 

que é un rapaz un tanto 

particular, non ten libreta, 

non trae libro, deixa os 

exames en branco… e 

contéstolle 

- Que che vou poñer?  Un 1, 

non pretenderás outra cousa. 

Contestación, ben 

rexoubeira, por certo: 

-Boh, profe, iso xa mo dá a 

Xunta, ponme un 2 polo 

menos. 

Deus! Que retranca! E que 

verdade! Todos os alumnos 

da ESO subvencionados cun 1 

pola Xunta! 

 
“Percorrín todas as 

provincias galegas e en 
todas se falaba o galego” 

 

Gustaríache seguir dando 

clases no Xograr, ou tes 

pensado “ cambiar de aires”? 

Creo que me gustaría seguir 

aquí. Síntome cómoda, ben, a 

gusto. Claro que,  ás veces, 

tamén penso  na posibilidade 

de experimentar un cambio 

ou na posibilidade de que o 

experimenten comigo (xa 

sabes, redución de prazas) 

pero non me asusta: xa 

percorrín tódalas provincias 

galegas e en todas… se 

falaba galego. 

 
“Admiro aos que crean e 

transmiten os mundos das 
miñas lecturas” 

 

Que é o que máis che gusta e 

o que menos do instituto? 

O que máis me gusta é o 

contido, vós, os alumnos, os 

compañeiros, os de antes , os 

de agora  e quizais …os que 

están por vir. Gústame o 

humano, e por iso  cando 

penso no instituto véxovos  a 

todos, penso  nas persoas e 

represéntaseme  esa imaxe, 

case sempre  en cor, moi 

positiva,  porque  é moi 

agradable a lembranza do bo, 

do ideal,  do que foi , do que 

é. Hai moi  bos  recordos 

destes anos, moitas 

aprendizaxes, moitas 

experiencias compartidas 

que compensan ás malas, 

que tamén as houbo, as hai e 

voltarán.  

 O que menos me gusta é  o 

continente, o edificio gris, o 

corredor  desanxelado que 

partilla os edificios do IES, 

pero tampouco é tan 

importante para min, non 

deixan de ser  elementos 

materiais, un simple marco 

que garda a fotografía 

humana. 

 

Cres que terminará 

desaparecendo o galego? E, 

cal é a persoa á que máis 

admiras pola súa loita e 

defensa a prol do galego? 

Non, non o creo, non podo 

nin quero crelo. Mentres 

haxa quen diga “miña nena” 

”meu pai” “o meu pobo”  “a 

miña lingua” “sempre” 

“biquiños” “nunca máis” 

“non dou feito” “xa… xa” 

“habelas hainas”, mentres 

exista una persoa que precise 

falar e que fale co corazón da 

súa identidade e non coa 

lingua de conveniencia, 

existirá o galego. 

Admirar? Admiro a moitos,  

de sempre Castelao, de 

sempre Rosalía, de sempre  

Cunqueiro, de sempre 

Carballo Calero, … e de 

sempre  a aqueles que 

falaron galego a pesares dos 

tempos, das circunstancias e 

das ideas doutros, de sempre 

á xente do pobo, aos bisavós, 

aos avós, aos fillos destes, 

aos galegofalantes. 

De  hoxe aos mesmos, aos 

que queren, saben, poden, 

deciden, loitan e defenden o 

galego, Para eles a miña 

admiración. E, como non, aos 

que crean, escriben  e 

transmiten  os mundos das 

miñas lecturas. 

Eses son os meus deuses. 
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“A filosofía ten que ter unha saída ética e política.  Se non é así,  
é que a estamos mutilando” 

 
Carlos Mendaña Pardo “O gran descoñecido”, licenciado en filosofía e profesor no IES Xograr 
Afonso Gómez dende fai tres anos, concedeunos un ratiño para responder ante a gravadora de 
Goretti. 
 
Canto tempo levas neste 
instituto? 
Desta volta tres anos, pero xa 
estiven aquí fai moitos anos. 
Empecei dando clase aquí 
como sustituto no ano 
1992/93, marchei  cunha 
interinidade e logo volvín de 
interino nos cursos 1994/95 e 
1995/96. 
 
Era moi diferente duns 
tempos a outros? 
Si, era moi distinto. En 
primeiro lugar cando eu 
cheguei aquí era BUP e 
ademais chamábase Instituto 
Mixto de Sarria, só había os 
tres cursos de BUP mais o 
COU; outras xeracións, outras 
ideas, o profesor era 
distinto… : daquela era un bo 
profesor e agora non. 
 

“Nunca pensei en ser 
profesor de filosofía” 

 
En cantos institutos máis 
estiveches? 
Nun montón, practicamente 
recorrín as catro provincias 
galegas durante moito 
tempo. 
 
De cal tes un bo recordo en 
canto a bos alumnos? 
Foi nun instituto en Ferrol 
onde fixen a miña primeira 

interinidade. Era un instituto 
especial, non pertencía á 
Xunta de Galicia senón que 
pertencía ao MEC (Ministerio 
de Educación e Ciencia) e era 
un instituto para fillos de 
militares. Alí o que había era 
disciplina que viña máis ou 
menos imposta de casa. Iso 
non quere dicir que non 
houbera problemas, pero a 
maioría estudaban ao chegar 
á casa, quizais pola disciplina 
militar, e logo demostrárono 
sacando unas notas fabulosas 
na selectividade. 
 
Cales son as túas afeccións? 
Pois teño poucas, 
principalmente  pásome o día 
lendo filosofía. Despois, 
outro tipo de afeccións… 
non sabería dicirche… non é 
que faga nada en especial, 
facer deporte e cousas así 
tamén me gustan. 
 
Por qué decidiches meterte a 
profesor de filosofía? 
Esa é unha pregunta que ó 
mellor se ma fas cen veces, as 
cen cha contesto de maneira 
distinta. Eu nunca pensei ser 
profesor  de filosofía. ¿Por 
qué fixen filosofía? É unha 
cuestión que aínda eu non a 
entendo (entre risas) pero 
bueno, un pouco por aquilo 
do dito Socrático “Coñécte a 

ti mesmo”. Eu e que,  
realmente, o que quería ser 
era oceanógrafo, antes 
incluso da serie de televisión 
Jacques-Yves Cousteau, 
moito antes. Todo o mundo 
se estranaba moitísimo de 
que quixera facer tal ciencia e 
esa foi a miña ilusión durante 
practicamente todo o 
bacharelato, pero ao chegar 
a COU, nese momento no 
que tes que tomar unha 
decisión, dixen: “¿Con que son 
eu capaz de estar oito horas 
seguidas sentado, sen 
distraerme ou aburrirme?”. E 
evidentemente, a resposta 
era a filosofía. 
Tamén estranaba moitísimo 
que alguén de ciencias se 
matriculara en filosofía; 
consulteino, xa que eu 
pensaba que o feito de que 
solo cursara durante un ano 
latín ía ser un atranco, pero 
en Santiago non puxeron 
problemas e por iso me 
decidín. 
 

“O alumno ‘perfecto’ sería 
aquel capaz de saber vivir 

a vida e aprender dela” 
 
Para que cres que serve ou 
debería servir a filosofía que 
estudamos? 
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Para que serve non o sei; 
para que debería servir, para 
moito. É que moitas veces 
quedámonos ca imaxe da 
filosofía como algo teórico 
que nos leva a un 
pensamento meramente 
abstracto, e non é así. A 
filosofía ten que ter un fin 
práctico, debería servir para 
mellorar a nosa vida, non só a 
vida interior se non tamén a 
exterior, a colectiva. Ten que 
ter unha saída ética e política.  
Se non é así, é que a estamos 
mutilando. A filosofía servir 
para solucionar os problemas 
da xente normal, esa idea de 
que o filósofo é unha persoa 
que  reflexiona na súa casa 
sobre cousas abstractas 
debémosllo un pouco quizais 
a Platón. A filosofía debe ser 
a que nos diga por onde 
temos que tirar ou como hai 
que ensaiar e aprender dos 
nosos erros, a vida práctica é 
ensaio e erro. Dinos como 
podemos vivir mellor, e que é 
ese vivir mellor. 
 

“Poñía nerviosos ós curas 
ó facerlles preguntas sobre 

o que era ser un bo 
Cristián” 

 
Cres que está infravalorada a 
filosofía na sociedade? 
Si, iso é evidente, dicir o 
contrario sería ser un iluso. 
Quizais por ese tipo de visión 
de que é para xente moi 
sesuda, que só é unha 
reflexión meramente teórica, 
e que o filósofo ten que estar 
illado na súa “torre de marfil 
ou de cristal” illado da 
sociedade. Ese pode ser o 
filósofo creador, pero non o 
que é realmente a filosofía. 

 
Cal é para ti o prototipo de 
alumno perfecto? 
Non hai alumno perfecto, 
tampouco hai alumno 
imperfecto. Un alumno o que 
ten que intentar é aprender, 
escoitar o que lle están 
dicindo e sobre todo, pensar. 
Aquel  que é capaz de 
escoitar, pensar, e ser crítico 
cun mesmo no sentido de 
“¿Que é o que fago eu mal? 
¿Como podería mellorar? 
¿Como facer que a vida 
intelectual e a práctica sexan 
boas? ¿Como ser feliz?”: o 
alumno que sexa capaz de 
saber vivir a vida e aprender 
da vida; porque o que chapa 
e fai os exames perfectos, iso 
é unha técnica pero a vida vai 
máis alá diso. 
 
Cales eran as materias que 
máis odiabas de pequeno? 
A relixión, porque a min non 
me di absolutamente nada. 
Eu pertenzo a unha época na 
que a relixión estaba en todo, 
eu ía a un colexio relixioso así 
que acabei aborrecendo todo 
tipo de adoutrinamento. Ós 
curas poñíaos moi nerviosos 
porque lles facía moitas 
preguntas sobre o que era 
ser un bo Cristián. 
 
Que cousas cambiarías do 
instituto? 
O profesor de filosofía! 
(risas). É unha pregunta que 
me sorprende, non sei… 
cambiaría o edificio, por un 
moito máis funcional. 
Logo cambiaría o modelo de 
ensino: aínda que isto non 
ten nada que ver co instituto, 
é un fracaso. Os profesores 
estamos moi limitados 

(criterios de avaliación, o que 
temos que dar, como o 
temos que dar…). Primeiro 
poñen os criterios de 
avaliación e despois 
suspendemos a moita xente; 
se aprobamos a moita xente,  
din que van mal preparados 
para selectividade. ¡É todo 
moi contraditorio! Ós 
profesores nunca se nos pide 
a opinión, ademais, sería 
difícil porque cada un ten 
unha opinión completamente 
distinta do modelo de ensino, 
pero habería que chegar a un 
tipo de consenso máis alá do 
político, un consenso social 
no que se lle pida consello ós 
profesionais ou, cando 
menos, escoitalos. 
 

“A dinámica da miña 
profesión obrígate a un 

‘aquí e agora’” 
 
Cres entón, que o sistema 
era mellor antes? 
Non, o que fai que un sistema  
funcione é cando hai un 
compromiso por tódalas 
partes. Un punto no que ao 
alumno se lle diga: “Ou te 
implicas ou isto é un fracaso”, 
e ao profesor igual. 
Aquí o que se está dando é 
que cada vez os alumnos 
teñen menos interese por 
aprender e os profesores 
ímonos desilusionando, 
porque os resultados non 
veñen, porque as clases  son 
difíciles de dar e síntese un 
decepcionado consigo 
mesmo, co sistema. Logo se 
se buscan culpables non os 
hai, todos o somos. 
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Cando estudabas 
imaxinábaste que dar clase 
sería como agora? 
Nunca me imaxinei dar clase, 
nin sequera cando estudei 
filosofía. A única forma de 
que a miña vida xire entorno 
á filosofía tendo esta 
licenciatura é dando clase. 
Eu nunca pensei nesta 
posibilidade, cando se sae 
desta carreira hai que 
apuntarse á cola do paro e ás 
listas de ensino, un día 
chámante e daste conta de 
que tes que dar clase. É unha 
profesión con moitos sen 
sabores: o profesor da todo 
de si polo ben dos demais, hai 
poucas profesións así (a 
medicina ou unha ONG). 
Aínda que estamos alienados, 
non o estamos de todo 
porque sempre estás 
aprendendo, dos alumnos, 
tes que cambiar a 
metodoloxía porque non son 
bos os resultados, non podes 
estar facendo o mesmo ata 
que te xubilan. Aquí hai 
moito de repetitivo pero 
tamén hai moito de variación, 
de creatividade ás veces, o 
profesor ten que innovar 
porque unha clase está viva, 
estás falando con xente que 
ten sentimentos, que ten 
épocas boas, que ten 
problemas familiares, que 
non os ten, que se namora… 
quero dicir, esa dinámica 

obríagate a (como di o título 
da revista) un aquí e agora. 
Nunca sabes o que vai pasar. 
 
Nos primeiros anos 
identificábaste máis cos que 
estaban sentados de 
alumnos que cos 
compañeiros da sala de 
profesores? 
Sempre me identifico máis 
cos que están ahí sentados. 
Quizais últimamente me 
estou acomodando máis, 
pero eu sempre andiven de 
instituto en instituto por iso 
nunca me deu tempo a pasar 
mais ala de ser compañeiro, 
non cheguei a ter amizade. O 
que sempre vas ter é 
alumnado, así que eu 
preocúpome polos alumnos 
aínda que non o pareza 
(risas). 
  

“O Canario Sócrates foi 
para captar a vosa 

atención” 
 
Unha pregunta que se fai 
todo 2º de BAC é ¿O canario 
Sócrates existe realmente? 
Foi para captar a vosa 
atención, pero tamén ten 
outro uso.  
Cando se di a palabra 
“Sócrates” estades pensando 
nun ser humano, pero pode 
ser outras moitas cousas. O 
exemplo serve para facer ver 

que na conexión entre 
linguaxe, realidade e 
pensamento hai conflito. A 
comunicación é 
problemática, porque eu 
podo dicir unha cousa e ti 
estar entendendo outra 
distinta.  
Este é un problema que a min 
sempre me pareceu moi 
interesante. A linguaxe 
distorsiona a realidade? Só 
podemos ver o que somos 
capaces de comunicar? Podo 
pensar máis alá da miña 
linguaxe? Se eu fose inglés, 
vería a realidade doutra 
forma por falar unha lingua 
distinta? Eu vexo a realidade 
a través da miña cultura. Non 
será iso a Caverna de Platón? 
 
Cal foi a anécdota máis 
graciosa que che pasou cun 
alumno? 
Foi cando unha alumna me 
preguntou polo significado 
dunha palabra, o significado 
de “acepción”; entón, a min 
ocorréuseme poñerlle un 
exemplo para explicarllo e 
puxen de exemplo a palabra 
“cabo”: pode ser un 
accidente xeográfico, o 
extremo dunha corda, un 
cargo militar. De repente, 
botouse as mans á cabeza e 
dixo: “¡o profe sábese o 
diccionario de memoria!” 

 
 

Grazas a Carlos por contestar desinteresadamente a estas preguntas, que nos tempos que 
corren  é de valorar, xa que en caso de ter que pagarlle implicaría unha páxina da revista ou 
dúas sen cor; bromas á parte, grazas pola túa colaboración. 
 
 

Entrevistas realizadas por Goretti Valiña Vázquez 
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CHARLA CON NATIVA FRANCESA 
Os alumnos e alumnas de Francés corrspondentes ós 
cursos de 1º e 2º de Bacharelato participaron nunha 
actividade linguística que desta volta baseouse en 
temas de civilización. Para ilo contaron coa 
colaboración de Danielle Baot, de nacionalidade 
francesa, profesora de idiomas e vencellada por 
diversas razóns con Sarria. Os estudantes do 
noso instituto tiveron a ocasión de preguntar 
sobre temas tan variados como a gastronomía, 
a familia, o ensino, o deporte, a crise, a moda, o 

turismo. Danielle 
Baot, boa 
coñecedora da 
cultura gala, 
aportou de forma 
moi pedagóxica 
coñecementos 
moi interesantes para os alumnos antes citados. 

 

COMEDIA DE MOLIÈRE E 
ACTIVIDADE DE 

SIMULACIÓN 
Unha adaptación da coñecida 
comedia do dramaturgo Jean 
Baptiste Poquelin “Moliére”, “LE 
MALADE IMAGINAIRE”, foi o 
epicentro dunha actividade á que 
acudiron um total de 31 alumnos 

de francés pertencentes á 3º e 4º da 
ESO, asi como de 1º e 2º de Bacharelato. Preparada 
para adolescentes, a representación permitiulles 
reflexionar sobre o teatro como ferramenta de 
aprendizaxe lingüística, facilitada pola preparación 
anterior que sobre a mesma levaron a cabo nas 
respetivas clases. Os alumnos e alumnas completaron a 
súa xornada matinal en Lugo cunha actividade de 
simulación, baseada na localización, a partires dunha 
serie de preguntas en lingua francesa de diversos 
aspectos do pasado e presente da cidade bimilenaria.  

 

PEQUENAS OBRAS 
DE TEATRO 

Os alumnos de 2º de 
Bacharelato, tanto do grupo A 
como do B, empregaron tamén 
o teatro como recurso 
pedagóxico. Foi nas súas clases, 
recorrendo a diversos guións en 
plan “sketch”, de duración máis ben curta, que lles 
permitía empregar o francés a través das diferentes 
ferramentas que esta arte proporciona. 

 

SEMAINE DE LA FRANCOPHONIE 
A alumna de 1º de Bacharelato Hajer Kardad participou 
no concurso “Dix mots de la francophonie”, encadrado 
na Semana da Francofonía, que regularmente lévase a 

cabo a mediados de marzo. O concurso buscaba a 
creación dun texto, relacionado cun recordo dunhas 
vacacións, tendo que para ilo utilizar dez palabras 
facilitadas polos organizadores. Nesta actividade 
participan alumnos de diversos países e ten como 
premio material escolar moi variado. 

 

SEMANA DA PAZ 
Nesta actividade proposta pola biblioteca 
do noso centro, tamén colaboraron 
alumnos de Francés. Foron, en concreto, 
os de 1º de Bacharelato, que fixeron um 

poema a partires das iniciais da lenda “ Jour de la Paix “ 
(Día da Paz), e os de 2º de Bacharelato, que traballaron 
texto e imaxe a partires dunha frase do escritor-
aviador-aventureiro, Antoine de Saint-Exupéry.  

 

TOP FRANCOPHONE 
De novo este singular concurso, onde a música é a 
raíña, foi do agrado dos alumnos. Nel tomaron parte 
estudantes de 4º de ESO, 1º e 2º de Bacharelato. Como 
na edición precedente, consistía en valorar diferentes 
cancións en francés, de antes de 1990 e despois dese 
ano ata a actualidade, nunha lista de máis de cen pezas 
musicais propostas polos organizadores. Valorábase a 
letra, a música e o vidéo-clip das cancións, das cales o 
departamento fixo unha segunda selección para 
facilitar o traballo do alumnado. Os estudantes debían 
dar un voto para escoller así a canción máis votada. A 
maiores decidiuse entre profesores e alumnos 
seleccionar igualmente o título máis votado entre os 
participantes do noso centro escolar. 

 

PRACTICANDO NO CHEMIN FRANÇAIS 
Como acontecera no curso 
pasado, o Camiño de Santiago ó 
seu paso por Sarria, converteuse 
no eixo dunha actividade 
lingüística para alumnos de 
Francés, en concreto dos niveis 
3º e 4º ESO, 1º e 2º de 
Bacharelato. Durante o 
discorrer dunha mañá de abril, e despois 
de traballar previamente diferente información sobre a 
ruta francíxena facilitada pólos seus docentes, os 
estudantes deberon localizar en diversos puntos da 
ruta peregrinos de fala francófona cos cales falar en 
forma de entrevista escrita ou gravada. Semellante era 
outra das tarefas expostas, neste caso con hostaleiros, 
restauradores o persoas vencelladas ó mundo do 
turismo de Sarria que colaboraron xentilmente, 
respondendo a preguntas sobre o seu traballo, o 
emprego de linguas estranxeiras, etc. Un cuestionario 
de gramática, con opcións varias en cada pregunta, e 
con temática relacionada con Sarria, completou esta 
actividade primaveral no corazón da nosa vila.  
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O MUNDO DO XOGRAR 

A nosa 
Biblioteca 

Velaquí temos o resumo dalgunhas das actividades realizadas ao longo do curso na nosa biblioteca. 
Recordade que podedes visitar o seu blog: http://biblioxograr.wordpress.com/, o cal tivo un 
lavado de imaxe (e de servidor) nos últimos meses. 
 
 

A NOVA IMAXE DA BIBLIO 
A Biblioteca do noso centro sufriu 

considerables cambios 
neste curso académico. Iso 
debeuse a que entrou a 
formar parte das 
bibliotecas incluidas no 
Plan de Mellora a nivel 
galego. Este factor 
posibilitou a consecución 
dunha importante 
cantidade de cartos cos 
que se afrontaron 

diversas modificacións. 
Deste xeito viuse aumentado o número de 
fondos de boa parte das materias, tanto no 
que atinxe a libros, como a suscripcións a 
revistas ou a adquisición de diversos 
material audiovisual. Igualmente esta 
partida permitiu a adquisición dunha nova 
impresora, diversos portátiles para o uso 
dos membros da comunidade escolar e 
unha cadea musical, onde escoitar de 
forma moderada a música que nos apetezca. 
Igualmente mercáronse clasificadores de DVDs 
e CDs, un revisteiro e novas estanterías, xunto 
con diverso material para o correcto 

funcionamento da 
biblioteca, no que 
tamén contribuiu a 
habitual suma de 
diñeiro 
que pon 
o propio 
Xograr. 
Todo 

isto, xunto a recuperación de mobiliario en 
desuso que estaba no IES, permitiu darlle un 
novo “look” a un espazo tan necesario na 
formación do alumnado, buscando sempre a 
súa utilidade, o seu carácter flexible e, ó 
mesmo tempo, que sexa operativo, accesible e 
acolledor. Estes cambios continuarán no resto 
do curso, reorganizando estanterías, mobles, 
vitrinas, para facilitar a organización dos fondos 
existentes, e proseguiranse no curso vindeiro, 

co gallo de seguir mellorando este 
espazo tan especial e, ó mesmo 
tempo, necesario. 
 

DINAMIZACIÓN 

Como vén sendo habitual o 
alumnado novo no centro –1º ESO, 
1º Bacharelato e 1º Ciclo Medio 
Atención Socio-Sanitaria– pasou nos 
seus respectivos grupos 

pola 
biblioteca 

para 
coñecer o seu 
funcionamento. Estas 
visitas guiadas 
realizáronse 
igualmente con 
aqueles estudantes que no futuro 
cursaran estudos no Xograr. Igualmente todos 
eles, así como outros novos de cursos 

diferentes, profesores e persoal non 
docente que non o tiñan, recibiron 
o seu correspondente carnet da 
biblioteca.   
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CELEBRACIÓNS 
Seguindo a tónica de 
cursos precedentes, 
diversas celebracións 
conmemoráronse na 
biblioteca, todas elas 
relacionadas con 
datas especiais. Así, 

días como o da 
Biblioteca, o dos Namorados, o do 

Cancro, o da Paz, así como Letras Galegas ou o 
día do Libro, entre outros, tiveron o seu 
especial recordo, plasmado en exposicións 
con aportacións dos nosos alumnos. 
 

CONCURSOS 
Outro eido no que se traballou durante este 
curso foi o dos concursos. Así, dunha banda 
a biblioteca, colaborou en algúns clásicos 
como o de Beléns (Relixión) ou o de 
escritura (Lingua Galega). Asemade a 
biblioteca organizou dous, un sobre un 
relato curso e outro para crear o logo da 
mesma, aínda sen fallar no momento de 
redactar esta información.  

 
REVISTAS E LECTURAS 

Buscouse colaborar co sempre interesante 
tema de incentivar á 
lectura. Así, revisouse e 
actualizouse a oferta de 
revistas e prensa, para 
que fose ben accesible a 
todos os usuarios. 
Igualmente ofertáronse 
títulos de lectura para 
todos os niveis, nos 

períodos vacacionais de Nadal e Pascua. A 
maiores, e como principal novidade, coa 
colaboración anónima do profesorado foise 
facendo mes a mes un listado de suxerencias de 
libros de moi variada índole, pensados 
fundamentalmente para un público adulto. 
 

MULTIMEDIA 
Non se esqueceu na biblioteca outro apartado 
fundamental no proceso de aprendizaxe, como 
é o multimedia. Ademais de aumentar a oferta 
de ordenadores, creouse un espazo para a 

escoita de música (en soportes 
tan diversos como radio, cd, 
cassette, mp3, usb, etc) a través 
dunha completa minicadena. 
Igualmente mellorouse a oferta 
de DVDs con películas de 
temáticas moi dispares, aptas 
para os nosos estudantes, e 
que se prestan para o seu 
tranquilo consumo na clase ou 

na casa, ou diverso material neste 
soporte audio-video de disciplinas moi 
variadas. 
 

CLUB LECTOR 

Proseguimos 
con esta 
actividade, 
toda unha 
referencia 
no noso 
centro, con 
anos e 
experiencia 
acumulada. 
No 
primeiro 
trimestre 
traballouse 
coa obra de Marcos 
Calveiro “O pintor do sombreiro de malvas”, 
mentras que na segunda –no momento da 
saída desta revista a terceira aínda non tivo 
lugar– o autor escollido foi o lucense Álvaro 
Cunqueiro, do que se leu en común “Merlín e 
familia”.  
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Como novidades do 
noso Club Lector 
suliñar a información 
que se facilitou 
sobre películas 

directamente 
vencelladas con 
cada obra e a 
realización de 
puzzles de obras 

pictóricas tamén relacionadas, como 
“La habitación de Arles” e “The 
Accolade”.  

 
LECTURAS TEATRALIZADAS 

Continuouse con esta actividade 
complementaria, que permite recorrer ó teatro 
como elemento pedagóxico e educativo, 
traballando con grupos pequenos e alumnos 
interesados. A obra escollida na primeira 
avaliación foi “Luces de Bohemia” do xenial 
dramaturgo galego Ramón María del Valle-
Inclán. 
 

FERRAMENTA  INDISPENSABLE 

A que representa o noso blog 
(http://biblioxograr.wordpress.com/), 
plataforma ideal para informar e difundir as 
actividades da biblioteca e outras cousas do 
noso centro escolar. No curso actual tamén 
recibiu un axeitado “lavado de cara” que o 
deixou máis operativo, dinámico e atractivo. 
 

PEQUENO AGASALLO. . . 

…o que faciamos dende a biblioteca a todos 
aqueles que levaban un libro. Unha sinxela 
forma de incentivar a lectura co agasallo dun 
marcapáxinas para cada lector ou lectora, 
campaña que escomenzamos o curso anterior e 
seguimos no presente. 
 

E A MAIORES. . . 

Dende o equipo da biblioteca non se esqueceu 
o traballo doutros apartados sempre necesarios 
neste espazo como son: 

 Campaña de normas. Insistiuse en 
apartados como o de manter silencio, 
sentarse correctamente, colocar as 
cousas como se atoparon, cubrir os 
formularios para ordenadores, xogos ou 
música, abrir persianas para traballar 
con luz natural, manter orde e as 
quendas, etc. 

 Identificación. Continuouse o traballo 
de correcta identificación das principias 
áreas da biblioteca, tarefa que se fai ós 
poucos e máis coa renovación de 
mobiliario que se está levando a cabo. 

 Renovación dos tejuelos. Aumentouse a 
informatización dos fondos existentes, 
tanto dalgúns que tiñan o “tejuelo” 
antigo, como os de nova incorporación, 
proceso lento pero que permite un 
mellor control do material do que 
dispoñemos.  

 
 ¡OLLO! Isto non é máis que unha pequena 

mostra de tooodas as actividades que se 
levan a cabo dende a bilioteca do Xograr 
durante o ano. 
Non deixedes de visitala para seguir ó tanto 
das súas novidades (exposicións do día do 
Libro e das Letras Galegas, concursos de 
relatos, Semana da Banda Deseñada…). 
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O pasado 22 de novembro de 
2011, faleceu unha das principias 
figuras do evolucionismo, a 
bióloga estadounidense Lynn 
Margulis.  
 
Aínda que pareza incrible, esta 
noticia non apareceu en moitos 
dos xornais que compramos a 
diario, de feito para ver a noticia, o 
máis probable é que tivésemos 
que recorrer a unha revista 
científica. Como posiblemente non vos decatastes, vouvos falar un pouco dunha das mulleres máis 
importantes no ámbito da Ciencia. 
 

Para comezar, as súas aportacións á bioloxía son múltiples e de gran importancia: 
 

 Describiu paso a paso e con concreción a orixe das células eucariotas. (Estas 
teorías serán explicadas posteriormente). 

 Xunto con K. V. Schwartz clasificou a vida terrestre en cinco reinos agrupados 
nos seguintes grupos: Moneras, Protistas, Fungos, Plantas e Animais. 

 Formulou a súa teoría da simbioxénese e a importancia desta na evolución. 

 Apoiou desde o inicio a “Hipótese de Gaia” do químico James E. Lovelock, 
contribuíndo a ela a partir da bioloxía e axudando a que acadase a categoría 
de teoría. 

 Fixo unha gran suma de traballos sobre organismos bacterianos e formas de 
vida simbiótica. 

 

No que se refire a súa vida, é interesante saber que: 
 

Naceu en Chicago, Estados Unidos no ano 1938, como xa dixen 
anteriormente, é considerada unha destacada bióloga e unha das 
principias figuras do evolucionismo. 
Era membro da Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos 
dende 1983 e da Academia Rusa das Ciencias. 
No ano 1999 recibiu da man do presidente estadounidense Bill 
Clinton, a Medalla Nacional de Ciencia; é mentora da Universidade de 
Boston e foi nomeada “doutora honoris causa” por numerosas 
universidades como a de Valencia, Vigo, Madrid e Barcelona.  
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Comezou os seus estudos secundarios na escola pública de Hyde Park e cando máis tarde foi trasladada polos 
seus pais á elitista Escola Laboratorio da Universidade de Chicago, 
decidiu regresar á primeira xunto cos seus amigos xa que pensou 
que pertencía a ela. Aos 16 anos foi aceptada no programa de 
alumnos adiantados da Universidade de Chicago, onde se licenciou 
aos 20 anos. En 1958 continuou os seus estudos na Universidade de 
Wisconsin como estudante dun máster e profesora axudante. 
Estudou bioloxía celular e xenética, tanto xeral como de poblacións. 
Dende un principio sentiuse atraída polo mundo das bacterias que 
naquel entón, eran consideradas unicamente como xermes de 
carácter patóxeno e sen interese na esfera do evolucionismo. 
 
Apoiouse en traballos ignorados e esquecidos para elaborar a súa 
primeira intuición sobre a importancia do mundo microbiano na 
evolución. Estes traballos levárona ao que ela considera unha obra 
mestra: “The Cell in Development and Heredity” (“A célula no 
desenvolvemento e herdanza”), escrito por E. B. Wilson en 1928. A 
partir daquel momento o seu traballo centrouse en desenvolver a 
hipótese de que as partes non nucleadas das células eucariotas eran 
formas evolucionadas doutras bacterias de vida libre, o que a levou a 
desenrolar a teoría da endosimbiose seriada e posteriormente a súa 
visión do papel da simbioxénese na evolución. 
 
 

Agora explicaremos as teorías citadas anteriormente: 

 

En 1968 propuxo a teoría da endosimbiose para explicar a orixe das mitocondrias e dos cloroplastos. 
Segundo esta teoría fai uns 1500 a 700 millóns de anos a abundancia de bacterias ofrecía un bo panorama para 
que unhas, as máis grandes, puidesen alimentarse doutras; así 
unha célula procariota moi grande (chamada urcariota) enguliu 
outras células procariotas máis pequenas que en lugar de ser 
dixeridas sobreviviron en simbiose con ela. Co tempo 
evolucionaron desempeñando funcións útiles para a célula maior 

e orixinaron mitocondrias 
e cloroplastos. 
 A orixe do resto 
de orgánulos explícao a 
teoría autóxena que postula que a membrana plasmática iría formando 
invaxinacións e pregues que se introducirían na célula e terminarían por 
desprenderse ata formar compartimentos membranosos internos. 
 
 
Durante a época da súa morte, esta produciuse mentres traballaba no seu 
laboratorio, dedicábase a profundar no estudo de diferentes espiroquetas e 
o seu posible protagonismo en procesos simbioxenéticos. 
Tamén cabe destacar que no ano 2008 recibiu a medalla Darwin-Wallace 
e no 2011 foi nomeada profesora distinguida do Departamento de 
Xeociencias da Universidade de Massachusetts. 
 
 

 Traballo feito por Nacho Villamarín Lebón 
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…As serpes son inmunes 
ao seu propio veleno. 
 

…As serpes non poden 
pestanexar, xa que, non 
teñen pálpebras. 
 

…Algúns insectos femia como os saltóns teñen un 
“ovopositor”, que é unha prolongación no 
corpo, como se fose un pequeno coitelo, 
que lles serve para poñer os ovos. 
 

…A Lura xigante, ten uns ollos de 38 
centímetros.    

 

…A Terra, no seu movemento de Rotación (sobre si mesma) 
ten unha velocidade de 1.609 km/h e no movemento de 
Translación (arredor do sol) ten unha incrible velocidade de 
107.826 km/h. 
 

…Se se puidese conducir en liña recta cara o espazo, 
chegarías aproximadamente nunha hora. 
 

…Trasnsmítense máis xermes dando a man que bicándose 
con alguén. 
 

…O lugar de máis profundidade 
da Terra, é a chamada “Fosa das 
Marianas” no Océano Pacífico e 
ten unha profundidade de 11.012 
m. 
 

…O óso máis pequeno do corpo humano, é o “Estribo” 
apenas mide 2,5 mm. atopase no conduto auditivo e ten 
forma do estribo dos cabalos. 
 

…As pombas teñen unhas glándulas no boche, que 
segregan un líquido parecido ao leite nos mamíferos.  
 

…As persoas adultas posúen uns 5 litros de sangue no 
corpo. 
 

…Sabemos que a neve é, sen 
entrar en detalles, auga xeada, 
entón, Por qué os cubiños de xeo 
do frigorífico son transparentes e 
en cambio a neve é branca? Que 
a neve sexa branca débese a que 
os cristais de xeo polos que está 
formada, están cheos de aire e isto fai que se difunda a luz, 
dándolle a característica cor branca.  
 

…As unllas, fiestra do corpo, dependendo da cor das 
manchas que poden aparecer nas unllas, indícannos que 
algo falla no organismo. Así por exemplo, se as manchas 
son de cor branca, dinnos que hai unha falta de zinc; ou 

azul, que nos indica unha cantidade de osixeno no sangue 
inferior ao necesario. 
 

… hai varios experimentos que 
afirman que as plantas se 
comportan de distinta maneira 
cando se expoñen a sons, 
como a música. 
 

…O salouco é un espasmo 
involuntario producido polo diafragma cando este se contrae 
bruscamente e de forma intermitente xunto cos músculos 
que utilizamos para inspirar. Cando isto ocorre a epiglote 
cérrase repentinamente e produce o son do “hip”. A causa 
do salouco adoitan ser cousas como: comer moi rápido, 
tomar comida picante, rir, tomar bebidas alcohólicas, beber 
algo frío mentres se come algo quente, etc.  
Normalmente o salouco resólvese automaticamente, sen 
ningunha axuda, aínda que existen todo tipo de remedios 
caseiros como: os sustos, manter a respiración durante uns 
segundos ou beber líquido co nariz tapado. Pero non 
sempre é así de fácil, hai casos nos que o salouco persiste 
horas, días, semanas e incluso anos.  
 

…Chámaselle espirro, cando os pulmóns teñen a 
necesidade de limpar as mucosidades, ou de despexar o 
nariz de posibles esporas cando temos alerxia ou 
simplemente po. A capacidade pulmonar que temos é 
tremendamente forte e hábil, xa que á hora de espirrar, é 
capaz de alcanzar unha velocidade de hasta 160 km/h. Á 
consecuencia disto, os movementos que temos á hora de 
espirrar son involuntarios, tal como encollernos de ombros, 
tirar cara a diante ou pechar os ollos, todos os movementos 
son imprescindibles, xa que se espirramos cos ollos abertos 
hai unha gran posibilidade de que se saian da súa órbita se 
non se pechan, debido á gran forza pulmonar e a velocidade 
coa que expulsamos moitos dos residuos nasais.  
 

… ¿Que foi antes: o ovo ou a galiña? Un científico, un 
filósofo e un avicultor cren que resolveron, por fin, unha das 
máis vellas e populares adiviñanzas da humanidade.  
A resposta inequívoca dada polos dous pensadores e polo 
granxeiro é que foi antes o ovo. En 
resumo, este é su argumento:  
O material xenético non se transforma 
durante a vida do animal, polo que a 
primeira ave que no transcurso da 
evolución se converteu no que hoxe 
chamamos unha galiña existiu primeiro 
como embrión no interior dun ovo. O 
organismo vivo no interior do ovo tiña o mesmo ADN que o 
animal no cal despois se convertería, polo que "a primeira 
cousa viva que podemos clasificar sen temor a equívocos 
membro desa especie é o primeiro ovo".  
 

Feito por Álvaro Prieto García 
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O mundo da cociña interésanos a todos. Tanto ten se somos dos que gozan entre os fogóns ou dos 

que se limitan a degustar, o universo dos sabores nunca resulta indiferente. 
E é que a comida, algo que nun principio era unha simple necesidade, hai tempo que ascendeu de 

nivel para a nosa especie e se converteu en outras moitas cousas: pracer, ocio, negocio, signo de 
identidade...   

A súa importancia nas nosas vidas vai moito máis alá da nutrición e unha mostra diso é a existencia 
do turismo gastronómico. Os pratos e produtos comestibles dun lugar serven de atractivo para os viaxeiros 
e, cando realizamos unha viaxe, non falta quen nos aconselle non volver do destino sen ter probado esa 
ou aquela comida.  

Dende Aquí e Agora propoñémosvos unha viaxe de sabores sen saír da vosa cociña cortesía de 
Miguel Cumbraos e María Díaz Bernárdez, que nos proporcionaron unha escolma de receitas 
internacionais.  

Gorro, mandilón e bo proveito! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RUSIA: BORTSCH (Sopa de remolacha) 
 

Ingredientes: 
 

- ½ kg de remolachas cocidas 
- 1 litro de caldo (ou auga con Avecrem) 
- 25 g de margarina 
- 1 cullerada sopeira de vinagre 
- nata líquida 
- sal, pementa. 

 

Preparación: 
 

Por a derreter a margarina na pota. Engadir a remolacha en rodas e refogar dez 
minutos. Engadir o caldo quente, o vinagre, o sal e a pementa. Deixar cocer 15 
minutos. Pasar a batidora. 
Servir en cuncas individuais cunha cullerada de nata en cada unha. Pódese tomar fría 
ou quente. Para o primeiro caso, meter na neveira polo menos durante tres horas. 
 
 

GRECIA: ENSALADA GREGA 
 

Ingredientes: 
 

- cogombro 
- tomate ( non demasiado maduro) 
- cebola 
- pemento verde 
- olivas negras 
- queixo feta 
- sal, pementa branca 
- 6 culleradas de aceite de oliva 
- 2 ½ culleradas de vinagre 
- perexil, tomiño, ourego, albahaca. 

 

Preparación: 
 

Por nunha ensaladeira as verduras: o cogombro pelado e cortado en rodas, o tomate en 
cachos, o pemento e a cebola en aros e as olivas negras 
Mesturar nunha cunca o aceite, o vinagre, o sal, a pementa e as herbas. Aliñar a ensalada. 
Engadir o queixo en anacos ou nun so bloque. 
É unha ensalada moi fresca, moi adecuada para o verán. 
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ALEMAÑA: ENSALADA ALEMANA  
DE PATACAS E SALCHICHAS 
 

Ingredientes: (para 2 persoas): 
 

- 4 patacas 
- 1 bote de salchichas de Frankfurt 
- 4 cogombros grandes en vinagre 
- 1 cebola pequena 
- 2 mazás reineta pequenas 
- perexil 
- maionesa (1 ovo, 20 culleradas de aceite,1 cullerada de zume de limón, ½ cullerada de 

mostaza de Dijon, sal e pementa branca) 
 

Preparación: 
 

Lavar as patacas coa pel e frotalas cun estropallo. Cocelas coa pel, coidando que non se desfagan. 
Pelalas e cortalas en rodiñas ou en dados. Cortar as salchichas e os cogombros en rodiñas finas. Picar a 
cebola moi fina. Pelar e cortar as mazás en cubos pequenos. 
Poñer nunha ensaladeira as patacas, as salchichas, os cogombros, a cebola e as mazás. 
Preparar a maionesa, vertela na ensaladeira e mesturar ben todos os ingredientes. Esparexer perexil 
picado. 
 

ITALIA: SPAGHETTI ALLA PUTTANESCA 
 

Ingredientes: 
- espaguetes 
- olivas negras 
- 50 g de manteiga 
- 6 filetes de anchoas 
- 2 dentes de allo 
- 1 cullerada de alcaparras 
- 1 cullerada de perexil moi picadiño 
- 200 g de tomate pelado 
- aceite de oliva 
- sal, pementa. 

 

Preparación: 
 

Refogar o allo fileteado e as anchoas cortadas en anaquiños na manteiga. Engadir as olivas, as 
alcaparras, o tomate pelado cortado en anacos, o sal e a pementa. Cocer durante 5 minutos. 
Cocer os espaguetes al dente e escorrelos, condimentalos coa salsa e esparexer perexil. 
 

CANADÁ: SALMÓN AO ESTILO DE TERRANOVA 
 

Ingredientes: 
 

- salmón afumado 
- cebola 
- alcaparras 
- limón 
- aceite 
- eneldo. 

 

Preparación: 
 

Colocar o salmón nun prato ou fonte. Esparexer por riba a cebola moi picadiña e as 
alcaparras. Aliñar con sal, zume de limón, aceite e eneldo. 
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HUNGRÍA: GOULASH 
 

Ingredientes (2 persoas): 
 

- ½ k de morcillo de terneira 
- aceite de oliva 
- 2 cebolas ( 250 g aproximadamente) 
- 2 dentes de allo 
- 2 cenorias 
- ½ cullerada de paprika (vale pementón  
- de La Vera agridoce ou algún pementón doce) 
- 8 ou 10 culleradas de tomate triturado 
- 1 folla de loureiro 
- 8 ou 10 culleradas de viño tinto 
- sal 
- pementa branca. 
 

Preparación: 
 

Cortar a carne en anacos como para guisar. 
Poñer na olla a presión aceite de oliva e refogar a carne. Engadirlle as cebolas picadiñas, 
logo as cenorias en rodas e o tomate; por último, os allos machacados. Salpimentar. 
Engadir o resto dos ingredientes, pechar a ola e cocer con presión. 
Acompañar con arroz branco ou pasta curta. 
 

CHINA: POLO CON AMÉNDOAS 
 

Ingredientes (para 2 persoas): 
 

- 1 peituga de polo 
- 1 porro 
- 1 cenoria mediana 
- medio pemento verde 
- medio pemento vermello 
- 125 g de xudías verdes 
- un pouco de apio 
- 5 culleradas de salsa de soia 
- 3 culleradas de viño branco 
- 50 g de améndoas peladas e tostadas 
- aceite 
- medio cubiño de caldo de verduras. 

 
Preparación: 
 
Cortar as peitugas en dados. 
Cortar o puerros en rodiñas finas, as cenorias en xuliana, os pementos en tiras, as xudías 
verdes en trianguliños e o apio en xuliana. 
Colocar nun bol o polo e arredor as verduras. Verter a salsa de soia e o viño e deixar macerar 
dez minutos. 
Cubrir con aceite o fondo da tixola. Quentar ben. Escurrir o polo e cociñalo na tixola, 
removendo sen parar ata que cambie de cor. 
Engadir as verduras con toda a mariñada e o cubiño desmenuzado. Seguir cociñando a lume 
vivo de cinco a sete minutos, removendo as verduras ata que estean cocidas pero cruxentes. 
Incorporar as améndoas, mesturar e servir. 
Está rico con arroz branco. 
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FRANCIA:  
QUICHE LORRAINE 
Ingredientes: 

 Para a masa quebrada: 
- 1 vaso de fariña 
- 100 g de margarina 
- 1 ovo (frío, segundo sae do frigorífico) 
- sal. 

 Para o recheo: 
- 3 ovos 
- Touciño en anaquiños ou en dados 
- Champiñóns 
- Xamón cocido en dados 
- 2 ou 3 culleradas de nata. 

 

Preparación: 
Facer a masa: Poñer a fariña nun bol e facerlle un burato no medio. Colocar nel o ovo e salar. Engadir a 
margarina en anaquiños. Mesturar todos os ingredientes amasando o menos posible. Estirar a masa e 
colocala no molde sen engraxar (non importa se a masa rompe ao colocala: sóldanse os pedazos no 
molde). Pinchar o fondo cun garfo. 
Dispoñer sobre a masa o touciño, o xamón e os champiñóns laminados. 
Bater os ovos, engadirlles a nata e colocar sobre a torta. 
Cocer no forno prequentado ata que o recheo estea callado e a masa cocida. 
É unha comida propia de Lorena, unha rexión do norleste. 
 

RATATOUILLE 
Ingredientes: 

- 1 berenxena 
- 1 cabaciña 
- 2 tomates 
- 2 cebolas 
- 1 pemento roxo 
- 1 pemento verde 
- 1 culleradiña de café de tomiño 
- 2 dentes de allo 
- aceite de oliva 
- sal, pementa. 
 

Preparación: 
Poñer un pouco de aceite de oliva nunha pota e engadir as berenxenas cortadas en dados. Remover para 
que non se peguen. Engadir as cabaciñas tamén en dados e os pementos en anacos. Deixar cocer. 
Mentres, poñer nunha tixola seis culleradas de aceite de oliva e refogar as cebolas cortadas en cadradiños. 
Cando estean transparentes, engadir os tomates pelados e cortados en anacos. 
Cando os tomates estean desfeitos, engadir á pota das outras verduras. Sazonar co allo picado, o sal, a 
pementa e o tomiño. Deixar cocer todo xunto durante dous minutos. 
Cómese frío ou quente, só como entrante ou acompañando unha carne. Requentado está aínda mellor. É 
propio do sur de Francia. 
 

PASTEL BRETÓN 
Ingredientes: 

- 350 g de fariña 
- 175 g de manteiga 
- 200 g de azucre 
- 7 xemas e 1 clara de ovo. 

 

Preparación: 
Pór a fariña nunha ensaladeira, facer un pozo e botar alí o azucre. Refacer o pozo e colocar nel seis xemas 
e a clara. Cunha culler, mesturar o azucre e os ovos, e logo a manteiga derretida e a fariña ata que a pasta 
resultante sexa homoxénea e non se pegue ás mans. Untar de manteiga o molde (convén que sexa 
desmontable) e esparexer fariña para que o pastel non se pegue. Botar a pasta ben repartida, de xeito que 
teña un aspecto homoxéneo. Cun garfo, facerlle debuxos na superficie (liñas que se cruzan no centro, liñas 
que se cruzan formando cadrados,...). 
Bater a última xema e estendela cunha culleriña a modo de verniz. Cocer no forno prequentado tres cuartos 
de hora ou unha hora. Consérvase moito tempo porque é seco. 
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Na actualidade existen moitas redes sociais coñecidas: Facebook, Tuenti, hi5… Pero entre elas, nos 

últimos anos destacou unha en concreto. Si amigos, estou a falar de Twitter.  

Esta rede conseguiu que se considerara unha das máis importantes no mundo, xa que podes informarte e 

comunicarte con facilidade co resto dos twitteros. Calcúlase que máis de 200 millóns de usuarios envían 

65 millóns de tweets ao día e realizan 1.600 millóns de búsquedas diarias! Podemos dicir que é unha rede 

social “diferente” ás demais.  

Moitas persoas consideran a Twitter, unha rede social “que non sirve de moito”. Mec! Error! Nela pódeste 

enterar de noticias de todo tipo ao instante! Isto tamén é gracias aos TT (trending topic), que son os temas 

máis falados no mundo.   

O curioso de Twitter? Debes escribir un tweet no que non superes os 140 carácteres. Moitas veces pode 

que perdas a paciencia intentando resumir todo o posible, pero tamén ten un lado positivo: gañas retweets 

e followers. 

 

Sabías  que. . . ? 

 Twitter ten 140 carácteres porque segundo o propio Twitter: “Os SMS limitan cada mensaxe a 160 
carácteres”. Twitter ten ese límite e as reservas de 20 carácteres para o nome de usuario, deixando 
140 carácteres para “xogar” 

 O nome orixinal de Twitter era “Twittr” 
 O 26 de marzo de 2006, Jack Dorsey enviou o primero tweet da historia. 

 Noah Glass é o cofundador olvidado de Twitter. Él foi o que propuxo o nome que ten na 
actualidade. Pero o máis curioso de todo, é que foi despedido pouco despois de dar a súa 
“idea”. 

 O término “hashtag” creárono os propios usuarios para darlle un pouco de 
“vidilla” a rede social. Añádeselle o símbolo “#” diante da palabra. Utilízase para facer 
referencia a un tema en xeral. 

 Os venres adoita ser TT mundial o hashtag “#FF” (Follow Friday). No tweet no que se usa 
este hashtag os twitteros recoméndanlles aos seus seguidores seguir a outras persoas. 

 Lady Gaga (@ladygaga) é a persoa máis popular de Twitter. Na actualidade conta cuns 19 
millóns de followers (seguidores) 

 Entre as 5 persoas máis populares, catro son estrelas do pop. E a outra restante é o presidente de 
EE.UU, Barack Obama, que se atopa na terceira posición. 

 O deportista con máis followers en Twitter é o xogador de fútbol, Kaká (@KAKA), que conta con máis 
de 8 millóns de seguidores. Atópase no posto número 17, 
aproximadamente. 

 Twitter vale actualmente sobre 8.000 millóns de dólares 
 A partir da palabra “tweet”, creouse o verbo “twittear ou tuitear” 
 O éxito de Twitter aumentou ao permitir aos usuarios retwittear (ou 
retuitear) tweets doutros usuarios. 

 Cando Twitter está saturado aparece unha simpática imaxe dunha balea 
que na rede é moi comentada. 

 As revoltas producidas en Exipto é Túnez utilizaron Twitter para 
organizarse. 

 Twitter está bloqueado en China dende o 2009 
  O record de tweets por segundo produciuse o 1 de xaneiro de 2011 en Xapón. 

Enviáronse 6.939 mensaxes. 
  O primeiro tweet enviado dende o espazo publicouno a Estación Espacial 

Internacional ao astronauta T.J. Creamer en xaneiro de 2010. 

 Twitter ten menos de 500 empleados. 

 

NOVAS TECNOLOXIAS 

Reportaxe de Eva Melle Goyanes 
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Parece mentira que un teléfono móbil, aparentemente como outro 

calquera, poida gañarlles nas vendas a tódalas demais marcas. 

Para o que non saiba, estes teléfonos, cuxo nome é BlackBerry, son dos máis mercados no 

mundo, xunto cos iPhone.  

A febre BB comezou, aproximadamente, a mediados do ano 2011, converténdose no teléfono 

móbil preferido dos adolescentes. ¿O por qué? Para moitos este é un telefono revolucionario, 

inmellorable, que inclúe en aplicacións todo o que poidas imaxinar (¡e máis!). Contan con 

numerosas aplicacións como o Simple Screener Recorder que serve para sacarlle fotos á pantalla 

da BB; e, como non, con WiFi, xogos, memoria externa aumentable, opción de contratar internet 

móbil…  

As BlackBerry contan con teclado Qwerty, é dicir, con teclas externas, o que facilita a escritura 

nelas. Moita xente di delas que son algo antigas, 

porque a maioría dos móbiles actuais son táctiles, 

pero para outros é mellor, xa que así son máis 

fáciles de controlar.  
 

Pero como todos os teléfonos móbiles, teñen 

algúns que outros problemas, como que a veces 

se bloquean e son lentas, e algúns modelos teñen 

unha cámara de pouca calidade.  Unha das 

cousas que menos nos gustan destes teléfonos é 

un reloxiño pequeno que se pon numerosas veces 

no medio da pantalla e que bloquea o teléfono 

durante uns segundos. 
 

Aínda que estes teléfonos comezaron as súas vendas en España no 2011, comercialízanse 

dende o ano 1999, e xa daquela se podía navegar por internet pese a que a pantalla era en 

branco e negro. Esta BlackBerry comercializouse ata o 2002, ano no que saíu unha máis parecida 

á actual, xa con aplicación Java e con pantalla en cor. BlackBerry foi a primeira marca que lanzou 

un teléfono táctil. Hoxe en día, o modelo Torch é considerado polo mercado o máis completo. 

Poderíamos seguir con estas explicacións, pero creemos 

que o mellor é contalo dende o noso punto de vista, xa 

que nos tamén caemos nas redes dunha BlackBerry. 

Para nós este móbil é absolutamente todo. Sempre 

estamos enganchadas nela, teñamos ou non que facer. 

Pódese dicir que cando tes unha nas mans sénteste 

identificado. Aínda que hai moitas, cada unha é diferente, 

ben por como é por dentro, ou polas fundas que se lle 

poden poñer. Mesmo hai xente que crea as súas propias a 

través de páxinas web, dándolles un toque persoal. 

Reportaxe de Lucía López López e 

Miriam Río Rodríguez 

NOVAS TECNOLOXIAS 
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Barcelona, Atlanta, Sídney, Atenas, Pekín… e agora tócalle o turno a Londres. A cidade británica 

acollerá a trixésima edición dos Xogos Olímpicos (da era moderna). Mais a cidade non repara 

en gastos posto que o custe final será nin máis nin menos de 8.170 millóns de euros. 

 

-Estadio Olímpico: Atletismo, ceremonias de apertura e clausura 

dos Xogos. 

-Aquatics Centre: salto, natación, natación sincronizada e 

waterpolo. 

-London Velopark: velódromo e unha pista exterior para BMX. 

-Centro Olímpico de Hockey: hockey sobre césped. 

-Olympic Park Arenas: baloncesto, esgrima, voleibol, balonmano. 

-Villa Olimpia: aloxará aos deportistas. 

-Zona habilitada para prensa. 

-Centro de entrenamiento de tenis.  

  

-ExCel Exhibition Centre: judo, boxeo, tenis de mesa, 

taekwondo e loita olímpica. 

-Millenium Dome y o Greenwich Arena: bádminton, baloncesto 

e ximnasia. 

-Greenwich Park: equitación. 

-Royal Artillery Barrscks: probas de tiro. 

-Estadio Wembley: partidos de fútbol. 

-All England Lawn Tennis and Croquet Club e Wimbledon: 

tenis. 

-Lord’s Cricket Ground: tiro con arco. 

-Regent’s Park: ciclismo. 

-Horse Guards Parade: voleibol praia.  

-Hyde Park: triatlón. 

 

                                           

O 12 de agosto danse por finalizados os Xogos coa cerimonia de clausura. 

Esperamos que este ano o número de medallas sexa maior 

e que os nosos deportistas demostren o que saben. Só nos 

queda desexarlles moita sorte. 

 

 

 

 

 

Por Sabela González Seijas e Eva Melle Goyanes 
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Unha xogadora do equipo de mini-basket 

feminino (alevíns) foi convocada para a 

selección galega de mini basket, pero non 

pasou ao grupo final quedando as portas da 

selección. Esta xogadora é Clara López 

Herrero.  

 
Ademais a coordinadora das categorías 

inferiores, Maísa López, estará no campionato 

de España de mini-basket que se celebrará 

en Cádiz.  

 

 

 

 

O Clube Baloncesto Sarria constitúese legalmente en Xullo de 1987, pero xa desde principios dos 
80 viña participando en diversas competicións de ámbito provincial e autonómico. 
 
Actualmente, nesta tempada 2011-2012, conta con diversos equipos, entre eles: 

 Alevín (por primeira vez na historia do clube, son dous femininos) 

 Infantil (masculino e feminino) 

 Junior  (masculino e feminino) 

 Sénior (tan só masculino) 
 

Ademais cabe mencionar que na tempada 2010-2011 os equipos cadete masculino e cadete 
feminino xogaron a fase de ascenso a liga galega; tamén nesta tempada 2011-2012 os equipos 
junior masculino e junior feminino están xogando a fase de ascenso a primeira división e o equipo 
sénior actualmente (21/2/2012) vai cuarto na clasificación. 
 
Algúns dos nosos compañeiros do Xograr son membros dos distintos equipos do CB. Sarria.  
 
NOTICIAS REFERENTES AO CLUBE 
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Equipos Junior: Están xogando a fase de ascenso a primeira división 

EQUIPOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infantil Masculino: Van de últimos pero pouco a pouco, a base de traballar, 
van mellorando xa que é o primeiro ano no que están xuntos todos os 

integrantes. 
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MAÍSA 
 
¿Como te sentes sendo a 
segunda entrenadora da 
selección galega de mini 
basket femenino? 
Estou moi ilusionada por ter a 
oportunidade de representar a 
Galicia no Campionato de 
España, e poder traballar coas 
mellores xogadoras galegas. 
Cando era cadete fun como 
xogadora á selección galega, 
pero como adestradora é a 
miña primeira experiencia e 
vou intentar aportar o mellor de 
min ao grupo e ao corpo 
técnico. 
 
Ao adestrar a tantos 
equipos., ¿como ves as 
diferenzas entre uns e 
outros? 
Cada equipo é diferente 
porque está formado por 
persoas moi distintas, e como 
adestradora intento transmitir a 
miña filosofía, sexa o equipo 
que sexa, inculcar os mesmos 
valores e traballar coa mesma 
ilusión con cada un deles. 
Creo que o que debemos facer 
os adestradores de 
xogadores/as novos é 
transmitir confianza e ilusión 
sobre todo, sempre con 
seriedade no noso traballo ó 
tempo que buscamos a 
diversión dos nenos/as.  
 

ADRIÁN 
 
¿Como ves ao equipo 
junior? 
Como entrenador do 
equipo junior masculino 
creo que os rapaces 
están a realizar unha 
tempada magnífica, e 
creo que por ganas e 
esforzó non nos vai gañar 
ninguén.  
 
¿Que tal ves ao equipo 
nacional?  
¿Tedes posibilidades 
de ascender? 
Como xogador do equipo, 
o noso obxectivo 
prioritario non é 
ascender, senón pasalo 
ben no campo que creo 
que é o que estamos 
facendo e por iso 
estamos en postos de 
ascenso.  
 

ÍKER 
 
Ti xogas no CB 
Chantada.  ¿Como vai? 
Van bastante ben. 
Empatados cos 4º xa que 
tivemos varias victorias 
consecutivas.  
 
¿Gustaríate xogar no CB 
Sarria? 
Si, gustaríame xogar nun 
tempo a curto plazo, xa 
que sería unha experiencia 
diferente. 

 
¿Que tal ves ao teu 
equipo infantil?  
¿Encóntraslles evolución 
no que vai de 
temporada?  
Véxoos en evolución, 
aínda nos queda moito por 
mellorar, pero pouco a 
pouco progresan. 
 

NACHO 
 
¿Que labor tes no equipo de nacional? 
Son o segundo entrenador. Axudo ao adestrador principal e 
aos xogadores nos adestramentos e nos partidos. 
 
¿É a primeira vez que adestras a un equipo feminino? 
¿Como te sentes entrenando ás junior? 
Si, é a primeira vez. Estou moi contento e as rapazas están 
moi ben preparadas e moi comprometidas co equipo. 
 

ENTREVISTAS AOS ADESTRADORES DOS EQUIPOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reportaxe e entrevistas realizadas por: 

Héctor López, Miguel López e  
Javier Rodríguez Campo  

 

Dende o AeA dámoslles as grazas aos entrenadores por contestar as nosas preguntas. 
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¿Cales vos gustan máis? ¿As series de fai tempo ou as actuais? Aquí tedes algunhas, ¡vós 

decidides! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FILMES 

GRAN HOTEL 
A historia transcorre en 1905. Julio Olmedo 

(Yon González) chega ata o Gran Hotel 

para pescudar a desaparición da súa irmá 

Cristina,que traballaba como encargada 

de planta. Alí, Julio irá coñecendo ao 

persoal do hotel e comezará unha relación 

cunha das fillas da familia Alarcón, 

propietaria do hotel, Alicia (Amaia 

Salamanca), quen lle axudará nas súas 

pescudas. Os dous mozos irán descubrindo 

mentiras e segredos coidadosamente 

gardados entre as paredes do Gran Hotel. 

  

 

EL INTERNADO 
Os pais de Marcos (Martiño Rivas) e Paula 

(Carlota García) desaparecen en alta mar 

e eles son internados no Laguna Negra 

baixo a custodia do director, Héctor de la 

Vega (Luís Merlo). Pronto Comezarán a 

suceder estranos acontecementos e 

siniestras mortes que Marcos xunto aos seus 

amigos Carol (Ana de Armas), Victoria 

(Elena Furiase), Iván (Yon González) e Julia 

(Blanca Suárez) investigarán ata chegar ao 

final do misterio. 

 

 

LOS PROTEGIDOS 
Os Castillo Rey son unha “familia”. Mario 

(Antonio Garrido) e Jimena (Angie Cepeda) 

son os “país” que coidan do rebelde 

Culebra (Luís Fernández), cuxo poder é a 

invisibilidade; de Sandra (Ana Fernández), 

que é capaz de xerar electricidade; o 

pequeño Carlos (Daniel Avilés), que domina 

a telequinese; Lucía (Priscila Delgado), que 

é capaz de ler os pensamentos alleos e 

transmitir os seus; e Lucas (María Marzo), 

que pode transformarse noutras persoas. 

Deben convivir como se fosen unha 

verdadeira familia para que a organización 

que os está a buscar non os atope. 

 

 

ANA Y LOS SIETE 
Protagonizada por Ana García Obregón, 

que facía o papel dunha stripper que 

conseguía por accidente o traballo de 

coidadora nunha luxosa mansión onde 

vivía un rico viúvo, Fernando Hidalgo 

(Roberto Álvarez), cos seus sete fillos e os 

seus traballadores Bruno (Javivi) e Manuela 

(Aurora Sánchez). Ana, escondendo a súa 

dobre identidade, vive numerosas 

aventuras e namórase do pai dos fillos. 
 

 

Por  Carmela Cela Rodríguez e Miriam Río Rodríguez 
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A Laranxa Mecánica 
Cando, en 1971, o xa 

aclamado Stanley Kubrick (2011: Unha Odisea 

no espazo, O Resplandor) estreaba A Laranxa 

Mecánica, ninguén se esperaba as importantes 

repercusións que esta película espertaría ao 

longo de todo o mundo. E é que, gavada e 

atacada a partes iguais, o que xa ninguén pon 

en dúbida é que se converteu nunha das obras 

máis influíntes do mundo do cine no século XX. 

Nunha futurista e hipotética Inglaterra, o mozo Alex (Malcolm McDowell) e os seus 

inseparables "drugos" enfocan a súa vida cara á práctica do 

que eles consideran o deporte da ultraviolencia. O 

progresivo aumento de gravidade dos seus actos e o 

conflito que dous dos mozos manteñen polo liderato do 

grupo remata co ingreso en prisión de  Alex, onde atraído 

pola redución de condena que isto supoñería, sométese 

voluntariamente a un experimento que cambiará, por medio 

das máis modernas técnicas de lavado de cerebro, a súa 

forma de pensar e de actuar. Coa música de 

Beethoven como banda sonora durante toda a 

película, Kubrick formula así o dilema de "elixir 

facer o mal, ou ser obrigado a facer o ben", 

dilema que, non obstante, nunha sociedade 

onde a influencia no pensamento por medio 

das técnicas de 

mercadotecnia está á 

orde do día, quedou 

nun segundo plano, 

sendo eclipsado polo 

que numerosos 

críticos consideraron un exceso de violencia visual, facendo que 

o filme fose prohibido en Inglaterra e censurado en numerosos 

países.  

Está baseado na novela de nome homónimo de Anthony Burges. 
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Fight Club 
 

"A primeira regra do club da loita é que ninguén fala sobre o club 
da loita. A segunda regra do club da loita é que ninguén fala sobre 
o club da loita. " 

Inspirada no libro de Chuck Pakanhiuk, O Club da Loita converteuse, a pesar do seu carácter 
de película contemporánea, nunha película de culto. Por medio dun claro carácter 
nihilista, David Fincher (Seven, El curioso caso de Benjamin Button) realiza unha dura crítica 
cara á sociedade consumista, atacando a poderosa influencia da publicidade e das grandes 
compañías e multinacionais nas nosas vidas. Considera como insatisfactoria a 
autoperfección, reivindicando a autodestrución e o forte rexeitamento ao conformismo sempre 
por medio dun curioso axioma: Para ser libre, primeiro tes que tocar fondo, só tras perdelo 
todo es libre de facer calquera cousa. 
A película comeza cando o Narrador (Edward Norton) do que non chegamos nunca a saber o 
nome, coñece durante un voo en avión a un estraño vendedor de xabón artesán 
chamado Tyler Durden (Interpretado por Brad Pitt, personaxe que chegou a gañarse a 
denominación de "escuro xenio anárquico"), que porta consigo unha 
novidosa filosofía. Tras meses padecendo insomnio e buscando a 
solución para escapar da monotonía en grupos de autoaxuda para 
persoas con enfermidades terminais, o protagonista decide unirse a 
Tyler e fundar un club onde novos empresarios e oficinistas quitan os 
zapatos e pelexan uns con outros no soto dun bar todos os fins de 
semana pola noite. Nin el mesmo se imaxina os niveis de repercusión que 
este grupo acabará tendo na sociedade. “Seino porque o sabe Tyler". 

 

Cadena perpetua 

 

Cando, en 1994, Frank Darabont, (Director tamén de A milla verde e 
guionista de The Walking Dead) estreou Cadea Perpetua, a película, 
produto dun director por aquel entón descoñecido, meteuse na gala 
dos Oscar, recibindo inmediatamente 7 nominacións, incluíndo mellor 
actor e mellor película. E non obstante, despois de aínda saír de alí 
sen ningunha das figuras ás que optaba, ninguén considerou Cadea 

Perpetua como un fracaso. Porque non o foi. Non recibir recoñecemento oficial por coincidir 
cronoloxicamente con xoias como Forrest Gump ou Pulp Fiction non lle arrebatou o favor do 
público, que reivindicaría durante anos a calidade do filme e que conseguiría que co tempo 
alcanzase o prestixio que non obtivo no seu día. 
En Cadea Perpetua, Andy Dufresne (Tim Robbins), vicepresidente dun importante banco, é 
ingresado no centro penitenciario de Shawshank, acusado inxustamente de ter asasinado a 
súa esposa e ao seu amante. Alí, mentres os férreos principios dun amante da literatura e a 
música se ven postos a proba por parte tanto dos reclusos coma dos propios carcereiros, 
coñece a Red (Morgan Freeman), co  que entáboa unha amizade que 
rematará por ir máis alá dos muros da prisión. Á vez que indaga no valor da 
amizade, é unha película que reborda optimismo e esperanza aínda coas 
terribles penurias polas que deben pasar os protagonistas, alcanzando un 
clímax durante o último cuarto de hora que fai que a obra de Darabont se 
gañe, sen ningunha dúbida, o cualificativo de inesquecible. Baseada no relato 
de Stephen King  "The Shawshank Redemption". 

Comentarios feitos por Miguel García Otero 
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Sabela Arán, Xoel Yáñez, Rubén Riós e Ignacio Vilar nas 
Termas con alumnos do Xograr o día do estreno 

Con Xoel Yáñez no Xograr logo da presentación de Vilamor 

 

Hoxe en día, cando vamos ao cine,  o máis normal é que de cada dez películas propostas, oito sexan 
estadounidenses, e con un pouco de sorte colaranse dúas españolas. De feito que,  atoparse unha película cun título 
en galego pode resultar bastante estraño a primeira vista. 

Vilamor,  filme baseado en feitos reais,  lévanos ao ano 1976, pesentándonos a 
Breixo (Rubén Riós), un seminarista que descobre que unha serie de mozos, entre 
eles Sonia (Sabela Arán) e Hermes (Xoel Yáñez), se asentaron nas casas abandoadas 
ao outro lado do río facendo unha comuna. Desta forma comenzará unha historia 
na que aparecerá  o conflicto xerado pola diferenza entre ideas, conservadoras nos 
habitantes do pobo, e novedosas nos mozos da comuna, quen serán considerados 
“hippies”. Logo esta película será o reflexo da vida dunha serie de mozos que, a 
pesar de ter estudos universitarios, deciden volver ao campo para vivir de forma 
ecolóxica, así coma o proceso de asimilación do protagonista frente a estas novas 
ideas. Pero non só trata  diso, pois Vilamor, ante todo  é unha historia de amor na 
que tamén atoparemos certos tintes de humor (feito comprobado no cine ante as 
numerosas gargalladas dos asistentes), e que chegará a todos os públicos, xa que  é 
unha filme que pode ir ver unha adolescente de quince anos co seu pai e coa súa 
avoa, saíndo  todos contentos. Pero a importancia que ten para nós esta filme non 
é só que nos serve para entreternos, pois é tamén unha forma de expresar a nosa 

cultura, o noso idioma  e  de mostrar ao mundo a beleza das  nosas  paisaxes, que aparecen amplamente retratadas.   
 
O director desta película, Ignacio Vilar, xa fixo anteriormente outras 
películas coma a premiada  Pradolongo, pero sinceramente, con Vilamor 
superouse, pois a pesar de contar cun presuposto de tan só 1,5 millóns 
de euros, o realismo desta filme, así coma o coidado de cada detalle é 
incuestionable. Un exemplo claro disto foi a rodaxe de certas escenas en 
Os Ancares debido á búsqueda de neve, ou o proceso da creación da 
banda sonora, composta por Zeltia Montes (a mesma que compuxo a 
BSO de Pradolongo), facendo as escenas baseándose na  música  para 
darlle ritmo á historia.  E non só iso, ¿qué máis lle podemos pedir a unha 
película na que os seus actores sexan unhas persoas próximas, que nos contesten a todas as nosas preguntas nas 

redes sociais? Logo Vilamor é unha película que merece a pena vela, 
tanto pola calidade do argumento coma pola mensaxe que transmite, 
e vendo os resultados dos primeiros días do estreo, prevéñolle éxito, 
pois converteuse nunha das películas máis vista nesa fin de semana 
en Galicia.  
Ademais, nos últimos meses os tres actores principais xunto co 
director realizaron un 
tour polos institutos 
galegos subidos na 
“caravana de Vilamor” 
para promocionar a 

película. Un deses institutos foi o Xograr e os alumnos asistentes ó 
eventos quedaron con tantas ganas de vela que o día do estreo en Lugo 
presentáronse nas Termas e foron dos primeiros en vela. Á saída, 
protagonistas xunto con Ignacio Vilar estaban atendendo ós medios que 
viñeran cubrir o evento e, ó velos, non dubidaron en irlles preguntar as 
súas impresións. A resposta foi unánime: “¡xenial! ¡Case parece que 
estamos dentro da película!”. 
E por se fora pouco, fixádevos que slogan máis chulo ten a película: “O Aquí e o Agora!”. ¿Recórdavos a algo? 
En definitiva, se che apetece desfrutar dunha boa película e  queres coñecer mellor o pasado da nosa comunidade,  

ademais  de entender o significado de “vivir o aquí e o agora”, ¡TES QUE VELA! 
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Fotograma da película con Rubén Riós e Sabela Arán en 
primeiro plano, nos Ancares 

Comentario de Julio Jurjo Reyes 
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O 5 de xullo de 1985, no pobo de Goo (O 
incio) naceu unha fermosa rapaza  chamada Lucía 
Pérez que, despois do seu paso por moitos concursos 
e moito traballo, conseguiu ser a primeira galega en 
representar a España en Eurovisión! E non so iso, 
senón que se converteu nunha das voces máis 
importantes da terra sendo o seu traballo recoñecido 
con numerosos premios e tamén co afecto e cariño do 
público. 
Esta rapaza cando era pequena, ademais de cantar, ía 
ao colexio do Incio e posteriormente, podemos dicir 
con orgullo que pasou polo Xograr sendo das 
mellores e das máis queridas alumnas. 
 
Hai un tempo propúxenlle facer unha entrevista para a 

revista e aceptou encantada ao saber que era para o Xograr, por iso, quero darlle as grazas a Lucía por darme un 
pouco do seu tempo para poder facer esta entrevista xograrina e espero que vos guste.  
 
Que recordo tes do Xograr? 

Teño moi bos recordos sobre todo porque era o 
paso do colexio do Incio ao instituto de Sarria e foi 
onde coñecín a moitos amigos. 
Lémbrome da cafetería, das persoas da limpeza, 
dos profesores,etc.. moitos recordos e moi bos. 
 
Tes algunha anécdota en particular no centro? 

As cousas que facíamos eu e as miñas amigas 
mentres facíamos cola para poder coller o bocadillo 
no recreo. 
 
Poderíasnos dicir algún momento especial durante 
o teu paso polo Xograr? 

Os momentos nos que tiven a oportunidade de 
cantar, xa que foron momentos moi bonitos e 
especiais. Tamén me lembro de cantar cunha 
rapaza e con unha guitarra nunhas xornadas que 
houbera no Xograr. 
 
Recordas algún profesor? 

Acórdome de moitos: De Beloso que daba Historia, 
recordo a Paco que daba Matemáticas, a Pepa e a 
Lola de Galego, a Ana Dopazo e a moitos máis. 
 
A materia que máis che gustaba? 

Pois penso que a materia que máis me gustaba 
era… Música. Si , definitivamente era Música. 
 
A que menos? 

Pois a que menos me gustaba penso que era… 
Historia. 
 
Algunha materia que non se che daba ben? 

As Matemáticas ao principio, despois xa lles fun 
pillando o tranquillo. (risas) 
 
Como lembras os primeiros momentos sobre os 
escenarios? 

Lémbroos como momentos moi especiais e con 
moita añoranza. Sempre estaba desexando que me 
dixeran de subir aos escenarios nos pobos dos 
arredores para poder cantar. 

 
Unha cousa positiva e unha negativa do mundo da 
canción? 

Unha positiva, que estas traballando no que che 
gusta, no que te enche a tódolos niveles e unha 
negativa, tódalas horas de traballo que non se ven 
e todo o esforzo que hai detrás dos ensaios. 
 
Gañaches destino Eurovisión cun 68% dos votos, 
esperabas este resultado? 

Pois non o esperaba. sabía que tiña o apoio de 
moita xente pero ao ver esa porcentaxe non 
pensaba que era eu. Pero aí demóstrase que a 
xente estaba comigo e espero que co tempo vos 
poida agradecer todo o apoio que tiven aí. 
 
Quen crías que ía gañar Eurovisión? 

Eu sempre dixen que Suíza aínda que ao final 
quedou última así que xa podes ver que non atino 

moi ben cos resultados finais de eurovisión. 
Gustábame moito Dinamarca, os xemelos de 
Irlanda, e Reino Unido aínda que en directo 
desgustáronme un pouco. 
 
Con que te quedas de Eurovision? 

Con todo. Se me dixeran agora mesmo de cambiar 
algo penso que non lle cambiaría nada, ata me 
quedaría coa elección da canción que aínda que ao 
principio non gustaba tanto despois foi abrindo 
camiño cara o público infantil e gustándolle pouco a 
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pouco máis a xente. Todo foi moi positivo e non 
cambiaría nada. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Volverías a Eurovisión? 

Por suposto! Se me deixan si (risas). Home para 
este ano non, nin para o que ben pero volvería se 
me deixaran elixir a min unha canción ou que o 
público elixira de entre unhas cantas cancións coas 
que me sentira moi cómoda e foran do meu estilo 
para que poida defendelas ben.  
 
Esperabas ter tanto apoio polo público eurofán? 

Pois eu sabía que eran persoas moi agradecidas 
pero cando lles caes ben, cando traballas agusto e 
fas tódalas cousas posibles para que todo saia ben 
pois penso que o público te recompensa . Ademais 
o público eurofán e super fiel, síntome moi querida 
por eles e penso que son a alma do festival. 
 
Agora que coñece-lo mundo eurofán, que opinas 
del? 

Como dicía antes, os eurofáns son a alma do 
festival e penso que o público de España aínda non 
está moi metido nese mundo eurofán e gustaríame 
que se introducira un pouco máis e que soubera da 
importancia que ten este gran colectivo no festival. 
 
Que foi o que sentiches ao subir ao escenario do 
Fortuna Düsseldorf Arena? 

É algo inexplicable con palabras, o que si che podo 
dicir é que cando me sentei por primeira vez nas 
gradas puxéronseme os pelos de punta ao ver o 
escenario e ao pensar “aí vou a estar cantando eu”. 
Para as persoas que nos gusta estar enriba dos 
escenarios é unha cousa marabillosa. 
 
Recentemente presentaches Gayvisión 2011, 
gustaríache presentar un programa diario? 

Pois non o descarto. Eu penso que as persoas que 
nos gusta estar na televisión, co público, etc... ao 
final facémolo encantado pero tamén penso que hai 
grandes profesionais, grandes periodistas e que 
tampouco debemos meternos os cantantes no seu 
mundo e viceversa. Cada un ten o seu momento e 
o seu sitio. Pero un bo exemplo témolo en Ana Kiro, 
que ao final xa era cantante, actriz e presentadora. 
 
Juan (representante club de fans), Chema Purón 
(representante de Lucia) e toda a túa familia están 
sempre as teu lado dende hai moito tempo, se 

tiveras que dicirlles algo en 2 ou 3 palabras, que 
lles dirías? 
Bueno, eu creo que en dúas ou tres palabras é moi 
difícil de dicilo. (risas). Creo que se actualmente 
estou vivindo da musica e desfrutando de todo isto 
é por todo o esforzo da xente máis próxima a min 
que sempre fixo o esforzo e case loitou tanto coma 
min para que eu puidera chegar a onde estou. Se 
estou onde estou non é so por min senón por todo o 
equipo que formamos. 
 
Éramos moitos os teus fans pero co paso por 
Eurovisión uníronse moitos españois e moitos 
europeos, que mensaxe lle mandarías a todos 
dende aquí? 

Pois agradecervos todo o voso apoio xa que é moi 
importante para poder seguir loitando ver o gran 
apoio de todos, tódalas mensaxes, tódalas mostras 
de cariño, etc... Eu penso que o agradecemento 
que vos podo dar por todos estes anos é poder 
seguir dándovos a miña música por moitos anos. 
 
Se so te puideras quedar con un momento deste 
ano, con cal te quedarías? 

Bueno, un momento co que me parto e que me 
gusta moito e cando me vexo na televisión durante 
o resultado de “Destino Eurovisión” cando saio 
elixida, pola cara que se me queda de nena 
mesturada con unha gran ilusión. Foi un momento 
no que me quedei pensando “vou representar a 
España no festival de Eurovisión” e sabía que me 
tiña que ir mentalizando para iso. Tamén diría como 
un dos mellores momentos a chegada a miña casa 
(ao patio) e ver a benvida que me tiñan montada 
con todos os veciños e con toda a xente querida 
que me emocionou moito e mira que eu non me 
emociono moi facilmente pero dende eurovisión 
emociónome moito máis. (risas) 
 

Agora que rematou Eurovisión e a xira de verán 
2011, que novos proxectos tes? 

Agora durante o Nadal varios programas de 
televisión e durante o Inverno e cara Febreiro - 
Marzo estamos preparando algún acústico e 
actuacións. Tamén estamos mirando de facer 
algunhas actuación en Bos Aires, Chile, Estados 
Unidos, etc... e oxalá poida darvos pronto a noticia 
de que finalmente se farán.  
 
Onde te ves en 10 anos? 

Pois gustaríame pensar que dentro de dez anos 
volvamos a estar falando de música, de que sigo 
actuando sobre os escenarios e vivindo da música 
que é o que me enche. Seguir nos escenarios sería 
o gran triunfo. 
 

E por último, sabes que no instituto as mulleres da 
limpeza teñen toda unha parede chea de recortes 
de periódicos, fotos, etc.. sobre ti? 

Si, un día antes de comezar este curso acerqueime 
ata o Xograr e vin un montón de recortes de 
periódico sobre min nunha parede.(risas) A verdade 
e que me fixo moita gracia. 

Entrevista feita por Lois Fuente Maceda 
 MUSICA 

 

58 
 



 

 

A
Q

U
I

 E
 A

G
O

R
A

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

MUSICA 

 

ADELE: O seu primeiro álbum, titulado “19” que o lanzou en 2008 e o segundo, 
titulado “21” que o lanzou en 2011. Neste último álbum que se incluía o seu último 
single “Rolling in the Deep”, que alcanzou o número 1 en gran variedade de listas. 
 

ARTISTAS EN SOLITARIO 

JESSIE J.:  a rapaza inglesa que conseguiu no 2010 que un dos seus singles 
chamado “Price Tag” conseguirá a primeira posición nas listas a nivel mundial, a 
finais do 2011 volveu conseguir que o seu single “Who you are” estivese na 2ª 
posición nas listas de Reino Unido e que “Domino” nistes momentos estea entre os 
10 primeiros mundialmente. 
 

BRUNO MARS:Presentou o pasado catro de Outubro o álbum “Doo-Wops & 
Hooligans” co tema principal  “The Lazy Song”. Este é o seu último tema pero tamén 
outros muchos despois de facer o seu despegue artistico no ano 2010. 
 

KATY PERRY : comezou en 2007, e co paso do tempo acadou moita importancia. 
En 2010 sacou o disco “Teenage Dream”, e actualmente , con un dos singles deste, 
“The one that got away” acadou o cuarto posto nos 40 principais.  
 

 

MAROON 5: é un grupo de rock-pop cuxos inicios déronse en 2010. Tiveron 
moita importancia ao longo destes anos, pero agora máis, xa que cada vez sacan 
cancións máis comerciais que acadan grandes postos nas listas. Unha delas foi 
“Moves like jagger” que contaba coa voz de Christina Aguilera.  
 
 

GRUPOS 

COLDPLAY: Comezaron a tocar en 1998, pero tomaron maior importancia no ano 
2008. A partir disto sacaron numerosos singles números 1, e o boom total 
alcanzarono en 2011, co seu disco Mylo Xyloto. Neste atópase o seu primeiro 
single, “Every Teardrop is a Waterfall”, merecedor do primeiro posto en numerosas 
listas mundiais.  
 

THE WANTED: O grupo fixo que a canción “All Time Low” estivera 17 semanas 
no top 40 en 2010. En 2011 o seu single “Glad You Came” encabezou as listas de 
Europa e moitos máis lugares. O 4º single, “Warzone” sacado a finales de 2011, 
situouse entre os 5 primeiros en Reino Unido e España.  
 
 LOVG:Despois dun tempo de relaxación esta banda publicou o seu sexto álbum 

“Cometas por el cielo” o pasado setembro, que coincide co título dunha das súas 
cancións. A pesar disto o seu primeiro single foi “La niña que llora en tus fiestas”, e 
tanto esta como a anterior lograron un número un nos 40 Principais. 
 Feito por Ana Caloto Balboa, Eva Melle Goyanes, 

Lucía López López e Tania Castro López 
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Todos coñecemos esas cancións que saen nas emisoras musicais máis populares a todas horas, pero 

moitas veces non nos decatamos de que existe outro tipo de música que non foi “fabricada” co 

único obxectivo de ser a máis vendida, senón que está creada acorde co estilo propio do grupo, 

independentemente das tendencias do momento. A isto é ao que chamamos música alternativa. 

Aínda que parece que non, hai moitos grupos e cantantes alternativos, que interpretan a súa propia 

música, composta con liberdade, lonxe dos “hits” do momento. 

É difícil escoller, pero aí van algunhas recomendacións:  
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 THE VACCINES 
É unha banda londinense de indie rock. Comezaron en 2010 e polo 

dagora, todo foron éxitos para eles. Comparten estilo con outros grupos 

máis coñecidos como poden ser The Strokes ou Arctic Monkeys. 
 

 MUMFORD & SONS 
É un grupo inglés de folk rock que se deu a coñecer grazas a pequenos 

festivais musicais do seu país. Destacan polos seus directos, ademais de 

polas súas letras, con abundantes referencias literarias e mesmo 

filosóficas, como a canción “The cave”.                                       

 WILCO 
Este grupo de rapaces estadounidenses gañou dous premios Grammy 

no ano 2005, incluído o de “mellor álbum de música alternativa” polo 

seu traballo A ghost is born. 

 

 LOS PLANETAS 
É un grupo de música indie de Granada. As súas cancións reciben 

influencia tanto de grupos de rock ingleses como do flamenco andaluz. 

Logo de oito álbumes e varios recopilatorios, son unha das bandas do 

indie español máis coñecidas, xunto con outras como Vetusta Morla ou 

Love of Lesbian. 

 

 LOVE OF LESBIAN 
É unha banda barcelonesa, liderada por Santi Balmes, comezou 

cantando en inglés para despois pasarse ao castelán. Pódese destacar 

que conseguiron reunir, en abril de 2010, a unha morea de persoas 

tocando simultáneamente, cada unha co seu propio instrumento, 

cancións do grupo nunha sala de Madrid, o que nos dá unha idea da 

súa cercanía co público. 

 

 NACHO VEGAS 
É un cantautor e guitarrista asturiano de folk e rock.  Comezou 

estudando Filoloxía Hispánica e rematou compartindo escenario con 

coñecidos cantantes como Enrique Bunbury (Héroes del Silencio) ou 

Christina Rosenvinge (Christina y Los Subterráneos). 

 Feito por  Tania López Vilar 
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Videoxogos: 

Grand Theft Auto V (GTA V) 

 

Rockstar Games lanzou o primeiro tráiler oficial da nova 
entrega da saga GTA, o Grand Theft Auto V.Dura pouco 
máis dun minuto e aínda que non se desvelou quen será 
o protagonista, o que  si que se pode apreciar un entorno 
coñecido para os entusiastas da saga. 
 
A quinta entrega volve a un dos seus escenarios máis 
populares, regresa a cidade de “Los Santos” (inspirada 
en Los Angeles, California) que se usou por primeira vez 

para o GTA San Andreas. 
 
Como nos últimos títulos,o GTA V conta con armas, violencia, persecucións en coches 
enfrontamentos coa policía,etc. E ademais este novo GTA probablemente conte cunha 
modificación pola que moitos levamos agardando moito tempo, a forma de xogo 
multixogador, pero iso aínda non esta moi claro. 
 
O seu lanzamento oficial prevese que sexa a finais do 2012 e o primeiro trimestre de 
2013 aínda que podería ser antes, a data 
exacta non esta aínda fixada; esta nova 
entrega pretende ser a máis vendida dende 
o famoso GTA San Andréas que alcanzou 
vendas record no seu lanzamento, será de 
verdade tan bo como din?. Para responder a 
esa resposta teremos que agardar a que 
saia.  

 

 

 

       

 

 

 

Para os que queiran ven o trailer, está dispoñible en Youtube. 

 VIDEOXOGOS 

 

Feito por Miguel Fernández 
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Aquí tedes algunhas das meteduras de zoca máis simpáticas dos últimos exames. Estou segura de 
que algún as recoñecerá porque no hai moito que se cometeron. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE RISA 

Que lle di Tarzán a un rato? 
-Tan pequeno e con bigote! 
 Que lle di o rato a Tarzán? 
-Tan grande e con cueiro! 

 

 
 
 
 

Un tacaño, antes do sorteo de Nadal, está na igrexa dicíndolle a Deus: 
-Señor, axúdame. Fai que gañe o gordo da lotaría... 
Ese ano non lle toca, nin ao seguinte... 
Deus sóltalle: 
-Quero axudarche pero polo menos, compra o décimo! 
 

 
 

A profe pregúntalle a Jaimito: 
-A ver Jaimito, pódese saber por que a primeira vez que escribiches 
“árbore” o puxeches con acento e a segunda non? 
-Pois... porque lle empezaron a caer as follas, señorita. 
 

Unha muller vai visitar a súa veciña e píllaa co abrigo... 
-Oes, María, por que sempre que veño levas posto o abrigo? 
-Porque cando soa o timbre póñoo e así se é alguén que non me interesa 
digo: “Ai que pena, ía saír”. 
 

Van dous ratos pola estrada e 
dille un ao outro: 
 –Son capaz de parar es camión 
cunha man. 
 O rato ponse diante e o camión 
pincha. 
 O camioneiro di: 
 -Terei que sacar o gato… 
 E o rato di: 
-Non me ameaces que che volco 
o camión. 
 

Un rapaz que quere entrar na Mariña, presentase ao exame. O capitán 
pregúntalle: 
-Cantas anclas ten un barco? 
-Mmm, once! 
-¿Que? ¿Como que once? 
-Claro! Sempre din “eleven anclas”. 

 
 

Recollidos por Beatriz López 
Rodríguez e Marta Toirán Somoza 

 

1. Nun exame no que o alumno tiña 
que falar sobre La Celestina: 
R1:"Es una de las obras más 
importantes (españolas). De finales 
del s.XV. Aunque aparece con 
anterioridad. Esta fue "remasterizada" 
por Fernando de Rojas y además 
este añadió algunas partes. (Quizais 
non estaría de máis facer iso con 
todos os textos...¿a que si?) 
R2:"Calisto es un patoso" (Outra 
resposta que, se ben é certa, dita 
como rasgo principal do personaxe 
resulta como pouco patafísica) 
R3:"Os personaxes son: Eloísa, Auria 
e Paramedo..." (Que sen dúbida nada 
desmerecen dos elixidos por 
Fernando de Rojas para os seus: 
Elicia, Areúsa e Pármeno. ¿Ou non?)  
R4:"El autor de La Celestina es 
Fernando García" (¿E?... Resposta 
correcta ao 50%)  
R5:"La Celestina está considerada 
como una "novela hablada" por su 
extensión. (¿É ou non é unha lingua 
rica en sinónimos o castelán?) 
 

2. Tamén se adoita preguntar o Mester de Clerecía, ¡que xa son 
ganas de rallar!, din algúns: 
R1: "Berceo nació en un pueblo de la Rioja a finales del s. XVII y 
permaneció vivo hasta la mitad del siglo XVIII..." (¿Solemnizar o 
evidente será unha tautoloxía?) 
R2: Su obra más importante es "Milagros de Nuestra Señora" 
conservada en Copenaghe y llamada la "Perla Negra". (¿Estará 
empregando una metonimia?... Dígoo polo do continente e o contido) 
 

4. A definición de SIGNO: 
R1:"La realidad que tiene la lengua en el apercibimiento de la 
realidad"  (Propia de calquera manual de filosofía... polo menos). 
 

3.De Las coplas de Manrique: 
R1: Preguntado o alumno sobre ¿De qué estrofa se trata?, responde 
o alumno:"Se trata de la estrofa 16" (E efectivamente, ese era o 
número que figuraba sobre o poema ) 
R2: E outro: "La estrofa se llama de BRAZOQUEBRADO" (total , 
"brazo " e "pé" son extremidades...) 
R3: A propósito da figura que aparecía neste verso :"¿Qué fueron 
sino verduras de las eras? Resposta: 
"Pretende decir que no hacían nada, como hacen las verduras en la 
huerta. Están ahí por estar". (Calquera comentario enturbiaría este 
exercicio de sinceridade)  
 

4. A definición de SIGNO: 
R1:"La realidad que tiene la lengua en el apercibimiento de la 
realidad"  (Propia de calquera manual de filosofía... polo menos). 
 

Extractos dos exames de Ana Belén Durán 
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Para os directores de AeA, este número doce non é un número calquera: é o último. O seu paso polo 
Xograr está chegando á súa fin, e non quixeron que a súa estadía no instituto rematase sen antes 
dedicarlle unhas liñas á que, durante seis anos, foi a súa casa. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADEUSES 
 

CRÓNICA DUNHA DESPEDIDA ANUNCIADA 
 

Fai uns anos, unha profesora díxome “pronto 
deixaredes o mundo do instituto. Facédeme caso: 
marchade e esquecede o voso tempo aquí”. 
Entón pensei que de ningún xeito o quería esquecer. 
E é algo que non cambiou cos anos. 
 

Entrei sendo pouco máis cunha cativa que non sabía 
todo o que tiña por ver, e saio sendo unha 
adolescente que se pregunta canto lle quedará por 
aprender. Non me parecería xusto quitarlle parte do 
mérito desta evolución ao meu paso polo Xograr. E 
aínda que non podo dicir que fora o instituto o que me 
axudou a decidir a miña vocación, si que é certo que a 
paixón polo xornalismo non fixo máis que aumentar ao 
entrar a formar parte do marabilloso proxecto que tés 
agora entre as túas mans.  
O Aquí e Agora converteuse para min, dende o 
momento en que Suso me dixo nun xa moi afastado 
xuño de 2008 que nos quería a Sandra e a min á 
cabeza da revista a partir do curso seguinte, nunha 
idea fascinante. O entusiasmo durante aquel verán foi 
arrasador: seccións, colaboradores, entrevistas e 
reportaxes, … ¡todo bulía rapidamente polas nosas 
cabezas! O resultado, mirándoo xa en perspectiva, hai 
que admitir que foi bastante mediocre. Mal uso do 
espazo, contidos frouxiños, maquetación pobretona… 
Porén, este número serviunos de base para preparar 
os seguintes. Coa chegada do décimo aniversario 
preparamos un número dez traballado e coidado 
páxina por páxina. ¿O resultado? Un rotundo éxito e, 
como guinda do pastel, un documental na 
presentación. Co número once, aínda que menos 
“especial”, invertín tanto tempo como co anterior e a 
sensación de contento non deixou de aparecer.  
O traballo en AeA resúltame inexplicablemente 
satisfactorio: a maquetación, as reunións co equipo, a 
felicidade ó conseguir superar os obstáculos… Debo 
dicir que invertín máis horas na creación das últimas 
catro revistas das que me atrevería a admitir, pero 
podo afirmar que non me arrepinto de ningunha desas 
horas “perdidas”. Nunca o fixen e sei que endexamais 
o farei. 
Polo tanto, deixar a (miña) revista despois de case 
catro anos traballando nela é unha das cousas que 
máis me aflixen de rematar a miña estancia no Xograr. 
Pero o cambio de aires na “directiva” viralle moi ben á 
revista: novos bos encargados (e iso depende nada 
máis que dos coordinadores) servirán para enfocar 
AeA cara outros camiños que a nós se nos escapan, 
mellorar os contidos, facer que a revista siga 
medrando e mellorando con cada redactor que pasa 
por ela. 
 

Aínda que AeA non será o único que bote de menos:  
 
 

as gargalladas entre compañeiros, as excursións, as 
sesións do Xograr Lector, os rumores e cotilleos…  
 

Chegados a este punto, creo que é o momento de 
dar as grazas: 
Primeiro teño agradecer a Suso, que tirou de Aquí e 
Agora durante doce anos e que, debido á miña 
insistencia, seguiu este curso pese a ter un “ano 
difícil”; e a Lola, que toma as rendas da coordinación 
con enerxía e ganas de axudar. Grazas aos dous 
polo voso “bo rollo” e porque, para quen non o saiba, 
non cobrades un peso por sacrificar recreos polas 
reunións. Aos co-directores os cales sempre se 
involucraron e buscaron o mellor para a revista, 
especialmente a Sandra, polo feixe de horas ó outro 
lado do chat, maquinando xuntas  as posibles 
melloras da revista (parece que non o fixemos mal, 
¿ou?). E aos redactores e demais colaboradores: 
grazas polos recreos sen bocata e por soportar a 
nosa histeria ante a ausencia de traballos que, ao 
final, sempre chegaban (¡sen falta!). Sabedes que se 
non tivésemos as vosas colaboracións, AeA non 
pasaría da terceira páxina. Foi un pracer compartir 
páxinas con vós, amigos. 
Fóra do relacionado coa revista, debo agradecer a 
moitos profes. Deixando a un lado o ámbito escolar, 
grazas aos-que-foron-bos, polas leccións que falaban 
de confianza e boas intencións; e grazas tamén aos-
que-non-foron-tan-bos, polas ensinanzas sobre 
superación e traballo. E, por suposto, un “grazas” 
enorme e eterno para os que guiaron (ou intentaron 
guiar) os meus escritos polo bo camiño impedindo 
que se perdesen. 
Mil grazas tamén a todos os amigos e amigas que 
fixen durante estes seis anos. Din que as amizades 
feitas na escola son as que máis perduran, eu espero 
que así sexa. Grazas polos inesquecibles momentos 
con vós. 
 

Para ir rematando este adeus, aí vai un rogo: o 
proxecto de Aquí e Agora foi moi importante para 
todos os que firmamos esta sección, polo que estou 
segura que todos se unen a min en pedirvos que, por 
favor, non deixedes que a chama de AeA se 
apague. Persoalmente, consideraríao como todo un 
fracaso. 
E por último é hora de que me despida de ti, a miña 
pequena GRAN AeA. Grazas por todas as 
ensinanzas que me aportaches (que non foron 
poucas) e por deixar que me encargara de ti durante 
estes anos. É hora de que deixemos o noso sitio aos 
futuros alumnos, que coidarán de ti tan ben coma nós 
o fixemos. Aquí e Agora despedímonos, amiga. Ata 
pronto, 
 

María Melle Goyanes 
Directora de Aquí e Agora 
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Seis anos nun “mini-mundo en paralelo”. Dígoo porque  pasamos arredor duns 330 minutos ao día, unhas  5.5 
horas se non me fallan as contas, neste instituto. 
Un mini-mundo  no que se atopan gran variedade de persoas e de cousas: o goberno (que semellaría ao 
equipo directivo do instituto); as autoridades municipais (os profesores en cadansúa clase), os  municipios cos 
seus cidadáns que non se soen poñer de acordo á hora de levar a cabo asuntos conxuntos (equivalería ás 
clases,alumnos e á incapacidade de poñerse de acordo á hora de poñer os exames); un bar; tempo libre que 
cada un aproveita ao seu antollo; e por suposto, un medio para expresar as nosas opinións, así como 
diferentes temas que poidan ser de interese; e é aquí onde xorde Aquí e Agora : a prensa do instituto, na que, 
os que traballamos nela, poñemos todo o noso interese para que cada ano quede mellor e se supere . É un 
traballo durante todo o ano (reunións, comprobacións, traballos, ideas…). 
Como vedes é un mundo equiparable ao que cada un de nós leva cando sae deste instituto, aínda así, como 
son tantas as horas que pasamos dentro del, soñamos a miúdo co momento de marchar de aquí, pero cando 
iso se acerca, a unha xúrdelle a vea melancólica que cría esquecida, e lembra todos os bos momentos que 
viviu entre estas “catro paredes”. 
Comeza para min unha nova etapa, un novo  mundo; e como non podía ser doutra forma, vou rematar o meu 
monólogo-despedida dando grazas a todas as persoas que formaron parte durante estes anos neste instituto 
da miña formación académica; e que, inconsciente ou conscientemente, influíron tamén na miña formación 
persoal; pero, sobre todo, a tres persoas das que non me olvidarei: a Lola, por aguantar as miñas “queixas ao 
mundo”; a María Xosé Agra, por esa paz e tranquilidade das súas clases así como os seus consellos sobre a 
vida; e a María Lopo (profesora de francés que se foi  hai dous anos), polo seu optimismo contaxioso e a súa 
visión das cousas. 
Xa para rematar, agradecerlle pola súa paciencia e esforzo ao que fai posible en grande medida, que a revista 
estea sempre aí: Xesús, o coordinador da revista (aínda que agora delegara o cargo en Lola). 
Ata sempre. 
 

 Goretti  Valiña Vázquez 
Directora de Aquí e Agora 

ADEUSES 
 

Buscar unha soa palabra que defina todo o que 
pasei durante a miña aprendizaxe neste delicado e 
inmenso proxecto sería inútil, posto que foi moi 
abundante e enriquecedor. Houbo momentos de 
éxtase, cando viamos que as cousas saían ben e os 
incondicionais lectores o percibían e nos felicitaban, 
momentos máis angustiosos nos que sentías que 
tiñas que acabar as cousas xa, por que a conta 
atrás estaba a rematar e a nosa AeA tiña que 
renacer un ano máis sen tardanzas; momentos 
divertidos, reuníndonos nos recreos e atopando 
calquera escusa para meter unha puntilla que nos 
saque un sorriso, ou creando os nosos guións para 
as presentacións da revista, aos cales non lles faltou 
o humor nin a alegría de ver unha nova edición de 
AeA nas nosas mans e nas de todos os alumnos 
que desexaran lela. Houbo momentos de 
preocupación por unha descendencia que se fixera 
cargo da nosa ben querida filla do Xograr e por 
suposto, de Suso, para que esta perdurara toda 
unha eternidade, aínda que sabiamos que non 
debiamos preocuparnos (¡MÁIS VOS VALE! ) 
porque as novas xeracións veñen pisando forte e 
non só sabemos que non nos han defraudar, senón 
que o farán todo o mellor que poidan mentres se tire 
dela para diante, con mans traballadoras como Suso 
e por suposto a máis que benvida Lola, ademais de 
futuros coordinadores que espero que haxa. Durante 
esta etapa “periodística” sentín que facendo as 
cousas ben, os lectores desfrútano e agradéceno, e 
iso é verdadeiramente gratificante. 

Porén agora que isto se nos acaba (¡iso espero!) 
sinto mágoa por abandonar algo que nos fixo sentir 
tantas cousas e nos aportou tanto, porque non hai 
nada mellor que ver que as túas palabras son 
escoitadas e o teu esforzo é abrazado polos que 
aprecian a revista; ver que nos xuntamos tantos coa 
intención de facer un proxecto grandioso para todos, 
e que conseguimos que saia adiante o mellor que 
podía saír. Botarei de menos todo isto, ademais dos 
meus compañeiros, aos cales lles debo moito, pois 
son o que son grazas a eles a profesores que fixeron 
desta etapa estudantil unha verdadeira experiencia 
asombrosamente incrible, e por isto cada vez que 
escoite AeA, Xograr ou simplemente secundaria, 
recordarei todo isto e máis e saltaránseme as bágoas 
porque poderei dicir que aquí puiden atopar a 
felicidade por momentos. 
Para finalizar, gustaríame darlle as grazas tamén a 
María e Sandra por meterme nisto, a Suso por 
deixarme continuar, aos redactores por permitir que 
isto sexa posible, a Lola e ao resto de profesores que 
aportan vida a este pequeno espírito de mellora e 
aprendizaxe, e aos lectores agradecémosvos que 
ano tras ano sigades lendo esta impresión de boa 
vontade, ilusión e cariño, porque entón as nosas 
gansa de traballar non serían de balde. 

 

Adrián Abella Arias 

Director de Aquí e Agora 
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Na primeira páxina desta revista digo que todas as AeAs comparten un Aquí, o Xograr, e que o Agora é 
distinto en cada número. Dado que este é o meu derradeiro curso aquí, este é o último deses agora do que 
formo parte. Logo de máis dun lustro percorrendo as aulas e corredores deste lugar, toca dicir adeus, e ese 
adeus, para estar á altura, ten que durar máis dos cinco caracteres que forman a palabra. 
No Xograr sucedéronme moitas cousas, a maioría delas boas. Houbo oco para o aburrimento, a frustración e 
o estrés, mais en xeral predominaron a diversión e a aprendizaxe. Se o penso,  o peor foron os momentos 
nos que me saían zetas da cabeza e os nós no estómago de antes dun exame complicado, pecata minuta. 
O mellor? A gran colección de bos momentos, de cousas aprendidas e de persoas a gardar que gañei aquí. 
Gran parte do seu contido ten que ver con esta revista, que foi unha fonte permanente de diversión, 
aprendizaxe e motivación. Grazas a Aquí e Agora puiden probar moitos oficios interesantes (tradutora, 
xornalista, deseñadora gráfica, investigadora, negociadora...), intercambiei e-mails con escritores admirados e 
aprendín as vantaxes do traballo en equipo. Tamén atopei un motivo para sentarme ante unha folla en branco 
con intención de enchela de palabras. 
Débolle moito a este proxecto, teño unha débeda con todos os seus artífices, pero moi especialmente con 
dous: Suso, polo “queredes colaborar en Aquí e Agora?” co que comezou todo e María, compañeira nesta 
incrible viaxe.  
Podería dedicarlle máis liñas a AeA, pero moito do que contaría está no texto de María quen, ademais, quere 
que remate este texto xa (por non faltar ao costume estou fóra de prazo). Pola miña parte só podo engadir 
que gardarei os meu exemplares ata que as follas se poñan amarelas e, entón, un día collereinos e 
seguramente se me meta algo nun ollo. 
Fóra de Aquí e Agora tamén aprendín moito. Á miña chegada ao Xograr non sabía resolver unha ecuación, 
nin o que eran as vangardas, nin por que as mulas son estériles, nin que a extinción dos dinosauros non é un 
acontecemento histórico, nin pronunciar o r francés... todo iso e moito máis descubrino neste lugar, e ese é un 
motivo máis ca razoable para levalo comigo aínda que marche.  
A causa de tantas cousas boas foron as compañías. Esta experiencia, os seis anos de instituto, déixame 
satisfeita grazas ás persoas que atopei aquí. Os profesores que souberon acenderme a curiosidade e os 
amigos que quixeron soportarme son os principais causantes do feito. Doulles as grazas e paréceme pouco, 
moi pouco. 
Agora toca marchar, seguir o camiño, dar pasos cara ao descoñecido. Avanzarei con gusto, pois teño o 
desexo de saber que haberá máis aló. Avanzarei con nostalxia, o xa percorrido non volve e só poderei miralo 
de lonxe. 

 

Sandra López Pereiro 

Directora de Aquí e Agora 
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Este número 12 contou coa colaboración de moitos amigos e amigas que fixeron posible un novo Aquí e 
Agora. Dende o equipo de AeA12 queremos agradecer a: 
O Concello de Sarria, que subvencionou a impresión desta revista.  
A dirección do centro e ao Equipo de Dinamización da Lingua Galega, os cales apoiaron, por duodécimo 
ano consecutivo, a este pequeno gran proxecto. 

Ruth Fernández e María Lopo, veteranas xornalistas xograrinas, e a Claudio Rodríguez Fer e a María Díaz 
Bernárdez polas súas colaboracións. 

A todos os profes (¡cada ano máis!) que fixeron un oco para participar na revista: Xesús Fernández, Ramón 
Noche, Ana Dopazo, Evaristo Pardeiro, Bernardo Sánchez, María José Agra, Román Sanz e Ángel Gago, que 

tomaron parte no “Dime que querías ser”; A Lola Chaos e Carlos Mendaña, aos que coñecemos un pouco 

mellor nas súas respectivas entrevistas; a Ana Belén Durán, que nos regala as “Perlas” dos seus exames e o 

fermoso poema do “Taller de Escritura”; e a Miguel Cumbraos, un ano máis o encargado de informarnos das 

novas do instituto no “Mundo do Xograr”. ¡E a Esperanza Caminhas, fonte (xunto con Lola) de inspiradoras 
gominolas nas reunións! 

Aos alumnos alleos ao equipo: Elena López González, Nacho Villamarín Lebón, Miguel García Otero e Julio 
Jurjo Reyes os cales non dubidaron en mandar unha colaboración en canto lla pedimos. E a Olalla Losada 
Vázquez, novamente autora da bonita foto da portada. 

Aos adestradores do C.B. Sarria Maísa, Íker, Adrián e Nacho así como á cantante Lucía Pérez por conceder 
as súas respectivas entrevistas. 

Á escritora Laura Gallego por responder ás nosas preguntas.  

Aos coordinadores de Aquí e Agora 12: Lola, que comeza con moitas ganas a súa andaina polo xornalismo 

xograrino; e Suso, que segue aí doce cursos despois da saída do primeiro número co mesmo entusiasmo e 
forza.  

E, por suposto, temos que agradecerche a ti, lector (sexas quen sexas), pola gran satisfacción que nos das 
cada vez que abres a revista e te ris, ou te concentras nalgún dos artigos que contén, ou lla ensinas a un 
compañeiro. É nese preciso intre cando todo o noso traballo cobra sentido. Por iso, mil grazas. 
 

María Melle Goyanes 
(en nome do equipo o Aquí e Agora) 

¿QUE CHE PARECEU A REVISTA? 
¿BOA?, ¿TRABALLADA?, ¿MELLORABLE?, ¿ABURRIDA? ou ¿REPETITIVA? 

Cóntanos a túa opinión en: 

http://revistaaquieagora.blogspot.com 

Aí están dispoñibles para ler online TODAS AS REVISTAS; ademais do 

documental “Aquí e Agora: e xa van 10!” e tódalas novas de AeA. 

¡¿QUEN DIXO “MALA SORTE”?!  

¡ANÍMATE A PARTICIPAR NO AQUÍ E AGORA 13! 
Para unirte ao noso equipo, tan só tés que estar atento/a ós carteis que anuncian 

as reunións ou preguntarlles a Lola ou Xesús. 
 

Se non te queres involucrar tanto, tamén podes mandar a túa colaboración a 

revistaaquieagora@gmail.com 
 

¡AGARDÁMOSTE! 
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 A maquetación íntegra da revista foi realizada por María Melle 

 As seccións de Viaxe de Sabores e Dime Que Querías Ser  estiveron coordinadas por  
Sandra L. Pereiro, con colaboración de Álvaro Prieto na segunda 

http://revistaaquieagora.blogspot.com/
mailto:revistaaquieagora@gmail.com
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