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ROBERTO VIDAL BOLAÑO
A Real Academia Galega, baixo a presidencia de Xosé Luís

Méndez Ferrín, decidiu dedicar o Día das Letras Galegas no ano 2013
ao autor, director e actor de teatro Roberto Vidal Bolaño, nado en
Santiago de Compostela no ano 1950 e un dos principais promotores
do teatro independente galego.

Antroido

Mostras de
Teatro Abrente

Laudamuco, Señor de ningu-
res

Abrente

Ladaíñas pola morte do meco
Fuenteo-

vejuna

Antroido

Abrente
Memorias de mortos e ausentes

Bailadela
da morte ditosa

Antroi-
do Percival

Agasallo de sombras

Cochos

Días sen gloria

Rosa-
lía

Retrato de Vidal Bolaño
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Teatro do Aquí

Mareas Vi-
vas Sempre Xon-
xa A lingua das bolboretas

Roberto Vidal Bolaño é un nome e
toda unha vida entregada ao teatro
nacional galego. Non só foi o noso
autor máis importante, senón que
ademais asumiu moitas outras fun-
cións, case todas, nese concepto do
home global de teatro que compartiu
con figuras coma a de Shakespeare
ou Dario Fo

Aínda que pareza casual penso
que a obra de Vidal Bolaño e o con-
xunto do seu exemplo vital acaen

como anel ao dedo aos tempos
convulsos que vivimos, tan necesitados
de artistas con talento e con coraxe que
descubran o que está acontecendo. Se
o contexto actual pode ser definido
como un combate entre a tiranía e a
democracia, entre a xustiza e a
desigualdade, a obra de Vidal Bolaño
lonxe de ser neutral ou espuria, é toda
ela un testemuño de rebelión cívica e
unha invitación a que verdadeiramente
sexa o pobo quen máis ordene

É xigantesca a responsabilidade de
Roberto Vidal Bolaño no establecemen-
to do Teatro Profesional galego. O es-
forzo empezado por el e polos seus
compañeiros nos anos 70, foi a semen-
teira do que actualmente temos: un sis-
tema teatral propio e diferenciado.
Sempre foi un voceiro dos traballadores
do espectáculo, reclamando a necesaria
normalización profesional como forma
de acadar un teatro de calidade e a ex-
celencia.

Non é posible falar do teatro galego

Cartel da obra "Animaliños"
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REFERENCIAS:
- es.wikipedia.org

-bvg.udc.es/ficha_autor
-robertovidalbolano.org

-www.realacademiagalega.org
FOTO:

-letrasga2013.wordpress.com

contemporáneo sen que a figura de Ro-
berto Vidal Bolaño apareza ocupando un
espazo principal en calquera das facetas
creativas que conforman a Arte Dramáti-
ca e que foron materia para a súa ac-
ción creativa, –autor, actor, iluminador,
director de escena-, ou mesmo empre-
sarial, -Teatro Antroido, Teatro do Estari-
bel ou Teatro do Aquí

Era un home que coñecía a escena
en todas as súas dimensións. Foi sobre
todo director e autor dramático, mais ta-
mén actor, escenógrafo ou iluminador.
Pode decirse que era el mesmo teatro. E
sendo o teatro unha arte por definición
comunitaria, Vidal Bolaño axudou a pro-
xectar socialmente e cunha potencia
inusual o cerne da cultura galega tal e
como el o intuía e o soñaba

Na realidade, cuestións principais da
súa denuncia -canto á actuación dos
poderes públicos e das autoridades en
materia cultural- non só desapareceron,
senón que, no momento actual, apio-
raron notoriamente, por diminución de
orzamentos e por seguir a considerar a
actividade cultural prescindíbel ou orna-
mental

Roberto Vidal Bolaño, visto por Belén Martínez, 1º PCPI
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Cartel conmemorativo do Día das Letras galegas 2013,
feito por Diego Corral, 1º PCPI



6 ABRINDO PASO

Cartel de



7No 4 - MAIO 2013

AGUSTÍN FERNÁNDEZ PAZ
En xaneiro do ano 2013 o escritor Agustín Fernández Paz foi

nomeado Doutor Honoris Causa pola Universidade de Vigo a causa
de “todos os seus méritos vitais, literarios, humanísticos e universais e
por ser un narrador comprometido coa defensa da lingua”.

Seis lembran-
zas e unha narración

“Desde hai algúns anos asis-
timos desacougados ao minu-
cioso proceso de desmontaxe
do edificio. Coa escusa da crise
ou sen ela, os retrocesos legais
sucédense con medida puntua-
lidade. O obxectivo final se-
mella ben claro: podar as pólas máis
vigorosas do bonsai, coutar a presenza
social da lingua ata confinala nun lugar
subordinado”.

Canle 5

O único
que queda é o amor

As
flores radiactivas

Cos pés no aire
Trece

anos de Branca
O meu nome é

Skywalker

Contos por palabras
Aire negro O único que queda é o
amor

O meu nome é
Skywalker

REFERENCIAS:
-agustínfernandezpaz.eu

-portal.unesco.org
IMAXE:

gl.wikipedia.org
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XOSÉ LUÍS MÉNDEZ FERRÍN
Xosé Luís Méndez Ferrín é un dos escritores máis

representativos da literatura galega contemporánea e un personaxe
da actualidade especial neste ano, por ocupar o posto de director da
Real Academia Galega ata o día 25 de febreiro de 2013, data na que
presentou a súa demisión.

Voce
na néboa
Percival e outras
historias
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Voce na néboa
Con pólvora e magno-
lias
Poesía enteira de Heriberto Bens

Erótica Estirpe

Contra Ma-
quieiro

Per-
cival e outras historias O
crepúsculo e as formigas Arra-
baldo do norte Retorno a Tagen
Ata Elipsis e outras sombras

Antón e os inocentes
Crónica de nós Bretaña Esme-
raldina No ventre do silencio

Amor de Artur Arnoia,
Arnoia Arraianos

Ferrín comparece diante dos xornalistas tras presentar a súa demisión arroupado por
varios académicos

Portada de

IMAXES:
-Quintana-El Ideal Gallego.com)

-Zaldi Ero
-www.casadellibro.com
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O ANO DE BEN-CHO-SHEY
O 14 de febreiro de 2013 inaugurábase no Museo Provincial

de Lugo a exposición “Ben-Cho-Shey. 50 anos de maxisterio cultural
(1918-1968)” promovida pola Área de Cultura e Turismo da
Deputación de Lugo, mostra que permanecerá aberta ao público ata
o luns 20 de maio de 2013 con entrada gratuíta.

La Zarpa

O Catón Galego

O Tío Mar-
cos da Portela La Zarpa El Progreso A
Nosa Terra El Heraldo de Galicia Nós

Cadernos do Seminario de Estudos
Galegos

Santa Mª da
Moreira: monografía dunha parroquia
ourensá

O
Barallete

Imaxe da exposición
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Os escu-
dos de Lugo O románico de Ouren-
se Os galegos
nas Alpujarras Os escritores galegos
en Estremadura

La Región Faro de Vigo A
Nosa Terra Chan Vieiros La Noche

REFERENCIAS:
- Xornal “Sermos Galiza”

- Cadena Ser entrevista a Ramiro Cuba, responsable do
servizo de publicacions da Deputacion de Lugo

- www.berenguela.com
IMAXES:

María X. Rodríguez Valcárcel

Imaxe da exposición
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CIENTÍFICOS GALEGOS
Cando na clase de sociedade estabamos a estudar

Xeografía de Galicia soprendeunos saber que a primeira persoa en
elaborar un mapa de Galicia utilizando métodos científicos fora
Domingo Fontán, un científico galego. A sorpresa foi non tanto pola
elaboración do mapa senón máis ben por referirse a el como
científico. Nós sempre asociamos a palabra “científico” con persoas
coma Newton, Einstein ou Stephen Hawking, por exemplo, todos eles
universalmente coñecidos, pero, desde logo, non son galegos nin
nada teñen que ver con Galicia. Todo isto serviunos para iniciar un
pequeno traballo de investigación a través da web coa finalidade de
sabermos algo máis acerca da ciencia e dos científicos galegos.

Retrato do Padre Feijóo

O Doutor Castro
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Retrato de Domingo
Fontán en Noia

Cruz Gallástegui

Rof Codina

Aller co seu vello
teodolito
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Antonia Ferrín
Moreiras

Ángel Carracedo

Jorge Mira

IMAXES:
-lne.es

-asociaciondoutorcastro.org
-gl.wikipedia.org

-laopinioncoruna.es
-culturagalega.org

-educabarrie.org
-educabarrie.org

-astronomia2009.es
-noticias.lainformacion.com

-usc.es
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A MULLER NA FILOSOFÍA
Houbo medo histórico a que as mulleres pensasen?
Falar de mulleres en Filosofía, dentro dunha cultura

dominada pola tradición masculina, é unha forma de tomar
conciencia e de manifestar que o pensamento racional non é
unicamente masculino.

Sta. Teresa de Xesús

Hanna Arendt

María Zambrano

Simone de
Beauvoir

IMAXES:
-www.teresadejesus.galeon.-

com
-afeiradasvaidades2.blogs-

pot.com.es
-www.conoceralautor.com/au-

tores/ver/NTAy
-nlx.com
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O AUXE DAS REDES SOCIAIS
Dende o principio dos tempos a comunicación entre persoas

de distintas zonas xeográficas foi solventada de formas moi variadas,
comezando polas pombas mensaxeiras, pasando polo servizo de
correos e, xa máis preto dos nosos tempos, coa aparición do teléfono e
agora de Internet. Todos estes sistemas de comunicación
evolucionaron ata converterse nunha forma imprescindible na vida
dos seres humanos e as súas sociedades.

REFERENCIAS
- www.maestrosdelweb.com

- www.rtve.es
- www.abc.es
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MALA PRAXE DO PODER
POLÍTICO

Que ten o poder político que algúns dos seus achegados
non queren abandonalo? Estamos a ver nestes días que o mal
goberno, e o uso dexenerado do poder, son a regra en vez da
excepción.



18 ABRINDO PASO

MOVEMENTO 15-M
O movemento 15M, tamén chamado movemento dos

indignados, formouse a partir do 15 de maio de 2011 cunha serie de
manifestacións pacíficas e acampadas libres por toda España.
Trátase dun grupo de xente anónima que non ten ningunha idea
política definida, senón que no mesmo participan tanto persoas con
ideoloxías progresistas coma outras máis conservadoras ou apolíticas,
pero que todas se reúnen coa mesma finalidade: acabar coas
inxustizas que nos rodean causadas por monicreques e corruptos
disfrazados de políticos, alcanzar unha democracia real máis
participativa para todos afastada dos dominios dos bancos,
corporacións capitalistas asfixiantes...e conseguir que se cumpra o
dereito a ter unha vivienda digna para todos tal e como di a
Constitución.

Manifestación do 15-M en Málaga
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15MpaRato

15MpaRato

Represión policial na manifestación de Madrid o 25-S

REFERENCIAS:
- wiki.15m.cc

- www.democraciarealya.com
-es.wikipedia.org/wiki/Protestas_en_España_de_2011-

2013 -www.lasexta.com/noticias/nacional/antidistur-
bios-causaron-heridas-policia-infiltra-

do_2012100400232.htm
IMAXES:

-15mmalaga.cc
-fotograccion.org)l

ESPAÑA E OS DEREITOS
HUMANOS NO SÁHARA

IMAXE:
-bbc.co.uk
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QUE ESTÁ A PASAR COA
ENSINANZA PÚBLICA

O profesorado da ensinanza pública aposta por un tipo de
educación que forme os cidadáns para unha participación activa,
responsable, democrática e crítica dentro dunha sociedade
pluricultural. Este tipo de educación dará en principio resposta ás
necesidades e problemas da nosa sociedade.

IMAXE:
-Lolita Vázquez, www.lavozdegalicia.es

Manifestación en O Barco de Valdeorras
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O ANTEPROXECTO DA LOMCE
Coma gran parte de vós sabedes, a actual administración

ten en mente implantar unha nova serie de medidas educativas que
nos afectan tanto a alumnos coma a docentes.
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COSPEITO
Cospeito é un concello situado na provincia de Lugo, na

comarca da Terra Chá, cunha superficie de 144,9 quilómetros
cadrados e que conta con vinte parroquias. De seguido imos dar
conta dalgúns dos atractivos deste municipio, tanto relativos á
cultura inmaterial (lendas) coma a restos arqueolóxicos,
monumentos ou mesmo celebracións actuais.

Lenda da Virxe e da igrexa

Lenda da Virxe

Lenda da
Sagrada Familia:Lagoa de Cospeito
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REFERENCIAS:
- es.wikipedia.org/wiki/Cospeito

- moexmu.blogspot.com.es/p/moexmu-2011.html
- cospeito.es/eporta

IMAXE:
-contosdorio.files.wordpress.com

FERREIRA DE PALLARES
Esta igrexa románica, situada na Vía Romana XIX, foi

fundada no século X e pertenceu ao mosteiro de Ferreira de Pallares.

Fachada, torre e pórtico

IMAXE:
-www.panoramio.com/photo/20390396
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CASA - MUSEO VÍCTOR
CORRAL

Na vila de Baamonde podemos visitar a Casa-Museo Víctor
Corral, construída por este escultor, nado na vila en 1937. O museo,
que segue na súa construción o modelo de pazo galego, é a casa-
taller que o artista abriu ao público en 1970 e que ten anualmente
máis de vinte mil visitantes.

Entrada á Casa-Museo Víctor Corral

Pombal
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A túa escultura, pura como a rosa,
con recendo a terra e primaveira

é un asombro total, unha fogueira,
unha paixón acesa e fervorosa.
A súa nidia verdade temblorosa
ten unha forza fatal e verdadeira

pois agroma da pedra ou da madeira
como unha clara fontenla misteriosa.
Ti fas, Víctor Corral, case da nada,
un mundo necesario de esperanza,

aberto á marabilla inagardada…

Escultura no interior dunha árbore

Fachada da casa-museo

Esculturas no xardín

REFERENCIAS:
- www.concellodebegonte.es

- www.galegos.info/victor-corral-castro
- www.turgalicia.es

IMAXES DA AUTORA
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BOLIVIA: NOTAS LINGÜÍSTICAS
Bolivia é un país diverso tanto desde a perspectiva artística (a

arte boliviana non é en absoluto un fenómeno monolítico) coma
xeográfica (non todo o territorio é andino, frío e montañoso) ou cultural
(non todo o territorio boliviano é inca, quechua ou aimara, guaraní, nin
sequera hispano). En definitiva, temos unha notoria diversidade de
paisaxes, etnias e culturas.
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AS LINGUAS EN PERÚ
A República do Perú, chamado “Piruw” en quechua e aimara, é

un estado situado na parte central de América do Sur. Alberga no seu
territorio paisaxes moi diversas: vales, altiplanos, altos cumes da
cordilleira dos Andes que se despregan ao oeste cara á costa desértica e
ao leste cara á Amazonia.

REFERENCIAS:
ermoquisbert.tripod.com/pdfs/l269.pdf

boliviacultura.com/acerca_lpz.htm
es.wikipedia.org/wiki/Idiomas_de_Bolivia
es.wikipedia.org/wiki/Quechua_boliviano

es.wikipedia.org/wiki/Idioma_aimara
es.wikipedia.org/wiki/Idioma_guaran%C3%AD

MAPA: www.forosperu.net

MAPA: Modificado a partir de
es.wikibooks.org/wiki/Archivo:Quechua_subgroups.gif
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SUÍZA, UN ESPAZO VITAL
MULTILINGÜE

En Suíza coexisten catro idiomas oficiais xunto con moitos
outros estranxeiros. Isto é consecuencia da política de inmigración do
país que se iniciou a mediados do século XIX. Coa chegada da
industrialización, Suíza viuse necesitada de man de obra e tivo que
conseguila nos países próximos. Nos anos 60 do século XX comezaron
a chegar traballadores/as que levaron canda eles e elas as súas
culturas e as súas linguas, as cales non tiñan ningunha relación coas
locais, pero, co paso das xeracións de inmigrantes, estas asentaron na
cultura do lugar.

Alemán

19,5%

6,6%

0,5%

LINGUAS
NACIONAIS

PORCENTAXE DE
FALANTES

63,9%

Francés

Italiano

Romanche

Italiano,
francés,
outros
idiomas

estranxeiros,
linguas

minoritarias

FRACCIÓN
XERMANO
FALANTE

FRACCIÓN
FRANCO
FALANTE

LINGUAS
OBRIGATORIAS

- Alemán

- Francés (ou
italiano)

- Inglés

- Francés

- Alemán (ou
italiano)

- Inglés

LINGUAS
OPTATIVAS

Italiano (ou
francés),

romanche,
outros
idiomas

estranxeiros,
linguas

minoritarias

Italiano (ou
alemán),

romanche,
otros

idiomas
estranxeiros,

linguas
minoritarias

FRACCIÓN
ITALOFALANTE

FRACCIÓN
ROMANCHE

LINGUAS
OBRIGATORIAS

- Italiano

- Francés e
Alemán

- Inglés

- Romanche

-Francés

- Inglés

LINGUAS
OPTATIVAS

Romanche,
outros
idiomas

estranxeiros,
linguas

minoritarias
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REFERENCIAS:
- www.sncweb.ch/spanisch/reportajes/mehrspr-esp--

def.pdf
- www.um.es/tonosdigital/znum10/estudios/J-

Garayzabal.htm
-www.swissinfo.ch/spa/especiales/romanche/El_roman

che,_lengua_o_dialecto.html?cid=826338
-www.swissinfo.ch/spa/archivo/Suiza,_un_Estado_pluril

inguee_por_casualidad.html?cid=3899444
- suiza.webnode.com.co/aspectos-sociales-politicos-y--

culturales-/aspecto-social-/idiomas
- www.ed-bs.ch/bildung/pzbs/unterricht/herkunftsspra-
chen-heimatliche-sprache-und-kultur/aktuelle-angebo-

te/ubersetzung-hsk-spanisch.pdf
- es.wikipedia.org/wiki/Cantones_de_Suiza

-www10.gencat.cat/pres_casa_llengues/AppJava/front
end/noticies_detall.jsp?id=342&idioma=6
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PROGRAMA DE LINGUA
ÁRABE E CULTURA MARROQUÍ

O día dez de outubro de 1985 os gobernos de Marrocos e
España asinaron un convenio no ámbito da cooperación cultural e
educativa.
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ALFABETIZACIÓN: ENQUISA
Que é o que motiva unha persoa a retomar os seus estudos

despois de corenta anos, cales son as maiores dificultades ás que se
ten que enfrontar ou como logra compatibilizar a vida académica
coa persoal e laboral?

IMAXE:
José A. Armesto
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Cartel de
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384 PASOS...
son os que separan o noso instituto do MIHL, MMuusseeoo

IInntteerraaccttiivvoo ddaa HHiissttoorriiaa ddee LLuuggoo, se queremos chegar a el pola ruta
máis agradable: tomando dirección á avenida Infanta Elena e
deixando á nosa dereita o Auditorio Gustavo Freire avanzamos por
un frondoso camiño de árbores e deseguida chegamos ao amplo
espazo de céspede que cobre o edificio do Museo, no solar do antigo
matadeiro de Frigsa.

Nieto Sobejano

corten

permanente

De Lvcvs a Lugo

temporal

Terra Copora.
Romanos e Castrexos. Lvcvs – Llvg

Lucus Moda

Fuensanta Nieto En-
rique Sobejano

REFERENCIAS:
-www.lugo.es/ws/mihl

-www.nietosobejano.com
-terracopora.org

IMAXE:
plataformaarquitectura.cl ( Fernando Alda)
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VIDA SAUDABLE E DEPORTE
Manter unha vida saudable nos tempos que corren non é de

todo sinxelo. A chegada de Internet, de avances tecnolóxicos e sobre
todo das novas fontes de alimentación (comida rápida, bolería, etc
...) fannos ter unha saúde, cando menos, cuestionable.
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IMAXES:
-educacionpapps.blogspot.com.es

-www.educagratis.org
-educacionfisicamaruxamallo.wikispaces.com
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O CLUB DEPORTIVO LUGO
No ano 1953 as directivas do Club Lugo Sociedade Cultural e

do Club Deportivo Polvorín comezan a manter conversas e deciden
fusionarse dando lugar no mes de xuño ao Club Deportivo Lugo,
baixo a presencia de Emilio Nuñez Torrón e utilizando as cores do C.
D. Polvorín, camisa a listas vermellas e brancas e pantalón negro.

Celebración do ascenso na tempada 91-92

REFERENCIAS:
www.cdlugo.com

IMAXES:
-elprogreso.galiciae.com/nova/91277.html

-elprogreso.galiciae.com/nova/193322.html

Xogadores do CD Lugo celebrando un gol
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LISTA DOS MELLORES
VIDEOXOGOS DO 2013

Assassin's Creed III

FIFA 2013

El Padrino
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LEMBRANDO A NOSA
CULTURA

Con este traballo pretendemos lembrar tres aspectos da
cultura tradicional galega: os cantares, a instrumentación e o baile.



39No 4 - MAIO 2013

REFERENCIAS:
-Camafeita Longa, Olga (2000-2001) A música popular

en Galicia, Facultade de Humanidades. Universidade
de Vigo. Proxecto Fin de Carreira.

-Fraguas, A. (1985) El traje gallego, Fundación Barrié
de la Maza

-Linares, J. J. (1986) O baile en Galicia, Galaxia
IMAXES:

-musicascativas.blogspot.com.es/2011_06_01_archive.html
-www.brincadeira.org/gl/fotos/traxe-tradicional-galego-4

-www.lavozdegalicia.es/carballo/2010/01/31/0003_8263343.htm
-www.lavozdegalicia.es/deza/2010/02/28/0003_8323583.htm
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ACTIVIDADES CURSO 2012-13
Visita ao MIHL (Museo Interactivo de Historia de Lugo)
14 de febreiro de 2013

Valoracións dos alumnos:
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Visita ao Museo Provincial de Lugo: actividade Rutas Literarias
15 de marzo de 2013

Contos do Museo

Cine no centro: Proxección de "Sempre Xonxa"
8 de marzo de 2013

Exposición de novas relativas ao presente da lingua e literatura
galegas

La Voz
de Galicia El Progre-
so
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Visita aos Xulgados de Lugo
16 de abril

a priori

Study Visit: Adult Education in the Spanish Context. An overview in
Galicia
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VISITA AOS XULGADOS
Artigo publicado na Revista Tempus das Letras do IES A

Nosa Señora dos Ollos Grandes de Lugo
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A AUGA QUE BEBEMOS
Estación de Tratamento de Auga Potable (ETAP)

Estación Depuradora de Augas Residuais (EDAR)
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IMAXES (dos dous artigos):
-www.iagua.es

MAPA:
-www.acuanorte.es
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LECTURAS RECOMENDADAS
AGUSTÍN FERNÁNDEZ PAZ: OO rraassttrroo qquuee ddeeiixxaammooss
(Xerais)

HIROMI KAWAKAMI: OO mmaalleettíínn ddoo mmeessttrree
(Rinoceronte)

ROBERTO VIDAL BOLAÑO: OObbrraass ccoommpplleettaass
(Edicións Positivas)

XABIER LÓPEZ LÓPEZ: CCaannddoo AArrttuurr nnoonn eerraa rreeii
(Galaxia)

ARTHUR CONAN DOYLE: SShheerrlloocckk HHoollmmeess aannoottaaddoo
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