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XVII Mostra de Teatro
Cinco organizadores da Mostra de Teatro do Ensino Secundario do Morrazo deron unha rolda de prensa o luns 22 de abril, á cal asistimos corresponsais do Faro de Vigo, do Atlántico
Diario e da nosa revista Revoltaina.
Os principais entrevistados foron os dous profesores encargados da obra de teatro do noso
centro, Guiomar López e Ángel Currás; Assun Sóñora, directora do IES Xoán Carballeira de
Bueu; Pedro Pablo Riobó, encargado da sección de teatro do IES María Soliño e Carlos Riobó, director do IES de Rodeira.
Corresponsal da Mostra: Andrés Cordeiro 4º ESO
O tema da rolda de prensa foi a presentación da XVI Mostra de Teatro que tivo lugar no
noso centro polas mañás, para os alumnos dos
centros participantes, e no Auditorio de Cangas
polas tardes, abertas estas sesións para todos
os públicos. Esta mostra recolle obras de teatro
de diversos centros de Educación Secundaria e
algún grupo profesional como invitado. Nesta
ocasión participaron 80 alumnos de 1º de ESO a
Bacharelato e foi vista por arredor de 600 estudantes do Morrazo.
Os centros participantes nesta mostra
foron o noso colexio Eduardo Pondal coa obra “O soño das cidades” de Manuel Lourenzo, o IES de
Rodeira coa representación da obra “Mórde-me” de Inma Antonio, o IES María Soliño interpretando
“Teatro para neófitos” de Pedro Pablo Riobó , o IES As Barxas coa obra “Exercicio para debuxantes
intrépidos”
de
Roberto
Vidal
Bolaño
(homenaxeado nas Letras Galegas 2013), o IES
Johán Carballeira que representou “Fuxan os
contos” de Frederick Engo Lacroix.
O grupo invitado para pechar a mostra
deste ano na mostra foi a Asociación Juan XXIII,
que representou “O circo dos esquecidos”.
Os entrevistados senten unha gran paixón
polo teatro. Destacamos as palabras de Guiomar
López na rolda de prensa: ‘O teatro debería estar
en todos os centros de ensino, xa que nos axuda
a ser tolerantes cos demais, a gañar confianza
nun mesmo e ensina a arte da interpretación’.
Carlos Riobó engadiu que : ‘O teatro non só está
no escenario, senón tamén na nosa sociedade.’.
Pedro Pablo tenta motivar aos novos actores dicindo que: ‘A meirande parte dos famosos actores de Vigo comezaron no Morrazo representando obras teatrais nos seus centros’.

Cómpre tamén sinalar que se creou o
facebook da Mostra de Teatro do Ensino Secundario do Morrazo hai dous meses e que
conta con máis de 880 amigos.
Cartel Anunciador da XVII Mostra
Autor: Aarón González Estévez
4ºESO Colexio Eduardo Pondal
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do Ensino Secundario
HÁMSTER
Obra representada pola compañía profesional Triatreiros.
A obra trata dunha parella de hámsters, eses roedores que
son a mascota por excelencia,vistos desde o punto de vista
dos animais: os seus sentimentos e ideas sobre nós e sobre
a súa vida dentro da súa gaiola dun xeito distendido grazas
ás abundantes notas de humor.
A obra comeza polo final, a modo de flash back, rememorando os anos de convivencia das dúas mascotas. O hámster
macho é un ser optimista,contaxiado polo mundo alegre dos
homes, mentres que a hámster femia é unha sufridora, xa
que ten unha natureza agresiva, acentuada pola indiferenza
dos humanos, sendo o divertimento destes o único sentido
da súa vida.
Cada vez que aparece un home ou muller para velos, os
hámters montan un auténtico espectáculo.Unha vez baixa o
espectador encóntranse nun gran conflito moral e existencial
das súas vidas como mascotas.
O final acaban por aceptar a situación e tentando seren felices con ela.
Esta obra preséntanos o dilema moral da nosa existencia, o
noso egoísmo e a nosa natureza simplista expresada nunha
parella de animaliños. Podemos obter dela distintas interpretacións, o cal enriquece a peza.
Os actores, de gran nivel, desenvólvense con gran fluidez.
En escea empregan unha ampla gama de expresións corporais, sofren e mergúllanse nos seus papeis.
O decorado, composto única e exclusivamente dunha da caixa, é excepcional porque semella un
acto de maxia que poidan quitar aparellos, traxes e decorados e seguir podendo meterse dentro dela. Ademais plasma á perfección unha rateira: escura, pequena, incómoda…
Os efectos de luz e son estupendos. Ninguén espera o son e destello da sirena.
O humor serve para relaxar moitas das situacións tristes ou duras da obra.
Reparto:
O hámster: David Novas / A hámster: Alba Bermúdez / Director e autor: Fran Paredes

TEATRO PARA NEÓFITOS
Autor e director: Pedro Pablo Riobó
Esta obra é unha parodia cómica do teatro e
as súas variantes .
A obra esta narrada por unha locutora, que
guía os personaxes nun intento de explicación
do teatro para aqueles neófitos que non estean relacionados con el.
É unha obra sinxela e moi cómica, que será
moi apreciada por aqueles ‘neófitos’ que non
estean integrados no teatro.
O director e os actores puideron expresar ben
cada variante do teatro.
5

álbum da Mostra
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falamos con...

Cándido Pazó
Por Beatriz Arévalo e Xurxo González 4º ESO

Cándido Pazó naceu en Vigo no ano 1960. É autor, director de
escena, narrador oral e actor. Xenerosamente compartiu unha
mañá de domingo conversando amablemente connosco. Imos coñecelo un pouco mellor.
-Con que anos empezaches a traballar ?
Traballar, no sentido de subirme a un palco a facer teatro, aos
quince anos, de maneira “amateur”. Profesionalmente tería os meus vinte e cinco anos, aínda que era unha profesionalidade moi precaria.
-Cal fai o motivo polo que decidiches dedicarte o mundo do teatro?
Ao principio non é que decidira. Estaba estudando 8º de EXB e o profesor de literatura quixo
facer un espectáculo ao final de curso, concretamente “¡Sublime decisión!” de Miguel Mihura. Aquí
había unha compañía de teatro afeccionado chamada “Farándula”. Os membros da compañía viron
aquela función escolar e viñeron preguntarme se quería pasar a formar parte do grupo. Despois marchamos para Coruxo e bueno,... máis ben a pregunta sería por que seguín, porque de moitos deles
solo quedei eu.
-Que formación tes? Está relacionada co traballo que desempeñas?
Cando empecei no teatro, aquí non había unha formación específica relacionada co mundo
do teatro. Estudei Filoloxía, porque sinto un gran amor polo mundo das linguas. Non rematei a carreira por motivos que non veñen ao caso pero, fáltame pouco. Considérome un filólogo no sentido etimolóxico da palabra.
A filoloxía está moi emparentada coa faceta que estou a desempeñar nesta etapa porque
agora, sobre todo, traballo coa palabra.
-Que che gusta máis, interpretar ou escribir?
A min non me gusta escribir. Escribo porque é unha ferramenta, un recurso para os meus espectáculos teatrais. Escribo desde o ano 1989 porque quería facer teatro infantil e non atopaba nada
que se adaptase as miñas ideas. Pero en realidade o exercicio de escribir suponme moita angustia. É
como se se lle pregunta a unha muller se lle gusta ter un fillo. Ter un fillo si, parir non. Pois a min pásame igual, gústame o resultado. Podes facer como cos fillos, adoptalos, poder coller unha peza doutro, eu ás veces fágoo, pero se quero ter algo que realmente naza de min non me queda outro remedio que escribilo. Pero non é unha cousa que me produza inmenso pracer.
Agora mesmo estou escribindo un espectáculo para catro mulleres que en gran medida xurdiu
en Cangas. Parte da historia das mulleres que dedicaron a súa vida á conserva no Morrazo, na experiencia de Massó e na do resto da costa galega. Tivemos moitas entrevistas. A experiencia encantoume e creo que o resultado vaime gustar, pero o proceso no que ando metido non. Cada vez que penso que ao chegar a casa teño que poñerme a escribir... non sinto ningún pracer. Hai xente que si obtén pracer físico ao escribir, xente que acaba tendo moita obra porque todas as cousas que pasan
pola súa cabeza van para o papel. Son xente executiva, con mellores ou peores resultados. Por
exemplo, Vidal Bolaño, Letras Galegas 2013. Roberto era un home ao que si lle gustaba escribir. Era
un “vomitador”. Tiraba para diante... moitas veces cousa que había que rematar sobre o escenario.
Eu non, eu podo ter as cousas na miña cabeza e contalas.
Polo tanto, a resposta é que prefiro contar as cousas de maneira oral, actuar ou dirixir, que é
unha maneira indirecta de contar cousas.
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falamos con...
-Cando, como e por que decidiches adapta-la obra “Memorias
dun neno labrego”?
“Memorias dun neno labrego”
é un libro mítico que moitas xeracións tiveron como lectura obrigatoria e os que non os o tiveron foi porque non estudaban galego nas escolas nin nas universidades. Cando me
metín neste proxecto mirei que no
2011 cumpríase o 50 aniversario.
Neira Vilas, o autor, foi absolutamente colaborador, incluso é un axente
comercial do espectáculo falando del
á xente e recomendándoo.
-Como che xurdiu a idea de escribir relatos de cando eras neno e contalos ti mesmo polo
mundo adiante?
Un escribe do que ten na cabeza, do que sabe, do que vive. Facemos as cousas a partir da
memoria, de contos que lemos ou nos contaron...
Agora lamento non ter sido un gran lector. O fondo de armario que ten Quico Cadaval, lector
empedernido, é de quitarse o sombreiro.
A miña infancia foi moi divertida. Iso está aí e sae. É como alimentarse. Somos o que comemos, somos o que vivimos. Tamén podemos vivir por medio doutras vidas.
-Cales foron os países que visitaches narrando estes relatos?
En Latinoamérica: Arxentina, Chile, Uruguai, Brasil, Cuba, Venezuela e sobre todo en Colombia, a miña segunda patria onde espero seguir traballando. Especialmente en Barranquilla onde
xa me coñece o público.
En Europa, traballei moito en Portugal. Fun profesor de escena de Arte Dramático en Porto.
No país luso teñen un sistema educativo que permite que nas escolas oficiais haxa clases prácticas
impartidas por persoas avaladas polo claustro de profesores polo seu currículo. O claustro decide
que persoas poden dar as partes non troncais das materias.
Por medio da escena lusófona estiven en Santomé e Príncipe. E hai uns días volvín de Guinea, tamén colonia portuguesa.
Tamén estiven en Bélxica, Suiza, Francia e na Alemaña.
-Con quen compartiches cartel nas túas obras?
Sobre todo con Avelino González, que me acompaña toda a miña vida. Xa fomos xuntos ao
instituto. Despois traballamos xuntos. Incluso tivemos unha compañía.
Un nome que seguro coñecedes, Luís Tosar. Compartimos cartel nun espectáculo chamado
“Escola de bufóns” e, máis tarde, tamén o dirixín.
Tamén traballei con grandísimos actores como Xosé Manuel Olveira “Pico”, para min, o gran
actor galego. E, coñecidos da televisión, Ernesto Chao, protagonista de “Pratos combinados”, coñecido por todos como “Miro Pereira” e con Morris.
Fun axudante de dirección de Eduardo Alonso. Este espectáculo foi importantísimo na miña
historia. Eu atravesaba unha época de crise. De non ter traballo, pasei a asinar o meu primeiro contrato no mundo do teatro con seguridade social, un contrato legal.
Fun compañeiro de reparto de Mabel Rivera, unha actriz cun premio Goya por “Mar Adentro”. E tamén participei nun par de espectáculos con Luís Castro Zahera, agora Luís Zahera.
-Que sentes ao aparecer nos nosos libros de texto?
Non reparo moito niso. Paréceme curioso. Son consciente de que vivimos nun ámbito cultural nacente, en grande medida pequeno, e nese ámbito cultural resulta doado formar parte dun libro
de texto formando parte do xénero dramático. Sendo poeta sería máis complicado.
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falamos con
Os meus sobriños séntense moi orgullosos, pero tampouco saco peito cara fóra porque son
consciente en que contexto se produce. Algúns escollen as miñas lecturas simplemente porque son
máis breves.
Eu de pequeno xogaba, brincaba e pensaba moito. Era un “pensón”. Lembro que cando saía
da escola ía pola estrada onda miña casa en zigzag para que o camiño fora máis longo e, desta maneira, ter máis tempo para pensar. O de aparecer nos libros de texto nunca o pensara nin me preocupaba. Sucedeu e sucedeu.
-A túa familia está contenta co teu traballo? Bótante en falta cando viaxas polo mundo adiante? Como levas ti esas ausencias do fogar?
Os meus pais cando empecei a traballar nestas cousas, contentos non estaban. Sempre pensaron que era unha brincadeira sen importancia. Pero non son xente que estean enriba do que fan os
seus fillos. Como di meu pai: “El saberá. A vida é súa”. E miña nai: “Entre a política, o deporte (eu
xogaba ao balonmán) e o teatriño... xa é hora de ir a traballar os campos, hai que axudar...” E eu
sempre andaba desaparecido. Durmía pouco porque non me daba tempo (traballaba, ía ao instituto e
despois ensaiaba). A miña nai sempre pensou que o mellor que se pode ter na vida é un traballo fixo.
Pero ese mito non existe hoxe en día.
Non tiven contactos perigosos co mundo da droga ou do alcoholismo. Non fumo porque non
fumei nunca, non me deu a gana. Non son dado aos excesos.
A miña muller bótame en falta e os meus cans tamén. Cando chego a casa fan unha festa. A
miña nai xa está afeita. Ten sete fillos e cada un está no seu sitio e ten moi interiorizado que “A falta
de noticias, son boas noticias”. Pero ás veces cando a chamo por teléfono dime: “Ti que?”. Pensa
que o teléfono gasta moito, entón non quere falar moito, bástalle con saber que estou ben. E eu quero falar e ela quere que colgue... Agradece moito que a chame o Día da Nai. Chameina dende Guinea e díxenlle tres cousas e ela “Veña colga, que é África e isto vai ser unha ruína” Pero xa quedou
contenta.
Na miña casa... nós non temos fillos. Somos apoio un do outro. O mes que non estou, a casa
faise grande para a miña muller. Como me pasa a min cando marcha ela. É representante de actores
e as veces tamén ten que marchar.
A min quince días fóra da casa xa me chegan. Axiña boto de menos a miña vida. Eu son da
casa.
- Pódese vivir do teatro e da literatura ?
Eu vivo. Vivo do feito de escribir, do feito de actuar.
Non vivo de escribir libros. Pódese vivir do teatro na medida
en que teñas varios paus aos que xogar. Se es actor soamente, pode haber momentos de desacougo. Momentos nos que
non te chaman para ningunha película, ningunha serie ou espectáculo teatral e tes que estar gastando do que aforraches
e son momentos complicados. Hai actores que están moi solicitados e van enganchando traballos, ou que están nunha serie de televisión moito tempo, como é o caso de Avelino González en “Padre Casares”, pero hai moitos casos contrarios.
O meu caso é distinto porque eu fun guionista e tradutor (traducín “Son Goku” ao galego durante cinco anos). Son
actor de dobraxe, tamén estou actuando agora con “Historias
de sempre para rapaces de agora” e con “Memorias das Memorias dun neno labrego”. Teño algo moi bo para tempos de
crise: que actúo eu só. Pero en xeral, hai xente que esta pasando momentos moi, moi críticos… ata xente que tivo moita
relevancia, que tivo grandes papeis, que foron recoñecidas
voces de dobraxe... e que, de repente, ninguén os chama para traballar e teñen xa unha idade, e xa non poden cambiar de
oficio.
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falamos con...
Eu, como actor, puramente actor, non é que tivese
grande éxito. Nunca fun moi requirido. Iso foi o que
me fixo procurar outras posibilidades e ir sumando
destrezas ao meu oficio. Non quedaba outro remedio. Un profesor díxome que máis que un actor era
un director de escena, que estaba sempre con ideas.
Non me sentou ben porque eu quería ser actor, pero
ao final fun sumando lados dun prisma que me permiten vivir.

Xurxo, Cándido Pazó e Beti
Finalizada a entrevista.

-Cres que a dramaturxia ten suficiente presenza no
ámbito escolar ?
Si, sempre se fan cousiñas. Temos a manía
de queixarnos pero penso que hai unha atención suficiente. O mundo do teatro é importante para o desenvolvemento da capacidade de comunicación. Nos
centros educativos do Morrazo hai unha tradición e
préstaselle bastante atención a este fenómeno.
Cando eu actuei con “Memorias” para institutos de Cangas no Auditorio o público foi exemplar.
Notábase perfectamente que estaban afeitos a ser
espectadores. Isto non nace da nada, non quere dicir
que en Cangas os alumnos teñan no seu ADN algo

especial para o teatro.
Polo tanto, todo poder ser mellor pero como queixarse é unha manía e estamos un pouco
saturados de queixas, neste senso penso que podemos estar satisfeitos, querendo conseguir
máis, pero satisfeitos.
-Se non te dedicases a isto en que che gustaría traballar?
Nunca o pensei... Quería ser músico pero non teño o máis mínimo talento polo tanto e un
pensar por pensar. Supoño que sería profesor. Non me gusta porque me produce a sensación de
que nunca consegues aquilo que queres, de que é unha ilusión bastante intanxible pretender ensinar cousas os demais. É unha teima que teño. Pero supoño que sería profesor de instituto e creo
que sería un bo profesor, estaría facendo cousas destas, sentado aquí mentres entrevistades a
non sei quen, dinamizando por alí e facendo por alá. O que sucede é que a certa idade os profesores “estáncanse” todos e eu estou nesa idade na que seguramente xa estaría “estancado”, xa
estaría no plan de “que fagan outros”. Eu traballo moito nos institutos das cidades, con xente que
xa leva moitos puntos, moito tempo... e alí nunca hai nada. En xeral, neses sitios non hai nada,
non hai dinamización, non hai vida, en cambio cando o claustro é máis ou menos novo nótase
perfectamente que hai outra vida. Tamén o mundo da cidade é un mundo que non che permite
facer. A xente dispérsase, vai a súa vida, ten outras cousas. Pero, por exemplo, en Baio non hai
nada. Se non son os profesores os que dinamizan aquilo cos rapaces, que fan os rapaces? Alí
non hai nada que facer e ese traballo os rapaces agradéceno de verdade. Eu vou ao CPI (Centro
Público Integrado) de Pedrafita a actuar cada dous anos para todos os alumnos da ESO (Todos
os alumnos da ESO son dezaseis) e como non hai outra cousa están encantados: fan actividades
de poesía, de teatro... e a atención cara eles é completa... Iso nunha cidade non se dá. A vida na
cidade conta con mil estímulos, non só os alumnos, tamén os profesores teñen cinco mil estímulos
e iso fai que se resinta a vida non curricular.
-Pois xa Cándido isto é todo. Moitas grazas por atendernos tan amablemente.

Moi ben pois moitas grazas. E agora marcho para casa a comer as filloas que me
fixo a miña nai.
Un saúdo para todos.
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fóra do colexio
3º e 4º de Educación Primaria
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fóra do colexio
EXCURSIÓN
ÁS PONTES
Por Brais Rellán e Andrés Cordeiro 4º da ESO
O pasado 16 de Febreiro os alumnos de 3º e 4º
da ESO viaxamos á central termoeléctrica de Endesa
das Pontes e o Parque Natural das Fragas do Eume,
ambos nesta localidade coruñesa.
Primeiro fomos a central térmica, a máis importante de Galicia e unha das mellores de Europa, a cal
distinguíase ben a gran distancia pola súa cheminea
de máis de 100 metros de alto e o seu depósito de carbón de 4 campos de balompé de longo. Nela recibimos
unha visita guiada polo interior da central, polas turbinas, polas torres de refrixeración e tamén pola sala de
control.
Despois de deixar os cascos de seguridade
que levamos durante a visita, fomos comer as Fragas
do Eume, percorrendo un sendeiro turístico ata o mosteiro, onde descansamos. Logo seguimos camiñando
de volta cara ao autobús, mentres disfrutabamos observando a paisaxe natural do contorno.
En conclusión, foi unha viaxe entretida, chea
de información, de conversacións divertidas e sendeiros cargados de natureza.
SEGUNDO CICLO DE PRIMARIA

TEATRO E PARQUE EN VIGO
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18 DE FEBREIRO

fóra do colexio
Por Cristina González Fernández 2º ESO
O día 21 de febreiro, os alumnos e alumnas
de 2º da ESO realizamos unha visita ó centro arqueolóxico Salinae de Vigo, na zona do Areal. Os alumnos partimos ó comezo das clases e estivemos no
recinto ata media mañá. No lugar asistismos a unha
excelente explicación dos distintos usos da sal nos
tempos do Imperio Romano e aprendemos algúns
como o de conservar alimentos, darlle sabor as comidas e incluso usala en forma de "salarion" de onde ven o termo salario. Na seguinte sala puidemos
observar as distintas formas de transportar este mineral, tales como a cesta e a ánfora.
Sobre as doce da mañá, máis ou menos, entramos na última e, sen dúbida, máis impresionante
sala de todas as visitadas. Nesta encontrábase
unha auténtica salina romana. Dentro dun edificio!
Por debaixo de Vigo! Tras outra breve explicación,
convertémonos nuns verdadeiros arqueólogos, escarbando en dous tanques de area na procura de
obxectos da antigüidade. Entre outras cousas atopamos un esqueleto humano e os restos dunha vivenda.
O seguinte paso foi descifrar, con axuda das
mostras atopadas na area, o lugar de procedencia.
No caso dun dos tanques, descubrimos, con tan só
unhas cantas mostras, que pertencían a unha casa
de familia adiñeirada, vivenda que sufrira un incendio, tempo atrás, e incluso averiguamos o número
de membros que compoñían a familia!
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martes de teatro
“O soño das cidades”
Grupo de teatro Colexio Eduardo Pondal
Por Andrés Cordeiro 4ºESO

A adaptación da obra de Manuel Lourenzo, “O soño das cidades”, conta a historia
de tres irmáns, Ramón, Iria e Valeria que se atopan no seu cuarto lendo cadanseu
libro antes de ir durmir. Ao pouco de deixaren de falar entre eles comezan a escoitar unha frauta dun
mendicante na rúa.Eles xa están durmidos pero o creador dos soños e dos pesadelos úneos nun
mesmo soño baseado nos seus libros.
Ramón, Iria e Valeria están lendo na cama os seus libros antes de durmir
porque os seus pais non lles deixan ver a televisión. Axiña caen durmidos
co cansazo. Mais non dormen cada un pola súa conta, se non que comezan un soño os tres irmáns xuntos.
Atópanse no cuarto e entra un frautista pola fiestra, que lles conta como
perdeu a súa namorada, Mary. Os tres irmáns deciden acompañalo na
súa procura. Nesa busca chegan a un bosque no que atopan o soldado
de chumbo, que fora guindado dun tren por un neno. El tamén perdeu a
súa namorada, que viaxaba con el. Xuntos búscanas ata que aparece
Restituta, unha muller cómplice do frautista para secuestrar os raparigos.
Estes dous capturan a Iria e Valeria, mais Ramón e o soldado escapan
nun tren que pasa preto.
Valeria e Iria son levadas a un almacén, no que Restituta presiona ao
Frautista para que siga no mundo do crime. El négase e marcha. O xefe
de Restituta, Don Gato, pretende cobrar un rescate por elas. Entrementes
tanto Ramón e o Soldado buscan a gorida onde levaron as súas irmáns.
Alí está Don Gato e indícalles que as mozas foron conducidas a Siberia.
Os dous van a Siberia, onde son atacado por unha manda de lobos, pero
antes de ser devorados aparece o frautista tocando o seu instrumento
que calma ás bestas e sálvalles a vida. De socate, as bestas se converten
en Mary e Marlene, co que se produce o fermoso reencontro das dúas
parellas e os irmáns.
Ramón, Iria e Valeria espertan chamados polos seus pais pola mañá para
ir ao colexio. Danse de conta de que todo fora un soño.
A obra remata cunha sentenza do narrador, o creador dos soños e dos
pesadelos, coa que a historia queda inacabada.
“O soño das cidades” foi representada por un elenco de xovenes alumnos
de 3º e 4º de Educación Secundaria, pertencentes ao grupo de teatro do
noso colexio.
A acción e o humor da obra son moi fluídos e os 30 minutos da representación pasan sen te decatares.
O decorado é enxeñoso e as vestimentas moi orixinais. Cómpre destacar
o traxe do creador dos soños e dos pesadelos.
Os actores interpretaron ben a obra, pero as complicadas expresións ou
palabras do galego culto nalgúns diálogos complican o entendemento de
certos partes.
Están moi traballadas as situacións absurdas que achegan moito humor á
representación.
Tanto os actores principais, os secundarios, como o narrador representaron con solvencia os seus personaxes, poñéndolle paixón á arte da representación. Incluso os actores menos experimentados cumpriron ben os
seus papeis.
Como crítico desta representación digo que é unha obra que volvería ver.
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mércores de deporte
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mércores de deporte
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xoves de cine
Este ano o libro elixido para o noso coloquio foi “O señor
Ibrahim e as flores do Corán”. Á proxección do filme, baseado na novela de Eric-Emmanuel Schmitt, seguiulle un
debate distendido e, a par, moi interesante ao que asistiron pais, alumnos e profesores.
Se non estiveches, invitámoste a participar o ano que
ven.

decora2
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venres de baile
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venres de baile

No festival de baile fixemos un percorrido polo
mundo da cultura, o deporte e o espectáculo
destas tres décadas, mesturando lembranzas,
nostalxia, humor e sobre todo, ALEGRÍA!
21

...e de merenda

Tras o espectáculo, recuperamos folgos
cunha merenda ao aire libre en moi boa
compaña. E todos xuntos sopramos as veas
do 30º aniversario do Colexio.
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XVI Salón do Libro
Alumnos de 5º e 6º de Primaria visitaron o pasado 12 de marzo
o XIV Salón do libro infantil e xuvenil de Pontevedra.
Unha das actividades propostas aos rapaces foi a creación dunha historia a partir dunhas palabras dadas que tiñan que introducir no texto.
A continuación amosámosvos o resultado. Os termos propostos
aparecen subliñados.

GORDOS REGORDOS
Texto de 5ºB

Nun país moi, moi afastado que
non saía nin sequera no mapamundi, vivía
unha cociñeira que pasaba o día facendo
receitas moi saborosas.
Un albanel que estaba arranxando
a súa casa, viu saír dende o tellado fume
da cheminea. Atraído polo arrecendo, baixou e dirixiuse á cociña.
Alí, ao ver a cociñeira, namorouse perdidamente. Dende ese
intre a comida foi o eixe da súa vida.
Engordaron tanto, tanto, que o albanel non volveu a arranxar
máis tellados nin tampouco a namorarse de máis cociñeiras.

UN AMOR A DISTANCIA
Texto de 5ºA

Naquela noite estrelada, unha cociñeira dende o seu tellado, intentaba divisar o mar, porque nel navegaba o barco do seu amado.
Namorábase cada día máis, porque o mariñeiro mandoulle unha carta especial. Nesa carta
viña un mapamundi no que estaban sinalados os lugares onde estivera e ía estar o seu namorado.
Este mapa fai que se sinta mellor, xa que así sabe en todo momento que o seu mariñeiro
está lonxe, pero á vez preto dela. Está moi feliz, sente que o seu amor a mantén sempre no seu
pensamento e no corazón.
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lendas da nosa terra
María Soliña
Por Hugo Avilés Portela 6ºB
Unha das máis fermosas historias que garda na
súa memoria popular Cangas do Morrazo é a de María
Soliño, quen foi condenada alá polo século XVII pola Santa Inquisición, acusada de bruxaría.
En realidade esta pobre Muller puido ser, sen máis,
unha vítima dun maquiavélico plan orquestado polo Santo
Oficio e os nobres da época, os cales non pretendían outra cousa que despósala de todos os seus bens.
Cangas era, daquela, unha vila de pescadores en
pleno auxe económico. Unha boa parte da poboación vivía
das ganancias económicas que xeraban a pesca e a salgadura do peixe.
Corría o ano 1617 cando piratas turcos berberiscos
invadiron a nosa ría. Tras intentar desembarcar en Vigo,
onde se encontraron cunha forte oposición dos veciños, dirixíronse a Domaio espoliando canto encontraron ao seu paso e deixando uns cantos mortos tirados na praia, entre eles Antonio Soliño e
Pedro Barba, irmán e marido de María Soliño. A continuación arrasaron a vila de Cangas deixándoa
sumida na máis absoluta pobreza.
Cangas sómese nunha notable crise económica que impide mesmo que os vasalos paguen
as rendas que os nobres esixen polo uso das súas terras.
Os nobres da época que non estaban dispostos a perder o podería económico que ostentaban desde había décadas, inician unha campaña co apoio da Santa Inquisición (da cal formaban
parte moitos deles) para denunciar por bruxaría a mulleres da época que gozaban dunha boa posición económica, mesturando entre elas a mulleres declaradas “pobres de solemnidade”, boa parte
viúvas tras a invasión turca, evitando así que se puxesen de manifesto os seus verdadeiros intereses.
Foi o caso de María Soliño quen, ao enviuvar de Pedro Barba, pasou a ser posuidora de todos os seus bens: unha casa de pedra, varios terreos, unha dorna e o máis importante: Dereitos de
Presentación en varias capelas e freguesías da zona, entre eles a Igrexa de San Martiño de Moaña,
a Colexiata de Cangas e a Igrexa de San Cibrán en Aldán.
Sendo como era unha muller de importante fortuna, rapidamente chamou a atención dos nobres do lugar.
A morte do seu marido e o seu irmán na invasión turca do 1617 sumiuna nunha importante
depresión. Cada noite percorría a praia escoitado as ondas, recordando os seus familiares mortos...
As reiteradas visitas á praia de noite foron causa abonda para iniciar contra ela un proceso
por diferentes acusacións relacionadas coa bruxaría.
María Soliño foi levada aos cárceres secretos do Santo Oficio no ano 1621. Acusada de entregar a súa alma ao diaño e de posuír poderes demoníacos capaces de causar os máis terribles
males. Foi sometida a tortura física e psicolóxica ata que confesou ser bruxa desde había máis de
dúas décadas, afirmando ademais no seu desespero que chegara a manter tratos carnais co demo.
Por todo iso foi despoxada de cantos bens posuía e condenada a levar o hábito de penitente
durante seis meses.
Non foi María Soliño a única “bruxa” xulgada naqueles tempos. Moitas foron as mulleres que
sufriron inxustamente estas falsas acusacións froito da avaricia dos que ostentaban o poder.
Aínda que está constatado que María Soliño naceu no anos 1551 na propia vila de Cangas,
nada se sabe sobre a data da súa morte. Non hai partida de defunción, nin se coñece o lugar onde
puido ser soterrada, o que contribuíu sen dúbida a alimentar o mito da personaxe nunca morta: María Soliño.
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lendas da nosa terra
María Soliña
Polos camiños de Cangas a voz do vento xemía:
ai, que soliña quedache, María Soliña.
Nos areales de Cangas, muros de noite se erguían:
ai, que soliña quedache, María Soliña.
As ondas do mar de Cangas acedos ecos traguían:
ai, que soliña quedache, María Soliña.
As gaivotas sobre Cangas soños de medo tecían:
ai, que soliña quedache, María Soliña.
Baixo os tellados de Cangas anda un terror de auga fría:
ai, que soliña quedache, María Soliña.
de Celso Emilio Ferreiro

Lenda da Poza da Moura
Por Aitana Rodas Casal 6ºB
Moi preto da campo de Golf de Domaio e encravada
nun entorno de singular beleza, atópase a Poza da Moura,
un lugar cheo de encanto que ofrece unha panorámica espectacular da Ría de Vigo coa ponte de Rande.
A Poza da Moura é un pequeno encoro natural das
augas prodecentes do río Muíños, que despois seguen o
seu curso formando unha fervenza en dirección a Domaio.
Conta a lenda que en Domaio, parroquia do concello de Moaña, vivía un mouro moi rico que
tiña unha filla de gran beleza. Esta moza víase ás agachadas na Poza da Moura cun campesiño da
zona co que o seu pai lle prohibira mocear. A moura desoía as ordes do seu pai pero un día este
sorprendeunos. O pai, furioso, deulle morte ao mozo, e a filla, desesperada coa dor, guindouse á
Poza da Moura na que se afogou.
En lembranza do acontecido é polo que se lle chama a Poza da Moura e hai quen di que na
noite de San Xoán, 23 de xuño, a moza aparece peiteando os seus cabelos e que, ás veces, se lle
escoita cantar.

O BURACO DO INFERNO

Por Juan Piñeiro Piñeiro 6ºA

Disque hai moitos anos uns piratas se dedicaban a
roubar as riquezas que traían os barcos de América e buscaron un lugar onde poder esconder o seu botín para que
ninguén llo arrebatase.
Atoparon na Illa de Ons o lugar perfecto. Era unha
cova subterránea á que só se accedía por un buraco entre
as rochas dos cantís. Só se podía entrar coa marea baixa
ou tamén dende “o buraco do inferno”. Por iso cando hai
baixamar e lúa chea dise que, ás veces, se ve un barco
fondeado preto da entrada da cova, se cadra descargando
tesouros. Na illa de Ons tamén vivían piratas para vixiar os
tesouros. Pouco a pouco foron morrendo e crese que hogano os tesouros aínda seguen alí.
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fala coa túa lingua

Roberto Ignacio Vidal Bolaño naceu o 31 de xullo de 1950, en Santiago de Compostela.
Os seus primeiros anos de vida pasan no barrio de Vista Alegre, nas aforas da capital galega, facendo os
estudos de educación obrigatoria e bacharelato en varios colexios da cidade.
Púxose a traballar dende moi novo. Con doce anos estaba a repartir, en bicicleta, recambios de automóbil
e, máis adiante, empregouse nunha axencia de viaxes, nun almacén de colonias e nunha entidade bancaria.
Con vinte sete anos, decide dedicarse ao teatro profesional, creando a súa propia compañía, “Antroido”,
onde escribe e dirixe as súas propias obras.
Gañou numerosos premios teatrais: o Abrente, o Cunqueiro, o Rafael Dieste, o do Eixo Atlántico… sempre con obras escritas en idioma galego.
Tamén traballou no cine e na televisión como actor, director, xefe de produción e actor de dobraxe en
máis de cincuenta filmes.
A súa primeira obra de teatro “O xogadeiro”, escrita aos quince anos, duraba só quince minutos. Foi representada unha vez e rematou co afundimento do escenario. Seguíronlle máis de trinta obras, algunhas
dirixidas ao público infantil.
Roberto Vidal Bolaño foi o creador de teatro profesional galego. Con el defendeu a nosa lingua e a nosa
cultura. Por todo iso, a Real Academia Galega dedícalle o Día das letras Galegas 2013.

"SOLTAR A LINGUA"
No segundo trimestre xurdiu a idea, que demos en chamar "Soltar a lingua", de recompilar frases
feitas, sobre todo da nosa zona, co fin de recuperar o
saber e sabor popular. Quixemos presentalas dun
xeito orixinal no blog de Normalización do cole e, sen
comelo nin bebelo, pouco despois decidimos plasmar
esta proposta nunha escultura ecolóxica que expuxemos durante a Semana cultural na porta de saída á
biblioteca. Que vos pareceu o resultado? Destes
aprendido algunha desas frases?
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fala coa túa lingua
"Bocados de lingua"
O venres 8 de marzo os alumnos do Proxecto realizaron unha nova
actividade creativa que bautizaron como "Bocados de lingua". Para
tal tarefa "okuparon" o laboratorio e montaron "unha cociña atípica"
cunha plancha eléctrica, un fornelo de camping gas e varios utensilios necesarios para o desenvolvemento de distintas e suculentas
propostas culinarias, ao tempo que traballaban o vocabulario relacionado co tema.
Todos traballaron con entusiasmo e incluso recibiron, nalgúns casos, axuda de profas e noutros, a visita dalgúns profes e alumnos
que se achegaron atraídos polo recendo.
Estes foron os manxares preparados:
•empanadillas de verduras e salchicas
•montadiños de ovos de paspallás e xamón serrano con salsa brava
•poliños e ratiños de ovo cocido
•allos porros á grella con chacina
•doces de arroz con leite bañados en chocolate
•brochetas de froita con xamón serrano e queixo.
Boas ideas para sorprender os amigos nunha comida ou cea informal. APUNTÁDESVOS?

"HOMENAXE A ROSALÍA"

Na Semana cultural, o Luns 27 de maio, día do festival de Música, os alumnos do Proxecto
presentaron un traballo para homenaxear a poetisa Rosalía de Castro aproveitando que este ano se
celebra 150 aniversario de Cantares Gallegos.
Inicialmete levaron a cabo a recitación e interpretación de distintos fragmentos de poemas da
autora e despois dos poemas completos "Quíxente tanto, meniña"(de temática amorosa), "Para a
Habana"(de temática cívica) e "Que pasa ao redor de min" (de temática intimista), todos eles acompañados con música en directo: a pandeireta, o teclado, a guitarra e mailo violonchelo.

A profesora de proxecto quere novamente aproveitar este espazo para agradecer a implicación, interese e esmero tanto nesta última proposta como en todas as anteriores desenvolvidas ao longo do curso: "Estou moi orgullosa do seu traballo. É moi gratificante desenvolver calquera idea con este grupo de rapaces. Son unha marabilla. Espero seguir contando
con eles o vindeiro ano! Entre tanto, a disfrutar do verán! "
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o que deberiamos saber
NOS XENES
Este ano os alumnos de Bioloxía de 4º
ESO realizaron un “Estudo de caracteres hereditarios nos alumnos e profesores da ESO”....e,
que é iso?
Pois despois de estudar Xenética coñeceron que moitas características son herdables de
pais a fillos e unhas son Dominantes e outras Recesivas, non sendo sempre as características dominantes as máis frecuentes.
Foron anotando en cada alumno 5 características herdables: ter
pencas, ter buraco no queixo, o nacemento do pelo en forma de V (pico de
viúva), saber se podían ou non enrrolar a lingua e se tiñan o lóbulo da orella despegado.
E, para rematar, fixeron unhas
táboas calculando a porcentaxe do
número de persoas que as presentan
diferenciando entre nenas e nenos.
Conclusións:
A “Lingua enrolable en “U” e o
“Lóbulo da orella pegado” son caracteres dominantes e bastantes frecuentes e aparecen indistintamente en homes e mulleres.
O “Pico de viúva”, o “Buraco no queixo” e as “Pencas”, aínda que son características dominantes pouca xente os presenta. Se unha familia as posúe, transmitiranse ás futuras xeracións.
CONSEGUIRON DEMOSTRAR EMPÍRICAMENTE O EXPLICADO NA CLASE.

VISITA A ASPAMSIM
Alumnos de primeiro de ESO entregaron o 04 de abril
á Asociación de pais de minusválidos psíquicos do
Morrazo (Aspamsim) outra parte da recadación do
mercado solidario que organizou o centro dentro do
proxecto interdisciplinar dedicado á solidariedade co
fin de recadar fondos para asociacións benéficas.
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día do libro 2013
O 23 de abril celébrase o Día do
Libro e, ademais, no noso colexio
tamén está de aniversario a mascota da
nosa biblioteca, o dragón Pondi.
Este ano Pondi saíu de festa por
todo o cole e entregou os premios aos
gañadores do concurso de relato breve
e de debuxo, nos que os nenos se representaban coa mascota.

Premiados no concurso Día do Libro
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día do libro 2013
Pondi e a caixa máxica
Por Alba Guimeráns Cordeiro 6ºA
Premio Especial Relato Breve 2013
Nun mundo chamado Dragonia había un dragón chamado
Pondi que traballaba nunha dracoteca intentando que os dragóns se
interesasen pola lectura.
Un día, chegoulle unha caixa e sen pensalo dúas veces,
abriuna. Dentro non había nada
máis que unhas follas con distintas
palabras como: diversión, aventuras, alegría,… e moitas máis.
Pondi non sabía quen lle
enviara esa caixa tan misteriosa.
Varios días despois, atopouse con
que todas as palabras estaban esparexidas polo chan da dragoteca. Cando rematou de recollelas, escoitou varios ruídos que
viñan da entrada e, cando foi ver, atopouse coa caixa que intentaba escapar.
Despois duns segundos, a caixa decatouse de que alguén a estaba observando, foise
dando a volta lentamente e preguntou:
-Saberías dicirme onde estou?
-Ola!- dixo o dragón- Chámome Pondi e estás nunha dracoteca.
- Que é unha dracoteca? -preguntoulle a caixa.
- É un lugar onde os dragóns poden ler libros.
-Ah! –exclamou a caixa.
-De onde eres?- preguntou outra vez Pondi.
-Son dun mundo moi diferente ao teu, chámase Terra e alí viven os humanos explicoulle a caixa- Eu proveño dun lugar concreto chamado Cangas, que está en Galicia.
Pondi, mentres escoitaba o que lle dicía a caixa, ía preparando toda a dracoteca para
poder abrir. Despois Pondi dixo:
-Se queres fáloche do meu mundo e ti cóntasme como é o teu.
-Vale -respondeulle a caixa.
Pasou o tempo e un día Pondi díxolle:
-Hoxe vouche ensinar o que é, neste mundo, unha dragodería, unha drienta, unha draquinería...
- De acordo- respondeulle a caixa.
- Unha dragodería é un lugar onde se poden tomar dragos, que é xeo de distintos sabores- explicalle Pondi.
- No meu mundo chámase xeladería e tómanse xelados- dille a caixa.
- Unha drienta é un sitio onde se venden cousas variadas- volve a explicarlle Pondi.
- No meu mundo chámase tenda- respondeulle a caixa de novo.
Pouco a pouco foron pasando os meses e un día os dragóns rebeláronse contra a caixa, só por ser doutro mundo, e esixíronlle que se fora:
- Queremos que se vaia! –berraban os dragóns.
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día do libro 2013
Entón Pondi decidiu falar con eles, pero foi imposible facelos entrar en razón.
Foron pasando as horas e a Pondi ocorréuselle
unha idea:
- Que tal se buscamos a maneira de que voltes
a casa?
- Pondi, eu non me quero ir –díxolle a caixa.
- Xa o sei; a min tampouco me gustaría que te
foras, pero non hai outra elección –dille Pondi ao final.
Pasaron uns minutos e Pondi berrou:
- Teño outra idea! Que tal se nos imos os dous
xuntos ata aTerra?
- Paréceme unha moi boa idea –respostou a
caixa cun sorriso.
Mentres o tempo ía pasando, Pondi e a súa
amiga ían preparando todo para a súa viaxe, pero
atopáronse cun contratempo: como ían chegar á Terra?
- Pondi, quen nos vai levar? –preguntou a caixa.
Pois... – púxose a pensar- nesta cidade hai un
dragón que nos podería axudar, chámase Drino, e
dáselle moi ben inventar obxectos para ir a calquera sitio.
- Que ben!- respondeulle a caixa.
Foron a onda Drino, e preguntáronlle se lles podería facer unha nave, e el díxolles que
si. Cando Drino acabou de construíla, chamounos.
Ao día seguinte estaban dentro da nave, Pondi e a súa amiga, preparados para a viaxe.
Pasaron dúas horas e Pondi e a caixa chegaron por fin á Terra; ao sair, Pondi quedou
marabillado con todo o que había ao seu redor:
- Que bonito!- dixo Pondi.
- Díxencho- respondeulle a súa amiga- agora levareite ao colexio Eduardo Pondal.
Cando chegaron ao colexio, todos os nenos e os seus mestres quedaron abraiados ao
ver un dragón de pel verde e alaranxada.
- Que fermoso!- dixo un neno.
- Que grande!- exclamou outro.
Ao final, os mestres decidiron que o dragón sería
a mascota perfecta para a biblioteca, xa que se interesaba polo libros, e a caixa, a segunda mascota, porque lle
gustaba cumprir os desexos dos que lían moito.

FIN
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verde que te quero verde...
A nosa andaina no proxecto Voz Natura comeza no curso 2009-2010 froito dunha necesidade de
acercar ós nosos alumnos á natureza, a respectala e valorala.
Situado nun entorno natural, o Colexio dispón dunha zona posterior na que se está a realizar o proxecto. A primeira actuación
que realizamos, no curso 2009-2010, foi a elaboración dunha
horta pero debido á climatoloxía as plantas sementadas non deron o seu froito ata o verán polo que os nenos non puideron disfrutar de todo o proceso que abrangue dende a plantación ata a
recollida do froito.
Por esta razón o proxecto do curso seguinte, 2010-2011, foi a construción dun invernadoiro no que
poder adiantar a plantación de hortalizas e así terminalo proceso no curso escolar.
No curso, 2011-2012, os alumnos de educación infantil foron os encargados da plantación e coidado do invernadoiro e os de primaria e secundaria traballaron no proxecto de creación dun xardín
botánico con especies de clima atlántico e propias da nosa rexión.

Aeroxerador 2012-2013
O proxecto para este curso, que foi desenvolvido polos alumnos da ESO, consistiu na construción
dun aeroxerador. Para a súa construción empregaremos un xerador, un rectificador e unha batería
dun automóbil.
Seguimos co invernadoiro, do que se encargan os
alumnos de INFANTIL, e coa plantación de especies
no Xardín Botánico, que coidan os de PRIMARIA. Tamén estamos a preparar unha charca para poder plantar especies acuáticas.

Maqueta do aeroxerador

Aeroxerador
Instalación
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vendo pasar o tempo
G.I. JOE: a venganza
Fernando de Peroy Rodríguez 1ºA
“G.I. Joe: a vinganza” é unha película que se
estreou en España o 29 de marzo deste ano. Está dirixida por Jon Chu e interpretada por Bruce Willis, Dwayne
Johnson, Channing Tatum, Ray Stevenson, Adrianne
Palicki, Beau Brasseaux, Ray Park, Joseph Mazzello,
Arnold Vosloo, Walton Goggins, Byung-hun Lee, Jonathan Pryce, RZA, D.J. Cotrona, Elodie Yung.
Pertence ao xénero de acción e aventuras e ten unha
duración de 110 minutos. Os guionistas son Rhett Reese e Paul Wernick e o encargado da banda sonora é
Henry Jackman.
A película comeza coa historia dun convoi militar
responsable de recuperar a cabeza dun misil nuclear.
Este convoi é atacado por un grupo terrorista chamado
Cobra. Os superviventes deste ataque son os encargados de acabar cunha serie de tramas bastante enmarañadas e relacionadas co presidente dos Estados Unidos
de América.
O filme é moi entretido, pero cando rematas de
velo pensas "levo hora e media da película e só trinta
minutos de nó e desenlace!". Malia ser unha historia de
acción, avanza moi lentamente pero é entretida e interesante. Eu recoméndovola.

Por Eva Ocaña e Candela González 2ºESO
A importancia que está tendo Paula Echevarría é impresionante xa que
marca tendencia entre moitas adolescentes e mulleres adultas de todo o
mundo. No seu blogue, “Tras a pista de Paula”, que podedes visitar na
páxina www.elle.es e que ela mesma actualiza cada día, podemos atopar
fotos persoais de Paula amosándonos as súas eleccións de moda, que
sempre marcan tendencia.
Paula Echevarría non só destaca na súa faceta de blogueira, se non tamén por ser unha marabillosa actriz que arrasa na serie de La 1 de TVE,
“Gran Reserva”, na que xa leva tres temporadas.
O seu home é o coñecido cantante David Bustamante, terceiro clasificado
na primeira edición de “Operación Triunfo”. Á parte, Paula ten unha gran
cantidade de seguidores nas redes sociais Instagram e Twitter.
Paula naceu o 7 de Agosto de 1977, en Candás, Asturias. Ata o de agora ten participado en diversas series televisivas como “Ao saír de clase”, “O comisario” e “Compañeiros”. Asegura non crerse
unha diva senón unha persoa normal e corrente coa súa vida profesional e persoal que comparte co
seu home, a súa filla Daniela e as súas amigas.
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Por Luís Alberto Cerviño Lemat 3ºESO
Machine Head naceu o 12 de outubro de
1991 en Oakland, California. Os fundadores
foron o vocalista e guitarrista Robert Flynn e
o baixo Adam Duce. Flynn separárase facía
pouco do grupo Vio-Lence tras unha liorta
entre os seus membros e os dunha banda
local. Aínda tiña o desexo de escribir música
e xunto con Duce incorporaron ó guitarrista
Logan Mader e ó batería Tony Constanza
para formar Machine Head.
O nome do grupo foi idea de Flynn e escollérono porque "soaba ben", a pesar da crenza
popular de que fora unha homenaxe ó álbum
de Deep Purple do mesmo nome. [ ]A banda comezou a compoñer cancións nun almacén local compartido con varias bandas de punk rock. Tras gravar unha demo, un membro de Roadrunner Records escoitouna e ofreceulles un contrato discográfico.
A banda entrou nos estudios Fantasy en Berkeley, California, para gravar o seu álbum debut Burn
My Eyes. Sen moito tempo na produción, Constanza deixa a banda, substituíndoo Chris Kontos. A
maioría das cancións foron escritas por Flynn e Duce. Producido por Colin Richardson, o álbum foi
lanzado o 9 de agosto de 1994 e vendéronse máis de 400.000 copias en todo o mundo, converténdose no álbum debut máis vendido de Roadrunner Records. Tras a publicación do álbum, Machine
Head comezou unha xira por todo o mundo para promover o álbum, sendo “teloneros” de Slayer en
Europa na segunda metade de 1994 e tendo tamén algúns concertos como cabeza de cartel. Despois do éxito da xira, a banda regresou a Europa a principios do 1995. A banda volvería para os festivais de verán, pero Kontos negouse a ir e
foi substituído por Dave McClain.

DISCOGRAFÍA
(1994) Burn My Eyes
(1997) The More Things Change
(1999) The Burning Red
(2001) Supercharger
(2003) Hellalive
(2004) Trough The Ashes Of Empires
(2007) Live At Rock Am Rings
(2008) The Blackenin [Special Edition]
(2011) Unto The Locust
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SOPA DE LETRAS
Localiza estas palabras:
Luscofusco / Espantallo / Cogomelo / Lambetada /
Bolboreta / Papoula / Vagalume / Xoaniña

4º da ESO
“Eduardo Pondal”
Curso: 2012-2013
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OUR NEW RADIO
IS
HERE!!!
Listen to RADIOACTIVE!
www.radiopondal.blogspot.com
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