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Non é certo que os nenos teñan fame
Non pode ser.
Ben o sabedes todos
os que andades no mundo atafegados
á percura do pan dos vosos fillos
Ises outros que vedes pola rúa
pedindo esmola,
non teñen fame, non, porque daquela
vos teríades morto de vergonza.

Foi escritor de poesía, novela e teatro; investigou a literatura galega do pasado, o
folklore e a prehistoria e foi o cofundador da primeira editorial no noso idioma. Son
algúns dos méritos polos que Xosé María Álvarez Blázquez (1915-1985) acaba de pasar
a engrosar a listaxe dos homenaxeados no Día das Letras Galegas.
O Álvarez escritor
O Blázquez comprometido
Premio finalista do premio Nadal de novela premio
O seu compromiso con Galicia fica ben claro en
“Historia” dos Xogos Florais de Vigo, premio de
todo o seu universo literario pero, non conforme
poesía do CEBA, premio de novela Pérez Galdós ,
con isto, en 1950 funda Edicións Monterrey, a
premio de novela “López Cuevillas”… son algúns
primeira editora en lingua galega. Unha empresa
dos recoñecementos que Xosé María Álvarez
que refunda en 1967 baixo o nome de “Castrelos”
Blázquez recibiu pola súa obra literaria que
da que foi o seu director-xerente. Á fronte de
arrincou en 1932 co poemario “Abril”.
Castrelos publica o primeiro best-seller da literatura
Despois chegarían obras como “Poesía do teu
galega “O catecismo do labrego” de Valentín
mencer” ou “Romance do pescador peleriño”.
Lamas Carbajal. Sería a obra que inaugurou a
Poemarios que reivindicaban un espazo popular e
colección literaria “O moucho” coa lenda de “Libro
de ampla difusión que el tanto buscou para a lírica
de pobo para o pobo” que tivo moi boa acollida.
galega e que resolveu con gran acerto.
Entre as inquietudes de Xosé María estaba a
Pero non foi o único xénero que cultivou. Como
arqueoloxía, que se plasma en descubrimentos
autor teatral escribiu “O zapato do cristal”, que foi
como a serie de lendas sepulcrais da época
escenificado en Vigo o 2 de xaneiro de 1947, ou
romana en Vigo, das industrias paleolíticas do
“Os pazos altivos”, unha comedia en tres actos en
Baixo Miño e das Gándaras de Budiño,
verso que foi estreada en 1947.
Completa o perfil deste polifacético galeguista o
Como novelista deixou títulos como “Os ruíns”,
seu labor en relación cos medios de comunicación,
“Una cabaña en el cielo” ou “ A pega rabilonga e
nos que fixo constantes traballos ao longo da súa
outras historias de tesouros”.
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O Blogestáque arde!!
Os clubesde lecturaandan traballandoxa nos seus libros,e
algúnsestán comezando a escribiras súas cousiñasno Blog do
colexio(http://condesa.blogaliza.org).
Temos agora un moi interesanteartigono que se nos explican
quen son os seresmitolóxicosmáis arraigadosna nosa cultura.
Mouras,trasnos,Blancaflor,Luciñas,cidadesasolagadas...todos
nos revelanos seus segredosnas anotaciónsdo Blog.

Exposición
Xa que nos estáa chegara primavera,na Bibliotecaquixemos
renderhomaxe a estaestacióntan bonita,cunha exposición
para adentrarnosno mundo das plantas.Librossobreflores,
árbores,bosques,espazosnaturais...para tod@s.Porque
coñecendo a naturezade seguroque a imos amar moito máis.

LetrasGalegas
Dentrode moi pouco o Equipode Normalizaciónvaisepoñer a
traballarcoa revistado cole.Tod@s tedesque ser redactor@s
do número desteano.Encrucillados,chistes,poesías,historias,
cómics,debuxos,ieroglíficos,sopasde letras,traballosde
investigación...todo pode entrarna revista,sempre e cando o
fagamos en galegoe con moito,moito cariño.

Olimpíadado Saber.
Despoisdo éxitoda edicióndo ano pasado,volvemos coa
olimpíadado saber.Para participarteredesque facerequipos,
poñerlleun nome, e estarmoi atentosás pistasque,a partires
da próxima semana,irán aparecendo no taboleirode anuncios
da biblioteca.E a facerdeportede cabeza.

A OLIMPIADA DO SABER

Estamos a piques de comezar o campionato da “Olimpiada do saber” entre @s
alumn@s de primaria de noso centro. Pedimos a colaboración das familias (pais,
nais, irmáns, avós, tíos, veciños...) para resolver as “dificiles” cuestións que imos
propoñer para que poidades ser campións.
Recomendacións:
Non apuredes, pensade ben as respostas, aínda que parezan evidentes , non o
son tanto e máis val ter 1 punto que ningún.
En que consiste?
Trátase dun concurso no que podes participar formando equipo cun par de
compañeiros.
No concurso, grazas a unhas pistas que se colocarán no taboleiro de anuncios da
biblioteca, teredes que adiviñar unha palabra agachada.
As pistas se irán colocando cada día da semana, unha por día, do luns ao xoves.
Podedes contestar o día que queirades, cando esteades ben seguros da
resposta.
A puntuación seguirá esta norma:
●

●

●

●

●

Se contestade correctamente o luns, teredes unha puntuación de 4
puntos.
Se contestades atinadamente o martes, teredes unha puntuación de 3
puntos.
Se contestades ben o mércores, teredes unha
puntuación de 2 puntos.
Se contestades atinadamente o xoves,
teredes unha puntuación de 1 punto.
Se fallades na resposta teredes 0 puntos,
independentemente do día en que
entreguedes a resposta.

¡Que a sorte vos acompañe!
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