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Elena Vázquez-Cendón

{ APÓSTOLO 2016 }

Galicia, valente 
feiticeira

O DÍA DE HOXE A PRI-
MEIRA PALABRA É GALI-
CIA, E CON ELA agroma 
terra. A min quen me fixo 
enraizar foi a miña avoa 
materna e madriña, Josefa, 
para quen o amor á terra 
só o superaba o amor á fa-
milia. Unha noite sen cor, 
mentres estaba parindo, 
non sabía se a familia me-
draba e menguaba con su-
ma cero, xa que volvía ser 

nai e podía facerse viúva 
ao mesmo tempo, polos 
tiros que escoitaba entre 
as dores do parto. Para ela 
a familia real eran as per-
soas que comparten vida e, 
sobre todo, as que axudan 
a mantela. Son as persoas 
que saben festexar o bo e 
para as que a axuda non se 
pide, dáse, ata defender a 
vida coa propia. Ela sem-
pre sentiu como familia de 
lei á que escondeu ao meu 
avó Ramón, quen por exis-
tir esa gran familia tardou 
moito en facela viúva. Hoxe 
Estela é dobremente da 
familia, grazas ao meu ir-
mán Manolo e pola lei dos 
feitos. Sempre agradece-
rei á familia coa que Estela 
comparte apelidos, a for-
tuna de gozar coñecendo a 

quen me brindou o apelido 
Cendón e quen me apren-
deu dende a súa fermosa 
mirada a valía do voto e da 
democracia. 
A muller árbore da que lles 
comecei falando, tamén 
foi coñecida pola “avoa da 
nena que non comía”. Co-
mo galega farta, non lograr 
a encomenda de que eu 
comese sei que as veces a 
desgastou tanto como ser 
a palanca que impulsou á 
familia para deixar a súa 
querida Tolda e establecer-
se en Ourense, despois da 
guerra. Confeso que non 
lle dixen suficientemente 
que, vela loitar pola terra, 
a familia e a vida coa fe-
rramenta do traballo e pa-
gando sempre coa moeda 
da coherencia, foi o meu 

N
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mellor alimento de valen-
tía. Por iso asigno a pala-
bra valente á miña querida 
madriña.
En Galicia brota a muller 
facedora que saca froitos 
da terra, do mar e dos mio-
los. Aprende da comuni-
dade, da tradición e, se se 
lle brinda a oportunidade 
da formación, faio dos li-
bros e da tecnoloxía. Si, a 
terceira palabra é feiticeira, 
muller sabia, coa valía da 
intuición e o instinto femi-
nino da creatividade. Estas 
características terían que 
levarnos de seu a admirar. 
Pero foron agochadas, ás 
veces polas propias mu-
lleres, e entre elas, e non 
foron suficientemente 
aplaudidas polos homes. 
Un signo de mediocridade 

é a capacidade de agochar 
méritos alleos e empañalos 
con críticas piollosas que, 
inconscientemente, ilumi-
nan a propia inseguridade 
e reflicten toxicidade. Só as 
persoas sas, seguras e va-
lentes aplauden o talento e 
o éxito alleo. 
Vimos dun matriarcado in-
discutible, que actuou coa 
prudencia pragmática de 
facer e dirixir deixando ver 
só os papeis que durante 
anos tiñan asignados as 
mulleres. Algunhas escon-
dían a visibilidade do éxito 
para manter na distancia 
a envexa, por ser a gran 
fonte de toxicidade. Pero 
no espectro invisible per-
mitiuse proxectar as cores 
dun matriarcado eficiente, 
especialmente como susti-
tuto dos homes no mar, na 
guerra, ou na emigración. 
A muller galega actuou 
pouco no papel de prota-
gonista e fixo moito e ben 
no de substituta. Podía en-
cargarse dos negocios do 
home doente ou ausente. 
A viúva podía ser recoñeci-
da como gran empresaria, 
en calidade de substituta. 
Falando da empresaria con 
éxito, sen home substituí-

do, o gran era acompaña-
do doutros cualificativos, 
algúns de empregos máis 
ancestrales, nos que as 
mulleres non venderon a 
mente, mentres outros si 
crían mercar corpos.
Chamar meiga a muller 
sabia, foi unha covardía 
para minguar o talento 
existente e non recoñeci-
do con valentía. Hoxe se-
ría vintage falar de meigas, 
pero sen este suplemento 
seguiriamos máis próxi-
mas ao espectro invisible. 
Hoxe cando se proxectan 
referentes, ás veces o fan 
coa lente da equidade mal 
axustada, e failles ver máis 
mulleres das que enfocan, 
ou só ver homes. En xeral 
do espectro visible, é máis 
fácil sacrificar as mulleres, 
por ser as catedráticas do 
sacrificio, xa que a maio-
ría dos homes só son bol-
seiros.
Coñecido o erro, cambie-
mos a lente para brindar 
por un 25 de xullo no que 
todas e todos vexamos 
unha Galicia valente e fei-
ticeira que sexa quen de 
aplaudir as mulleres. Hai-
nas que xa fan voar drons, 
non vasoiras!

Especial 25 xullo 2016
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S i, por favor, deixen 
voar nos seus pen-
samentos bolbo-

retas entre matemáticas. 
Seguro que son pensamen-
tos cheos de movemento, 
beleza e curiosidade. A 
nosa lingua decanta un-
ha das palabras máis fer-
mosas para identificar un 
animaliño que proxecta 
evolución, beleza e move-
mento. Se voan entre ma-
temáticas a curiosidade 
elévase ao cadrado.

Para poder admirar ás 
bolboretas hai que come-
zar criando os vermes da 
seda. Seguro que moitas 
persoas compartimos lem-
branzas dunha caixa de 
zapatos reciclada no fogar 
dos vermes da seda que 
nutríamos con follas de 
moreira. Se non coñecése-
mos o final da historia bio-
lóxica, só a imaxinación da 
infancia podería levarnos 
soñar que desta contorna 
tridimensional que acubi-
llaba a uns pequenos seres 
que só podían reptar, sai-
rían as bolboretas. 

Ao mesmo tempo que 
coidabamos dos nosos 
amiguiños, tamén abría-

ENTENDER AS 
MATEMÁTICAS 
E COIDAR DOS 

VERMES DE SEDA 
FAINOS MUDAR 
A NOSA MIRADA 

INICIAL, E VER 
BELEZA

Bolboretas nas 
Matemáticas Galegas

MARÍA ELENA 
VÁZQUEZ 
CENDÓN

Decana da Facultade 
de Matemáticas da 

USC

mos a caixa das matemá-
ticas, e as nosas mestras e 
mestres axudáronnos a ali-
mentar a nosa curiosida-
de e o gusto por elas. Para 
algúns, o contacto inicial 
coas matemáticas pode ter 
unha semántica semellan-
te ao coidado dos vermes. 
Entender as matemáticas 
e coidar dos vermes de se-
da fainos mudar a nosa mi-
rada inicial, e ver beleza.

Si, teñen razón, falta un 
estadio estratéxico, no que 
se fai o casulo de seda, no 
interior do cal se transfor-
ma en crisálida. Permítan-
me seguir co paralelismo, 
e identificar o casulo coa 
produción e a aprendizaxe 
dos coñecementos ma-
temáticos. Nós podemos 
poñer a moreira na caixa, 
pero o casulo da seda tóca-
lles a eles facelo. 

O ensino das matemáti-
cas é semellante, necesita-
mos boas e bos docentes 
pero a asimilación dos con-
ceptos e razoamentos para 
elaborar o casulo de seda 
da solución dos problemas, 
só os producen, primeiro 
os estudantes e despois os 
profesionais das matemáti-

cas. Por cantos ciclos pasa-
mos? -Depende. Podemos 
ter varias vidas de bolbore-
tas matemáticas. 

Como nova decana da 
Facultade de Matemáti-
cas, que está empezando 
a voar, gustaríame soñar 
que cada persoa vive a lo 
menos por unha vida de 
bolboreta matemática. O 
que suporía que saboreou 
unha fase de aprendizaxe, 
na que despois de sentirse 
verme de conceptos, fixo o 
propio casulo de seda á súa 
medida, e si, saíu voando 
proxectando a súa propia 
beleza. Cando aprendemos 
de verdade somos persoas 
máis fermosas. 

Estes días no que as ma-
temáticas voan en moitos 
medios, como unha nova 
migración, temos que des-
cubrir á sociedade de onde 
sae este “efecto bolboreta”. 

O que nos sitúa entre as 
notas de corte máis altas 
nos dobres graos e que fixo 
voar tan alto as do grao en 
matemáticas e recoñece os 
nosos másteres e doutora-
mentos.

A resposta está en moi-
tas crisálidas cuxos casu-
los de seda as ocultaron 
mentres traballaban como 
docentes, investigadoras 
e divulgadoras das mate-
máticas. Pode que haxa co-
merciantes aos que só lle 
interesen os seus casulos 
para vender bos panos de 
seda, pero unha vez aber-
ta a caixa dunha Pandora 
de ventos matemáticos, as 
bolboretas, que voan en 
grupo ou individualmente 
por toda Galicia, fan que 
as novas xeracións quei-
ran investigar de onde 
sae tanta beleza. Que en-
tendan que os vermes da 

seda, ben coidados produ-
cen fíos que non só veñen 
da China, e que admiren 
a persoas  agochadas polo 
propio traballo, que foron 
vermes, crisálidas e agora 
son felices bolboretas.

Por favor, quédense cos 
ciclos de vida das matemá-
ticas, non só cos números, 
que sería como tocarlles as 
ás ás bolboretas para sen-
tir as cores como propias. 
Seguro que as sentirían, 
pero esas bolboretas deixa-
rían de voar.

Grazas a todas as per-
soas que nos alimentaron 
con moreiras de coñe-
cementos dados en xiz 
e encerado ou con lapis 
dixitais. Grazas ás que ao 
longo dos 60 cursos dende 
a implantación da Licen-
ciatura en Matemáticas 
na USC, voaron entre ma-
temáticas amosándonos 
o camiño para nós  bater 
as ás. Vidas de estudantes, 
docentes, impulsores de 
novos proxectos e admira-
dores doutros existentes. 
Agardamos seguir aplau-
dindo a aqueles que saiban 
investir para manter vivas 
as Matemáticas en Galicia. 

“

Especial 25 xullo 2017



Tres accións conforman o título para celebrar os 50 anos do 25 de xullo: o binomio, saber ver, que move o facer. Asociamos o cualificativo de visionarias ás persoas que 
saben ver, e identificámolas nas esferas do poder económico, político ou académico. Algunhas destas persoas pasan á acción e transforman os proxectos visionados en 
feitos. 

Eu confeso que para min a persoa inspiradora do binomio saber-ver é unha usuaria das liñas de transporte urbano en Compostela. Unha persoa pola que sento unha
especial admiración, coincidimos na parada na que baixamos polas mañás. Fai unhas semanas estaba pendente da parada e cando fixo ademán de timbrar indiqueille
que xa estaba pedida a parada, respondeume que nese bus non se escoitaba moi ben o timbre e díxenlle que aparecía a mensaxe iluminada pero non soaba, o que non 
estaba moi ben. Ela replicoume: melloramos tanto! Alegroume o día e dinme conta de que ela, que traballa no posto de venda da ONCE próximo nosa parada, é un 
referente de Saber-Ver na gran esfera da vida, ao valorar todo o camiño andado, coñecer e recoñecer o feito, e construír a partir do que hoxe temos.
Seguro que son capaces de identificar esta admiración en persoas que vostedes coñecen. Nas nosas contornas sempre hai persoas visionarias que pasan aos feitos, e 
que grazas a elas estamos onde estamos outras. Deberiamos coñecer con máis detalle as historias próximas e a das persoas que están lonxe e que senten coma nós, 
para recoñecer, como diría a miña compañeira de viaxes, que melloramos tanto!

Saber-ver para min significa tamén xestionar e mesturar coñecemento, intuición e sentimento, tan necesarios pasar aos feitos coa afouteza precisa para desenvolvelos.
En Galicia temos moitos referentes, e deberiamos proxectar a estas persoas, para recoñecerlles que os avances que vivimos conteñen o ADN do seu saber ver e facer. 
Desde o ámbito científico o Album da Ciencia do Consello da Cultura Galega permite coñecer e recoñecer a case trescentas figuras, grazas a moitas persoas que os 
relataron e nomeadamente ao saber facer de Xosé Fraga.

Recoñecer o feito nunca pode ser unha desculpa para non afrontar novos desafíos e moito menos para darlle vantaxe ao medo por posibles erros ou frustracións. O 
recoñecemento feito a Domingo Fontán, adicándolle no 2018 o día da Ciencia en Galicia, supón compartir a admiración que sentimos por quen fai 200 anos soñou coa 
medida da comunicación de Galicia. Como matemático soubo ver a necesidade de estar conectados, seguir a escola do seu mestre, o matemático Rodríguez, e facer os 
cálculos sobre o terreo para dar a Galicia o primeiro mapa científico do estado, e a ferramenta para definir os trazados das estradas e do ferrocarril. 

Esta gran herdanza é un estímulo para as novas xeracións. Temos que darlles referentes, pero temos que deixarlles ser protagonistas das súas propias historias. É 
importante ofrecerlles as nosas valoracións e visións, pero do mesmo xeito que non sería correcto borrar, para que non sufran, das biografías episodios históricos que 
valoramos inxustos e improcedentes, temos que saber ver con elas e eles que as frustracións e os erros son palancas para mellorar. 

Entenderán o que sinto ao ler na cartela da “Carta Geométrica de Galicia”, que Domingo Fontán era “Ex-Catedrático de Matemáticas Sublimes”. Non perdeu a súa
condición de Catedrático por falta de rigor ou coñecementos, como vostedes poden intuír, foi por non saber ver o que facían os políticos e responsables da 
Universidade de Santiago do momento. 

Compartilo coas novas xeracións, e rexeitalo publicamente lévanos a escoller o tecido do que me gustaría estivese feito o triángulo cos tres vértices do título: de 
valores!  Os valores non son números, son os principios, as prioridades e as actitudes que teñen que enfiar o saber ver e facer. Son os fíos para tecer o presente e o 
futuro de Galicia, para que quen saiba ver poida dicir, con sentidiño e afouteza, e non só un 25 de xullo, Melloramos tanto! 

Especial 25 xullo 2018
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O noso himno dedica o 
título ás persoas que 

“a nosa voz entenden”. 
Faio con rigor ao recoñe-
cerlles a valía de escoitar, 
como condición necesaria 

números, que a fan brillar 
cunha aposta moi profe-
sional para resolver pro-
blemas no día a día, e que 
non saían nos xornais.

Carmen Rosende, xunto
co seu compañeiro 

Fran, encárgase na quen-
da de tarde, entre outras 
cousas, de baleirar todo o 
xiz, facendo que descan-
sen as pizarras do peso 
dos conceptos e teoremas 
que cada día brotan, para 
axudar ao equipo do-
cente e aos estudantes a 
compartir matemáticas, 
xunto con coñecementos 
doutras áreas que con-
forman os títulos dos que 
somos responsables.

Si, para facer ben o no-
so traballo, o de Carmen, 
e o de todo o equipo de 
limpeza, é estratéxico. Se-
guro que ela está a dicir 
que é o seu traballo, que 
é o que ten que facer. Un-
ha vez mais concordarei 
con ela, como no gusto 
polo “ganchillo comparti-
do”. A clave do mérito do 

o compromiso cos fondos
públicos e co desempeño 
do seu labor profesional, 
e a implicación nas comi-
sións das que forma parte, 
outórganselle os “títulos”, 
estendéndoos a todo o 
equipo da conserxería, por 
saber conformar un equipo 
eficiente!

Saíndo da facultade, 
podemos guiarnos por un-
ha fareira dos libros, Lola, 
que ilumina desde hai 20 
anos a todas as persoas 
que entramos preguntán-
dolle por libros, nese es-
pazo máxico, Aenea, onde 
naceron as miñas Man-
dalas. As respostas están 
cheas de empatía e preci-
sión ao mesmo tempo e, 
ao convidarme a partici-
par da celebración dos 20 
anos do seu proxecto vital 
e profesional, teño moi 
claro que é merecedora 
dos “títulos”.

Para conseguir a equi-
dade e finalizar, titu-

lemos a un mesoeiro que, 
á súa Casa de Xantar 

púxolle en letras nome 
de número, o Dezaseis. 
Desde o que alimenta, 
cun gran equipo, a todas 
as persoas que nos su-
mamos a un bo xantar e 
unha boa conversa, men-
tres se pode consultar, 
con sabor a saber, unha 
xenerosa biblioteca. Suso, 
de Porta de Conde, que 
comparte patria con Fon-
tán, é tamén sen dúbida 
merecedor dos dous “tí-
tulos” e, como as compa-
ñeiras nomeadas, o é por 
desenvolver de maneira 
vocacional o seu traballo, 
e pasar a feitos moitas 
conversas.

Seguro que vostedes
saben o estratéxico 

de limpar, orientar, guiar 
e alimentar, e comparten 
valoracións semellantes 
por persoas ás que reco-
ñecen a súa bondade e 
xenerosidade. Celebre-
mos o 25 de xuMMo repar-
tindo os “títulos” do noso 
himno a quen o merece 
todo o ano! 

Boas e xenerosas

ELENA
VÁZQUEZ 
CENDÓN

Decana da Facultade 
de Matemáticas da 

USC

título está no como. Ela 
faio con brillantez, e non 
é polo que brilla cando fi-
naliza, é pola actitude boa 
e xenerosa en palabras e 
afectos. Admíroa tamén 
pola súa capacidade de 
observación, por ser das 
que máis pronto resolve 
retos de pensar que tanto 
nos gustan na facultade, 
e sobre todo por ser un-
ha orgullosa defensora do 
seu traballo!

Carmen Trillo, xunto con 
todo o equipo da conser-
xería, é outro dos alicerces 
estratéxicos da facultade. 
Non polos aprobados, nin 
polas publicacións, pero si 
pola súa gran capacidade 
para resolver problemas 
e construír solucións. Po-
la orientación ás persoas 
que entran polo noso cen-
tro, un tanto labirinto, e 
especialmente aos futuros 
estudantes. Polo apoio á 
intendencia de congresos 
e xornadas, tentando sem-
pre de construír unha res-
posta. Ela di tamén que é o 
seu traballo, pero de novo 
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para entender, sen a obri-
gación de asentir e coa 
opción de discrepar.

A bondade e a xene-
rosidade non son gratuí-
tas. Cando se conseguen 
estes “títulos” son froi-
to de varias colleitas de 
accións comprometidas 
con valores. É fácil iden-
tificalas, pero en caso de 
dúbida, pensemos nas 
complementarias. As per-
soas cutres detéctanse 
facilmente, e non pola 
súa querenza polas moe-
das, ese é só un corolario. 
O son por non saber dar 
afectos, coñecementos 
ou tempo. Chegan a non 
sabeS recibir, xa que re-
cibir comporta agradecer 
e, dar as grazas, é dar... 
A bondade aplica dunha 
maneira semellante e ma-
rida moi ben coa xenero-
sidade.

Nos últimos tempos 
hai nomes coñecidos co-
nectados coa Facultade de 
Matemáticas da USC. Fa-
larei de persoas, coas que 
compartimos a casa dos 



Especial 25 xullo 2020. Remocicar

TIVEN A FORTUNA de escoitar o brillante discurso de Eduarda González, compañeira admirada da Facultade de Matemáticas, cando recibiu a Insignia Fonseca. 
Sementou, para os que non somos da súa querida Fonsagrada, a palabra que hoxe agroma como título.

Se vostedes xa buscaron o significado atoparían que vive en dúas linguas irmás, a lingua asturiana e a galega. Apela a poñer a forza da xuventude para renovar plantas, 
persoas, edificios e, seguindo a tese de Edi, que a aplicou a nosa querida USC, colectivos. Remocicamos a veciñanza, coñecemos e xeramos vínculos coas persoas coas 
que descubrimos que compartimos rúas e barrios. Grazas a Pequi e familia por trocar unhas gustosas lentellas por bolboretas!

Aplaudimos para recoñecer a valía das persoas que forneceron as redes da saúde, da limpeza, do transporte, da alimentación e dos coidados pero, honestamente, 
precisabámolo tamén para socializar e facer soar as nosas mans. A miña homenaxe e gratitude a veciñanza da rúa Astorga coa que compartín este desexo nunha gustosa 
e iluminada sardiñada na noite de San Xoán, na que celebramos o encontro no século XXI, grazas tamén a Suso e Isabel.

A Covid-19 logrou parar o mundo non polo seu tamaño, senón pola súa capacidade de propagarse. Temos que aprender da pandemia, evidenciounos que a nosa
conexión non é virtual, é real. Podemos empregar o virtual para comunicarnos, para traballar e para manter vínculos. Pero a propagación presencial dos afectos non é 
substituíble, aínda que prescindísemos dela para romperlle a rede a pandemia.

Non podemos aplicar o titular ás persoas que nos deixaron durante o confinamento, pero para poder remocicar colectivamente, as que hoxe vivimos temos que 
acompañar ás familias que tiveron os duelos pendentes. Os abrazos nas despedidas son tan valiosos como nos encontros. Seguro que sempre lembraremos os primeiros
bicos e as primeiras apertas desconfinadas!

Están a darnos unha gran lección de remocicar as persoas que traballan como autónomos e as empresas que tiveron que pechar sen deixar de gastar, e as que volveron
abrir están a facelo xestionando incertezas. Se podemos, temos que investir na súa activación, estes son os aplausos que hoxe se precisan, feitos! O reto de remocicar
pode ser o fío de Ariadna que nos permita saír do labirinto vital polo que temos que transitar individual e colectivamente. O minotauro de hoxe é a incerteza. Temos que 
vivir entre escenarios no que as actrices e os actores somos nós, e nos que os libretos poden estar mellor ou peor escritos, pero as interpretacións non son funcións ás
que accedemos cunha entrada. A esas agardo poder asistir pronto! Temos que superar ao minotauro coa aprendizaxe diaria, xestionando ansiedades e sabendo que os 
labirintos celtas sempre teñen saída, aínda que teñamos a sensación de estar dando voltas sen avanzar. Temos que cultivar a paciencia para atopar a saída na que nos 
recoñezamos remocicados!

Grazas a Feli pola reflexión pausada sobre o labirinto en Aenea, onde os libros propician encontros, e sempre á saída remocicaches!
Quero desexar egoistamente remocicar os folgos e as enerxías académicas. Aprender, a palabra clave que move do mundo académico, activouse coma nunca e con 
todos os grupos de interese, movendo moitos círculos de confort. E segundo imos superando novos chanzos, aparecen outros, estamos no labirinto educativo. Hoxe o 
fío de Ariadna que desexaría tecer para toda a comunidade educativa, á que tanto lle debo, é o do descanso merecido e dígoo desde o orgullo dos equipos aos que 
pertenzo e doutros moitos aos que coñezo. En todos vin traballar a moitas persoas ás que admiro remocicando moitas veces!

Si, o reto e o meu desexo para o 25 de xullo do 2020 é remocicar. Mirarnos ao espello, recoñecer a nosa faciana valorando as propias engurras, e rebrotando por dentro. 
Remocicar, aprendendo a sorrir coa mirada. As máscaras protéxenos colectivamente, pero que non nós resten identidade, remociquemos as miradas!

https://www.elcorreogallego.es/especiales/25-xullo/apostol-2020-ND4050852
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Especial 25 xullo 2021. Orquestrar

A semántica musical do título agardo que active nos seus maxíns música de todo tipo de orquestras: coas que empezaron a bailar, coas que aprenderon a escoitar instrumentos que o 
coñecemento fai soar, sen esquecer ás que amenizaron as romarías das nosas vilas en datas que conforman o acervo familiar... Sexa cal sexa a orquestra evocada, sempre é coral e 
plural. As orquestras integran a solistas pero, feita a integral, xa suman como colectivo musical.

As orquestras precisan da coordinación, de escoitar aos outros instrumentos e, nas sinfónicas, de seguir á batuta, a gran agulla que enfía a todos os instrumentos ao bater no aire. A 
acción necesaria para que soe o colectivo é orquestrar, que ten unha semántica tamén positiva fóra da música: “organizar ou dirixir [un plan, unha actividade] coordinando os seus
elementos”, segundo o dicionario da RAG.

Se buscamos a semántica no dicionario da RAE, fai explícita a valoración pexorativa de organizar unha confabulación. A valoración de confabulación depende de que lado nos 
atopemos...

Este suplemento pode ser visto como unha confabulación na que só escribimos mulleres, ou unha oportunidade de xuntar opinións de mulleres orquestradoras para celebrar o 25 de 
xullo, o nadal galego que temos na estación de verán. 

Quero compartir que o título veu inspirado polas Matemáticas. Nomeadamente, polo XIV Foro de Interacción Matemática e Industria celebrado o pasado 4 de xuño dirixido pola
batuta do Instituto Tecnolóxico en Matemática Industrial (ITMATI) e acubillado no CITIC. Neste foro, que leva orquestradas catorce edicións, saboreamos o saber do sabor da saúde e 
da tecnoloxía. E foi neste contexto sen música no que soou o “orquestrador de execución”, pronunciado Aitor Biain Galdos da empresa ALMIS. É o elemento necesario para enfiar
programas ou aplicacións diferentes que permiten construír a solución tecnolóxica, neste caso a un problema no contexto das matemáticas financeiras. Unha vez máis, as 
Matemáticas son unha disciplina orquestradora!

As persoas orquestradoras saben a importancia de sumar sabores e sons para conformar partituras con coñecementos plurais que sigan a batuta cando toca interpretar a obra. É 
necesario partillar tarefas e responsabilizar, a cada persoa da orquestra, do propio instrumento e de organizarse para “facendo mans” lograr que os sons individuais conformen a 
obra colectiva. 

Orquestrar non é unha encomenda doada. No que coincidimos colectivamente é que conformamos unha sociedade de solistas, nas que cada un ou cada unha de nós tocamos pezas
separadas. A diagnose global é que todas e todos precisamos prestar atención a onde nos toca intervir e cal é a peza que se está a tocar; podemos sumar o noso propio virtuosismo, 
pero para lograr unha intervención plural e coral.

Eu tiven a oportunidade de nacer á investigación matemática no equipo dun gran orquestrador, o profesor Alfredo Bermúdez de Castro, que iniciará o próximo curso como profesor 
emérito da USC. É un referente de saber construír partituras matemáticas que producen obras que resolven problemas en moitos contextos. A entrevista do 14 de xuño deste ano 
neste xornal evidencia como dirixe con coñecemento e sabe proxectar as Matemáticas nos fondos Next Generation. O noso orquestrador tamén se caracteriza, e isto é menos 
frecuente, por repartir batutas, agradecendo e tocando ao ritmo das batutas fillas, sen deixar de aportar tempo e coñecemento cando é solicitado. Grazas mestre Alfredo por 
orquestrar tantos cursos e proxectos!

Quero rematar pedindo neste 25 de xullo un aplauso para unha gran orquestra, a conformada por todas as persoas que fan soar a harmonía das vacinas, pola tranquilidade coa que 
todas e todos vibramos, agradecendo ata as reaccións. Para acadar a inmunidade colectiva, precisamos sumar un si comprometido coa saúde. Nesta orquestra, só poderemos
aplaudir o final lembrando que non podemos deixar de tocar o instrumento da responsabilidade individual guiado pola batuta da ciencia. 

https://www.elcorreogallego.es/especiales/25-xullo-2021/orquestrar-YX8505302
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A Mandala
Elena Vázquez Cendón



• A Mandala
1. SI ao SII e retando
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4. O dito e o feito en vida axudan no 
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8. As tres grazas
9. A cor malva viste marzo de muller
10. ‘My fair lady’, habelas hainas
11. Elegancia no mundo 4.0
12. Facedores da aprendizaxe 4.0
13. Sementar a responsabilidade
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17. A Matemática Industrial existe
18. Tempo con sentidiño
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21. Presentes 2017
22. Bicarbonato e EducAcción
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24. Un traxe máis
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31. Sei ata a táboa do 6!
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36. Auria Matemática
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38. Vodas de perla
39. Por catro recunchos de nada
40. Vestirse de liberdade
41. Os Equipos dos Benestares
42. Misión cumprida!
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46. Caras ASombraDas da Ciencia
47. A mente: cremalleira de traballo e 

coñecemento
48. O SEPIU é un sinal da USC



HAI xa case dez anos que unhas amigas moi creativas me regalaron una caixa de Alpino e un caderno cheo de circunferencias 
concéntricas ligadas con outros trazos de xeometrías máis variadas. Tratábase de que coa miña man esquerda e con axuda das Alpino, 
déselle cor as mandalas, e como consecuencia do descanso os meus pulmones recuperasen folgos. Unha delas, A Mandala, 
empregueina para dar moito as grazas e recentemente para poñerlle a faciana a un libro. Cando fun convidada a facer esta colaboración 
tiven claro que de novo sería o meu sinal de identidade, tratando agora de dar cor con palabras a opinións e admiracións.

Cando nacía esta mandala, tamén o facía na Facultade de Matemáticas da USC un proxecto polo que sinto fonda admiración. Un grupo
de estudantes que estaban compartindo o reto de desenvolver as súas teses de doutoramento, en todas as áreas de coñecemento do 
centro, decidiron non só compartir sensacións, cafés e amizades. Asumiron o reto engadido de compartir o que estaban aprendiendo e 
aportando ás matemáticas. Puxeron en marcha o Seminario de Iniciación á Investigación (SII), e o fixeron tan ben que cada ano hai 
persoas que se suman a este proxecto colectivo participando nos seminarios e asumindo as responsabilidades de organizado, avalado 
polo Instituto de Matemáticas da USC. E quenes participaron o gardan como un gran mérito nos seus currículos.

Entendo que para algúns lectores, polo pouco que saímos do armario das nosas fórmulas as persoas de matemáticas, lles costará ver 
onde está o esforzo do compartido, se todo son matemáticas. Pero como na caixa das Alpino, hai moitas cores e combinadas dan 
moitas máis. Que as novas xeracións teñan o desexo de compartir o aprendido e a sensación de gozar coas matemáticas, devólvenlle
estas a sensación de unidade que vostede tiña en mente, e que está no centro da mandala.

Se vostede ten a oportunidade de que alguén lle presente o SII de matemáticas para avalalo, é unha persoa afortunada. Teña a 
seguridade de que os bos e positivos titulares nos medios das matemáticas en Galicia e nomeadamente na USC, non se logran só con
achegas individuais e nuns días. Son sementes que precisan para agromar tres ingredientes: o entusiasmo que hai en moitos proxectos 
que lles irei presentando, como o que puxeron as persoas pioneiras do SII; un bo producto, como son as matemáticas e as persoas que 
as comparten; e a choiva constante que tamén se precisa en todo cultivo científico e chámase traballo.

Non me esquecín dos recursos, pero entendo que para quen quere gañar é trivial que ten que invertir, e pódese facer con euros, tempo 
e coñecemento. Remato reafirmando o meu SI ao SII e retando. O SII é o que hoxe se define como boa práctica xa que pode ser 
replicado en todos os centros. Agardo adicar outra mandala a colegas de outras áreas que o poñan en marcha ou que me fagan saber
que xa existe!

Mandala I: SI ao SII e retando
http://www.elcorreogallego.es/opinion/ecg/elena-vazquez-cendon-ao-siie-retando/idEdicion-2015-09-
08/idNoticia-951527/

http://www.elcorreogallego.es/opinion/ecg/elena-vazquez-cendon-ao-siie-retando/idEdicion-2015-09-08/idNoticia-951527/


Mandala II: Agradecendo e recoñecendo
http://www.elcorreogallego.es/opinion/ecg/elena-vazquez-cendon-agradecendo-reconecendo/idEdicion-2015-09-
24/idNoticia-954341/

CANDO de nena me explicaron que os cánticos e aplausos aquel día no colexio eran a conta do remate do curso, alegreime moito pensando 
que xa rematara só cun curso. Logo explicáronme que era un ciclo, como os da mandala, que volveriamos en setembro cada ano, e confeso 
que se me chafou un pouco a festa... Xa integrei que non só había un final e comenzo de ciclo coa familia na que naces e na que te educas, 
acompañado de 12 uvas. Que había outro en setembro, coa familia na que te formas, e coa que compartes novos apelidos, ser do Colexio 
Sueiro, do IES As Lagoas de Ourense e desde hai 31 anos, ser da USC.

Asistín ao acto do 11 de setembro en Fonseca. Aprendín sobre as árbores senlleiras de Galicia, escoitei o relato que enfiou a secretaria xeral 
unindo cifras ao labor das persoas que conformamos a USC. Semella que esta familia académica está como a botella mediada, traducindo a 
euros a mensaxe equilibrada do reitor. No acto houbo un espazo para o recoñecemento, dando conta das persoas merecentes da Insignea 
Fonseca: máis de 30 anos de servizos prestados, e que superen os 60 ou 65 anos, dependendo da idade máxima de xubilación. Brindámoslles 
dous aplausos: un, no camiño ata recibir a insignea, e outro na volta, co sorriso natural que agroma do recoñecemento colectivo e do 
compromiso individual. Estes compañeiros e compañeiras aportaron colleitas á USC con froitos moi variados, en condicións diversas, 
algunhas moi adversas e con aperos que moitas veces elas e eles mesmos construiron.

Os lectores alleos á USC que reunen os requisitos da insignea Fonseca nas súas empresas e institucións, se recibiron este recoñecemento dos 
seus colegas e sobre todo, se o botaron en falta, seguro que entenden o seu valor. E non podemos caer no erro da necedade de confundir 
valor e prezo, como nos advertía Machado. Unha empresa ou institución que aposta polas persoas, debe de ser quen de aplaudirse dentro da 
casa, e ante a cidadanía á que da contas, para paliar a toxicidade que produce a praga da envexa que sempre está en acción.

Logo dos aplausos aos presentes, e un colectivo para os ausentes, que tamén foron recoñecidos, en dúas valiosas intervencións formalizaron 
colectivamente o seu compromiso e agradecemento. Marieli, a compañeira do persoal de administración e servizos, salientou con moito 
acerto a valía que supón para unha institución que as persoas que nela traballan coñézana de xeito transversal. Alfredo, en representación do 
persoal docente e investigador, demandou con xenerosidade poder ver recursos para que as novas xeracións de docentes e investigadores 
poidan botar como eles raíces na USC.

Seguindo ao meu admirado mestre, permítanme rematar compartindo que, sen recursos, das novas promoción que nacen na USC podemos 
facer espectaculares centros de florais merecentes de moitos premios efémeros. Pero se a poda económica obriga, xa non a transplantalos 
con raíz para que volvan, senón a facer un adorno floral, faltaranos a motivación científica da sabia nova que nos da vida, e como corolario 
teremos xeracións nas que o cardinal do conxunto das Insigneas Fonseca será o que corresponde ao baleiro, cero.

http://www.elcorreogallego.es/opinion/ecg/elena-vazquez-cendon-agradecendo-reconecendo/idEdicion-2015-09-24/idNoticia-954341/


Esta frase dita con satisfacción deixoume unha pegada que quero compartir.

Recomendolles a charla TED de Salman Khan, o fundador da Khan Academy, nela explica como os seus curmás pequenos, aos que 
titorizaba en matemáticas a distancia, dicíanlle que para acabar de entender preferían volver a ver os videos que gravaba mentres lles 
explicaba. Primeiro queixouse con humor por ser sustituído pola súa propia copia, e despois cuestionou que xusto cando rematamos de 
presentar un concepto preguntamos: Entende? Precisamos un tempo para asimilar, e para ese tempo os pequenos preferían manexar a 
gravación antes de que lles repetise a explicación. É como se cando nos toman a comanda preguntásenos, xusto cando pedimos: 
Gustoulle? Teriamos moi clara a resposta, por moi boa que fose a foto da carta: Agarde, preciso comer eu para coñecer o sabor!

Santiago, un dos fundadores de Elocuencia,  lembra moito a cita de Einstein: “Non entendes realmente algo ata que es capaz de
explicárllo a túa avóa”. Ser quen de contar o que sabemos e que nos entendan, é un xeito de verificar o que pensamos que entendemos. 
Ao facer protagonista á avóa, introduce a conexión entre xeracións. É unha volta máis da mandala: con todo o que os avós e as avóas 
aprenden aos netos e as netas, que se devolva o aprendido, compartindo con eles o que nos aportamos é o xusto compromiso do saber.

O sabor de entender é o que degustou Manuel Vázquez, un sastre ourensán afeito á seguridade de entender por onde medir, cortar, 
coser e planchar, para pasar dun pano plano a un modelo tridimensional, á medida de cada cliente, e coa impresora 3D das súas mans. El 
o degustou lendo as últimas páxinas, pola V, do II volume de Investigadoras Galegas publicado por este xornal, e escrito por Iolanda 
Casal. Si, por fin entendía o que facía a súa filla, quen escribe. Despois volveu ao principio, pola A, e entendeu e admirou o que facían 50 
científicas galegas. Felicito a Iolanda, unha gran comunicadora científica, que é quen de facer receitas que permiten saborear a ciencia e 
aprendernos a conectar xeracións, como recetaba Einstein.

O programa A Ponte da USC, convídanos a facer divulgación nos Centros de Ensino Medio. Preparar estas charlas para as audiencias
indicadas polos centros, é un desafío que me axuda a entender mellor o que fago, e a validalo cos silencios de atención, cos murmullos 
de desconexíon e coas sabias preguntas, que nos formulan estudantes e compañeiros do Ensino Medio, e as que tento respostar como
se fosen a miña avóa.

O convite de Ubaldo para participar no festín do comenzo do curso no IES Rosalía de Castro de Compostela foi un reto para cociñar nun 
prato o labor que levo feito con valiosos colaboradores e colaboradoras, e compartilo con moitos comensais que o degustaron e o 
compartiron en familia dentro e fora do salón de actos. Para rematar a mandala agardo que lles deixe un bo sabor, como o que seguro 
ten agora o meu pai ao saber que eu sempre admirei e tamén entendín o que él fai!

Mandala III: Xa entendo o que fas!
http://www.elcorreogallego.es/opinion/firmas/ecg/xa-entendoo-fas/idEdicion-2015-10-12/idNoticia-957613/



Mandala IV: O dito e o feito en vida axudan no duelo
http://www.elcorreogallego.es/opinion/firmas/ecg/dito-feito-vida-axudan-no-duelo/idEdicion-2015-10-
28/idNoticia-960486/

CANDO me comprometín coa Mandala asumín que falaría das sensacións das matemáticas e da vida, e que en algún momento aparecería 
a morte. Para quen se vai, esta condición de contorno na súa traxectoria vital, aféctalle según o motivo do desenlace: horas, días, meses 
ou anos de vida. Para quenes a despiden, a duración do duelo... depende.

No ano que tocaba vivir o paso de ecuador da carreira, agardábame outro paso máis vital, e para esa viaxe non valía vender pegatinas de 
Mafalda e aprender da sabiduría de Quino. O pasamento da miña nai, cando ela tiña 52 e eu 21 anos. Acompañala da man na despedida da 
vida o definín con algunha gran amizade como un parto á inversa. Un embarazo do que eres consciente cando te enteras da enfermidade 
e do posible desenlace. Foi un parto sin sangue pero con unha forte dilatación mental, ao despedir a unha das persoas que máis queres e 
admiras, e quen che regalou a vida.

Por iso, cando seguín polos medios o embarazo xurídico no que se viron envoltos o pai e a nai de Andrea, admirei todo o dito e feito para 
acadar paz para a súa filla. Un dobre parto vivido pola mesma persoa fíxome recoñecer un amor infinito nesa nai, e tamén a necesidade 
que temos de falar da morte, e sobre todo de respetar o dereito de vivila con dignidade. Na pantalla do meu computador cando vin que 
Andrea finara, sentín paz e a miña mente intentou non ler a segunda nova, o pasamento do doutor Miguel Blanco. Máis que paciente
considérome una beneficiada do seu coñecemento e profesionalidade. Despois de que o Dr. Castillo lle comentara o caso, a eficiencia coa 
que conectou intuición con coñecemento para con unha pregunta diagnosticar o defecto do meu corazón, e permitirme entender, por 
que pintei a primeira mandala, deixoume impresionada. Validou a súa diagnose con probas médicas nas que fixo partícipes aos 
estudantes que facían con él as prácticas no CHUS. Que este xornal o premiase como Gallego del Año permitiume que as miñas mans 
agradecesen cun sentido aplauso que o meu corazón funcione, con defecto incluido, e ser egoístamente consciente da vida que dan as 
persoas sabias. É moi positivo que nestes premios se valore a labor das persoas sen considerar a idade, podemos aplaudir en paralelo a 
motivación das achegas de profesionais noveles e fructíferas longas vidas profesionais. O silencio que lle brindamos a o doutor Branco o 
pasado xoves, contiña moita enerxía, admiración e respecto que agardo lle chegue a súa familia e a todos os compañeiros e amigos que 
están vivindo máis intensamente o seu duelo.

Para min ser filla de Edita Cendón é un luxo que comparto con Carlos e Manolo e ao que non renuciaría por outra nai que vivise nin un día 
menos, xa que ese tamén foi moi importante, nin un máis, se xa non fose ela. Se hoxe o comparto con vostedes e por terllo dito moito a 
ela en vida, e xa que sinto que o dito e o feito, sen eliminar a dor, si que eliminan a amargura das palabras por decir e os feitos por facer.



Mandala V: Erros que me fan saber
http://www.elcorreogallego.es/opinion/ecg/elena-vazquez-cendon-erros-fan-saber/idEdicion-2015-12-
10/idNoticia-968799/

A MIÑA nai aprendéndome a coser é a miña primeira lembranza de escoitar e facer. Con agulla, pano e dedal entre as mans, a primeira 
lección foi o coidado co que había que coser no pano, xa que, se había que desfacer o pano non se podía estragar. Nesta lección cero, a 
miña gran mestra preparábame para aceptar os meus erros nas miñas primeiras puntadas con fíos… Entrando en materia indicoume a 
importancia do comenzo e do remate para que a labor non se desfixese, e que tiña que coidar o revés, para non sentir vergoña se se 
viraba a labor ao outro lado. Logo, ela cosía no seu pano coa man dereita, e eu facía o que entendía no meu propio coa esquerda, cada 
unha tiña que facer o seu.

A lección final, que gardo como ouro en pano, foi: "E non esquezas nunca que as cousas ben feitas sempre levan menos tempo". Non
podo compartir cos lectores a idade que tiña, sei que era cativa, pero si recordo que, como moitos de vostedes, rexeitei inicialmente a 
frase. A resposta ao meu ceño engurrado foi: "Sempre aforrarás o tempo de facelas mal". Con esta formación en erros e a necesidade de 
planificar cousas ben feitas, inícieme na aprendizaxe… con fíos.

Hoxe os nenos e as nenas aprenden moitas cousas, pero penso que nos saltamos a formación cero de asumir erros. Aprendín e sigo 
aprendendo, desfacendo puntadas, e corrixindo erros en traballos como estudante, docente e investigadora, e sobre todo, como persoa. 
O meu orgullo, confésoo que dolorido ás veces, ten que asumir os erros dos que son consciente e dos que me fan saber.

No programa Estalmat-Galicia ademais de estimular o gusto polas Matemáticas en nenos e nenas de 12 a 15 anos que teñen un talento 
especial nas mesmas, queremos que aprendan cos erros que cometen nas disciplinas que estudan e nas súas actitudes. A miña admirada 
Emma Mayo, doutora en psicoloxía, compartiu coas familias e con responsables do programa a súa visión de apostar pola motivación e 
non polo eloxio. Para axudar a crecer, sen poñer etiquetas, a nenos e nenas felices que gozan coas Matemáticas. O feito de anestesiar a 
frustración adoita producir un atraso no crecemento, e xera un espertar que incrementa a inseguridade.

Esta aposta pola aprendizaxe dos erros, tamén está moi presente no Club de Debate Compostela (CDC) da USC. Aprendo como xuíza, e
tamén confeso a miña admiración por este proxecto liderado por estudantes. Para practicar a oratoria, eles se documentan para defender 
a favor e en contra a pregunta do debate. Escoitan e gozan debatendo con coñecemento, tolerancia e cortesía. Nos equipos hai 
estudantes de diferentes titulacións, uns teñen experiencia e outros son noveles. Gañar o debate é parte da súa motivación, pero non 
perdoan o feedback, a retroalimentación. Queren coñecer por boca dos xuíces, un por un, os seus erros e como mellorar.
Parabéns ao equipo Ourense, campión desta liga, a CDC e á USC, pois todos e todas gañaron, xa que teñen saboreado a satisfacción que 
nos produce superar os erros que nos fan saber.



Mandala VI: Dividir ou multiplicar e integrar
http://www.elcorreogallego.es/opinion/ecg/elena-vazquez-cendon-dividir-ou-multiplicare-integrar/idEdicion-2016-
01-04/idNoticia-972790/

VIVIMOS datas de facer balance, a integral que nos gusta dicir en matemáticas. O obxectivo neste momento non é dar un número, é 
poñer en valor o vivido. Ás veces, a mellor balanza é a vivencia de botar en falta o que medimos, unha vella romana na que no gancho 
poñemos o peso que produce o baleiro do pesado.

No anterior Nadal na nosa familia frecuentamos o Hospital de Ourense. A casa na que naceu o meu pai, pariuno de novo por un buraco 
que el non contaba que dilatase tanto. A vivencia de pasar en Noiteboa por un hospital faime ser consciente do presente que é non ter 
que ir este ano, e permíteme recoñecer desde Mandala o traballo de todos os profesionais que traballan os días de festa, e que o fan 
achegando saúde a doentes e familiares.

Sei que estas situacións desgastan. Pero se imos facer integrais, aumentemos o dominio de cálculo. Poñamos as lentes que nos corrixan a 
miopía e permítannos seguir vendo que Siria existe non só xeograficamente. Lentes para ver as persoas que hai uns anos valoraban neste 
dominio a seguridade e o vínculo que mantiñan coas súas casas, como o facía o meu pai coa da Ría. Hoxe moitas desas casas 
represéntanse polo baleiro, un gran buraco feito por unha bomba e unha ideloxía que divide e que non fomos quen de axudar a parar e 
que agora estamos a pagar.

Este ano, mentres controlaba o forno para a cea, seguía no Facebook ao admirado Gabriel Tizón, retratando con palabras e imaxes os 
desembarcos e o desgarro dos non desembarcados en Lesbos, en Noiteboa. Se o ano anterior os heroes eran as persoas que nos 
permitían facer familia fóra da casa, este ano o son Gabriel, Rocío e Cristina. Multiplican a súa enerxía e transforman o frío da auga e do 
tempo en calor e apertas en Lesbos. Ao Muro dos heroes e heroínas hai que engadir a todas as persoas que buscan poder refacer casas 
sen buracos, e que sentiron a división das bombas e das familias. Móvense apostando todos os seus coñecementos e os recursos que
teñen. Fano por un futuro mellor para eles e para os fillos e fillas que están nacendo nesta peregrinación que move a fe na vida.
Convido aos lectores que queiran a actuar como factores para multiplicar o labor deses tres galegos, que comparten Nadal con 
maiúsculas, a que pasen á acción desde as súas propias casas polo buraco de internet que nos permite colaborar co Proxecto Muros en 
www.proyectomuros.org.

Algúns destes peregrinos están xa en Galicia, como Kamal, un estudante de Medicina da USC, e merecen as máis dignas das Compostelas. 
Cando a miña admirada amiga Eva Millán, preguntáballe a Kamal no salón nobre de Fonseca que podíamos achegar, el tíñao moi claro: un 
sorriso sinceiro, o que acredita a integración. Temos que corresponder co que el fixo, seguir os procedementos para ser un estudante 
máis, e logrou que a USC sexa máis con el. Coñecer valía do importante permite xerar o gran resultado que produce unha multiplicación 
sempre que os factores sexan valiosos.

http://www.proyectomuros.org


Mandala VII: Criterios de avaliacións
http://www.elcorreogallego.es/opinion/ecg/elena-vazquez-cendon-criterios-avaliacions/idEdicion-2016-01-
21/idNoticia-975466/

CANDO foi inaugurada a Aula Magna da Facultade de Matemáticas fai xa 10 anos, para celebrar que dispoñiamos dun novo espazo reformado 
con total accesibilidade, o primeiro en convidarnos a pensar foi o matemático francés André Antibi, á proposta do entón decano Juan Viaño.

Un dos conceptos que nos serviu no convite foi "a didáctica da carne". Fíxonos reflexionar como poden cambiar os criterios de avaliacións cando 
"a carne" está polo medio, como poden mudar as percepcións das avalacións cando familiares nosos pasan polos criterios que nós aplicamos, e 
que ata ese momento xuzgamos correctos. Según Antibi esta didáctica tamén produce un nesgo nas familias académicas. Xustifica o papel de 
parte que exercemos as veces os titores dos traballos fin de grao e de máster, e os directores de tese.

El expoñía que asumimos con naturalidade un suspenso con un 4,75 cando a nosa distancia ao traballo avaliado non está afectada pola didáctica 
da carne, e que cuestionamos un 9, cando a presenza da mesma fainos sentir avaliados, e esquecemos que o 10 non é a nota "normal" que nós 
asinamos.

Confeso que a min o concepto non me resultou novo, o nome sí. Alfonso Amorín, un dos matemáticos galegos máis emprendedores que coñezo 
e para a miña sorte profesor de Matemáicas no IES As Lagoas de Ourense, o tiña moi claro. Nas conversas que compartimos hai anos co veciño 
do 6º, e falabanos da trasformación pola que pasaban os docentes cando os seus fillos e fillas pasaban polo instituto, nin él nin eu pensariamos 
daquela que esta teoría sería estendida ao profesorado universitario con acento francés na Aula Magna.

En estos tempos de avaliacións lemos ás veces artigos sobre os procesos de avaliación asociados ao EEES e as datas dos exames á volta das 
vacacións de Nadal… asinados pola didáctica da carne. Convido aos lectores doutras profesións a estender o concepto "a x da carne" a 
procedementos onde podemos vernos como xuíces e parte.

No libro Xogando co infinito a miña admirada Rozsa Peter reflexiona sobre a necesidade de compartir conceptos matemáticos, e pon como 
exemplo que nos seus días de colexio algúns compañeiros de clase estaban a ler unha das obras de Shaw. Chegaron ao momento en que o heroe 
pide á heroína que lle explique o seu segredo: como era capaz de gañarse e dominar á xente máis incontrolable. A heroína pensouno por un 
momento e dixo que tal vez podería explicarse polo feito de que ela realmente mantiña a mesma distancia de todos.

Temos o segredo da heroína, pero non sempre estamos suficientemente lonxe para manter a mesma distancia de todos e de todas. Temos que 
definir ben os factores que nos permitan ser xustos nas avaliacións. Confeso que exerzo algo de madriña das persoas que titorizo e dirixo, pero 
como fago con Daniel e Ana, os meus afillados, e tamén co todos os meus estudantes teño a obriga e o compromiso de amosarlles o valor da 
xustiza, asumindo os erros e aceptando hoxe a realidade do froito dos nosos traballos: as avaliacións.



Mandala VIII: As tres grazas
http://www.elcorreogallego.es/opinion/ecg/elena-vazquez-cendon-as-tres-grazas/idEdicion-2016-02-
09/idNoticia-979168/

A miña amiga Marina Armada contoume hai anos a teoría dos tres terzos sobre o reparto do traballo en empresas e institucións: o terzo que o 
fai todo e máis, o terzo que só fai o que ten que facer, máis nada, e finalmente o terzo que non fai nada, coa oportunidade de negocio que 
supón non facer nada para intoxicar e, como pouco, para roubar o salario non traballado. A valía de quen lidera pode medirse pola capacidade 
de reducir o terceiro terzo. Para min tan importante como o reparto saudable do traballo é a gratitude. O que me levou a exportar a teoría de 
Marina ás tres grazas.

Seguro que os lectores son capaces de nomear persoas próximas, ao premio á gratitude, polo o seu apoio e xenerosidade ante desafíos que o 
precisaban, en momentos cheos de ledicia ou de loito. Persoas nas que pensamos cando entoamos o himno como boas e xenerosas. Se agora 
lles pregunto quen iniciou ese fluxo de xenerosidade, pode ocorrer que non o recorden, pero que si recorden as grazas compartidas moi 
sentidas e correspondidas, as primeiras grazas. Eu nomeo a Manolita Pérez, unha ourensá cuxa amizade herdei da miña nai, elas dúas 
aprendéronnos a querer as dúas familias. Os Dacosta Pérez e os Vázquez Cendón sabemos que se chamamos atopamos Familia, e non por que 
as nosas avoas fosen curmás, senón pola xenerosidade delas e dos respectivos pais Manolos, polo que todos lle dámos as grazas, querernos é 
un luxo.

Tamén vostedes identificarán a persoas que ao menos uhna vez lle dixeron grazas, ou se non o fixeron, amosaron gratitude coa mirada. Estas 
son as equilibradas segundas grazas.

Pedireilles unha implicación final para pechar a teoría. Seguro que hai "amizades" que vostedes valoran, e polas que moitas veces se 
preguntaron que fixeron mal. As súas dúbidas veñen pola hostilidade que perciben ou por algúns desplantes que marcan unha distancia, que 
non chegan a entender. Deixen de pensar que fixeron mal, e analicen se o problema é por algo que fixeron ben, se hai algún acto xeneroso 
pola súa banda que estas persoas non serían capaces de ofrecer e polo tanto recibiron un presente que non serían quen de devolver. Ante a 
xenerosidade, saber dar as grazas lévanos a establecer un vínculo que só as persoas protagonistas das primeiras e segundas grazas son 
capaces de responder. Ser unha persoa agradecida máis que de "ben nada", penso que é unha cualidade de "ben crecida". As persoas que non 
son capaces nin de dar as grazas unha vez recoñecido o recibido, poden tapar a xenerosidade coa hostilidade. Son as tóxicas terceiras grazas.

Como Corolario recomendo empregar con autenticidade a palabra grazas, e xestionar con sabedoría a xenerosidade, para non ter que
lembrarnos do refraneiro cando fala de "dar margaridas" a profesionais das terceiras grazas.
Como segundo ejercicio, recoñecer o tempo que os lectores lle adican A Mandala, e especialmente a quen me fai chegar as súas valoracións 
para que eu siga aprendendo. Moitas GRAZAS das primeiras!



Mandala IX: A cor malva viste marzo de muller
https://www.google.es/search?q=A+cor+malva+viste+marzo+de+muller&ie=utf-8&oe=utf-
8&gws_rd=cr&ei=WXUZV7y7KoW_aOXas6AM

O 28 de agosto do pasado ano recibín unha chamada e unha carta para convidarme, como muller, a participar en dúas actividades.

Ubaldo Rueda convidábame a impartir a lección inaugural do curso no IES Rosalía de Castro de Santiago. Na presentación, Ubaldo compartiu co 
auditorio parte da conversa, era a primeira vez que a lección a daba unha muller. Fíxoo coa honestidade que honra a quen sabe analizar os feitos, 
actuar e apostar sempre pola educación. Para min non foi un mérito ser a primeira, pero si unha honra ter a oportunidade de facelo. Si sería un 
erro caer no síndrome da abella raíña, pensar que se o logrei é que se pode. En galego esta abella do panal chámase tamén abella mestra. Ser 
mestra é o meu gran reto e o mellor título nobre.

Outro erro posible sería rexeitar o convite por estar asociado a ser muller. Esta foi unha refutación moi sutil que estaba presente en moitos 
discursos que quixeron anular todas as accións positivas para visibilizar a presenza de mulleres hai uns anos: se aceptas non é polo que vales é só 
por ser muller. Teño moi claro que, como di o meu DNI, son ourensá afincada en Compostela, e que goza coas matemáticas, e si, que sempre 
defenderei a equidade de dereitos de mulleres e homes: o feminismo.

En xaneiro vin a película Suffragette (As sufraxistas) grazas ao Proxecto Numax en Santiago. Como titulou Rosa Montero o seu artigo sobre a 
película, a palabra que toca é Grazas, e das primeiras da Mandala anterior. A película pon de manifesto a valía dos dereitos. Hoxe dámoslles as 
grazas a todas as persoas que nos permitiron gozar deles. Para elas non foi un presente ou unha cesión gratuíta deles, foi unha loita desde a 
vivencia da inxustiza, unha gran conquista. Agora que temos os dereitos, para honrar que quenes os fixeron posibles temos que coñecer a 
historia e poñer en valor oportunidades como son o dereito ao voto e á formación.

A valía do voto aprendina duns dos ollos máis bonitos que vin, e que sempre miraron con esperanza a aquela pequena que hai 50 anos parecía a 
imaxe das campañas de Biafra. O meu avó Ramón Cendón, sempre escoitei que nos momentos de desesperación sobre o meu futuro apostou 
que eu comería e sanaría, esta Mandala dálle a razón e eu as Grazas! O que si lembro é a súa mirada na cociña cando volveu de votar por primeira 
vez neste periodo democrático. Esos fantásticos ollos claros brillaban pola satisfacción do voto libre deste veciño de Vilamarín que estivo 
comprometido co seu Concello na República, o que afortunadamente non me privou de querelo, admiralo e sentir o Cendón con moito orgullo. 

A presencia e a ausencia da muller na educación tratareina tamén na próxima Mandala, pero para rematar quero compartir cos lectores que a 
carta do 28 de agosto viña deste xornal. Analizábase a importancia de contar coa opinión das mulleres que hoxe aparecemos na contraportada. 
Dixen si a esta oportunidade que me brindaban para pensar, comunicar e compartir opinión sendo muller.



Mandala X: ‘My fair lady’, habelas hainas
http://www.elcorreogallego.es/opinion/firmas/ecg/my-fair-lady-habelas-hainas/idEdicion-2016-03-
30/idNoticia-988537/

“MY fair lady” foi a frase da campaña que IBM fixo a mediados do século pasado para incorporar mulleres, e a imaxe era un ramillete de 
violetas. As súas follas, que tamén aparecían, teñen a propiedade de que se vostede as planta unha nova brota xunto a folla que lle deu vida. 

Un dos froitos desta acción positiva contóunolo unha das reclutadas, a matemática e informática Frances Allen, que visitou no programa 
Conciencia Compostela e a USC por conseguir no 2006 o equivalente ao Nobel da Informática, ao que Allan Turing dálle nome. A el os 
convencionalismos sociais sobre a súa homosexualidade levárono ao suicidio, e a protagonista do mesmo, a ma-zá mordida e inxectada de 
cianuro pasou a ser a marca de Apple, e símbolo de desexo tecnolóxico. 

A IBM a campaña resultoulle rendible. As accións positivas, que non discriminaciones, dan froitos! A riqueza tamén está no singular, e si 
rexeitámolo por ser diferente podemos propiciar suicidios científicos que só o tempo é capaz de facer brotar, pero sen opción a dar froitos, 
máis aló de amargas leccións.

A xeración que conformará o futuro estámola criando no segundo útero da hiperprotección, que nutrimos entre outros ingredientes coa 
inmediatez. A nós tamén nos gusta o doce sabor de ter respostas á velocidade que os nosos pulgares debullan o millo dos teclados dos 
móbiles. “Quéroo e téñoo xa” é embriagador. Tócanos introducir o nutriente que poña o sabor do saber, que cuantifique o tempo empregado 
nos estudos requiridos para xerar esta velocidade. A segunda canle do parto ten que guialos á luz que materializa os retos e que se chama 
traballo e esforzo no 95 % dos casos. Si, ese segredo que fai funcionar os equipos deportivos que tanto admiran, e que motivan a moitos pais e 
nais a ser adestradores-representantes.

Estase a falar moito da importancia das STEM, polo acrónimo inglés das titulacións de Ciencias, Tecnoloxía, Enxeñaría e Matemáticas, ao que 
as veces engádese a A de Artes antes da M. Son porcentualmente poucas as persoas que as están a estudar, e serán a base de moitas das 
novas achegas. Desde a Xunta de Galicia fixéronse estudos sobre os interese dos estudantes galegos nestas áreas. De novo é preciso actuar 
con accións positivas sobre as STEAM para enraízar coñecemento. Estos estudos tamén amosan unha nova fenda de xénero que temos que 
saber ver, como estase a facer co programa Diana no que participa a Secretaría de Igualdade, e ao que me sumo con Alejandro Cereijo, para 
que as mozas de hoxe saiban que hai mulleres-espello nas que reflexarse, para que aposten por elas mesmas, rexeitando o veo da 
socialización que lles conduce a opcións, non necesariamente máis sinxelas, pero si máis gremiales por haber máis mozas.

Se hoxe sementamos violetas como fixo IBM poderemos contar que habelas hainas, e pasaremos de ser meigas de conxuros a facedoras de 
ciencia, xenias que non teñen que esperar a que un Aladino lles abra o frasco do seu valioso coñecemento para poder compartilo.



Mandala XI: Elegancia no mundo 4.0
http://www.elcorreogallego.es/opinion/ecg/elena-vazquez-cendon-elegancia-no-mundo-4-0/idEdicion-2016-04-
20/idNoticia-992454/

EN febreiro participamos no XI Foro de Interacción Matemática Industria, organizado polo Instituto Tecnológico de Matemática Industrial, Itmati. 
Compartimos as matemáticas desenvoltas por compañeiros da UDC desta disciplina en colaboración co grupo Prisa, con AFI, e por marcas galegas 
como Galopín e o Centro de Innovación Aeroespacial de Galicia, presentado por José Antonio Vilán, a quen desexamos desde o Máster en 
Matemática Industrial unha pronta recuperación, para que co seu equipo siga manténdonos en órbita.

Un concepto moi eficientemente aplicado por José Manuel Iglesias, foi o da Industria 4.0. Xuntar palabras con números é a clave da codificación. 
O 4.0 fíxome ver como pasamos desde o 1.0, a internet básica; ao 2.0, as redes sociais e a colaboración; o 3.0, que é una volta ás persoas e agora 
ao 4.0, que engade a intelixencia, o dinamismo e a flexibilidade, compactado nun a medida. A revolución 4.0 pode aplicarse a un bo número de 
conceptos: a medicina personalizada, da que fala o meu admirado Ángel Carracedo; a educación 4.0 á que lle adicarei outra mandala, e hoxe á 
elegancia 4.0.

O concepto a medida ensinoumo o meu pai cando lle preguntei pola anotación "baixo de ombreiro dereito", que tiña na base de datos dos seus 
clientes. Ao ler esta característica asimétrica pregunteille con inxenuidade: "Anótalo para subirlle ese ombreiro e que non se lle note?" -Non, 
fágolle o traxe sabéndoo para que lle sente ben. Esta foi a sabia resposta e a miña primeira lección de nena sobre o tema. A medida consiste en 
facer o traxe para que a persoa se sinta cómoda. A personalización respecta a identidade. A elegancia non depende do alto dos tacóns, ou do 
prezo da garavata; como a nosa elocuencia non depende da marca da tecnoloxía que nos permite conectarnos neste mundo 4.0.

A elegancia brota cando somos quen de proxectarnos, facendo que ese traxe que decidimos lucir nos senta ben desde a nosa coherencia, ao 
movemos tamén pola rúa do Paseo da rede. Como ourensá coñezo o valor de socialización e elegancia que a singular rúa de Ourense contén, e 
sería reprobable non saudar e brindar unha aperta ás persoas que coñeces desde nena ou que fuches atopando na vida. Saudar e responder ao 
saúdo é o primeiro sinal de elegancia. Hoxe temos conscientemente que transmitilo cando iniciamos e respondemos un correo electrónico ou nos 
manifestamos nas redes sociais. Asentir ou refutar posicionamentos ou proxectos non está discutido coa elegancia 4.0. O traxe que nos viste 
para comunicarnos ten que estar feito para nós, podemos ser o noso propio xastre se anotamos as nosas asimetrías.

Minimizar as nosas manifestacións con un OK ou un Gústame na rede, non pode levarnos a perder o efecto pel e a mirada cando compartimos 
fisicamente espazos, como sabiamente anticipaba Mar Martín hai anos. Se fisicamente podemos ver non debemos permitir que a tecnoloxía nos 
cegue. A comunicación que emite unha mirada, un bico e unha aperta é a elegancia 4.0 coa que nos viste a vida.



Mandala XII: Facedores da aprendizaxe 4.0
http://www.elcorreogallego.es/opinion/ecg/elena-vazquez-cendon-facedores-da-aprendizaxe-4-0/idEdicion-2016-
05-18/idNoticia-997724/

APRENDER é unha palabra dobremente sabia na nosa lingua galega. Non ten xerarquías. É correcto dicir que a persoa que ensina aprendeunos. 
Esta valía bidireccional tamén indica que si nos implicamos na aprendizaxe ao aprender motivamos a aprendizaxe dos nosos mestres e mestras, e 
desta motivación poucas veces fálase.

Fai uns anos a miña boa amiga Eva Millán invitoume a un faladoiro de nenos e nenas que ela presentaba na radio. A tarxeta de presentación foi 
"profe de mates", logo de responder á mítica pregunta "suspendes moito?", unha que me deu que pensar en directo e fóra dunha aula foi "Ti 
como dás as mates?". Deberiamos ser conscientes de que cando ensinamos estamos dando, e ao aprender no mesmo proceso recibimos e
facemos a recarga de enerxía que necesitamos para seguir e mellorar.

A aprendizaxe pode beber, como a industria 4.0 da flexibilidade, da creatividade e tamén das opcións que a rede nos brinda como fonte de 
aprendizaxe. Igual que na mandala anterior ligaba a elegancia 4.0 ás persoas, a aprendizaxe tamén as precisa, somos as que medramos neste 
proceso e as que o temos que vivir. A tecnoloxía é unha das ferramentas non o fin.

Con tanta información que nos rodea, precisamos fomentar a creatividade. Partindo do que xa coñecemos temos que crear o que está por facer, 
e neste proceso os estudantes teñen que estar concernidos. Aprender creando e facendo sempre é estimulante. Seguro que os lectores lembran 
con especial satisfacción o aprendido dentro dun proxecto no que se sentiron facedores. Quen está asentindo poida que goce especialmente 
"fedellando" con ideas e metodoloxías.

E fedellando e aprendendo propiciamos o encontro coa serendipia, ou a arte dos descubrimentos valiosos por azar e que sempre asinan persoas 
que manteñen a curiosidade desperta. Por exemplo, no meu admirado amigo Nacho Porto, ceramista fedellador tecnolóxico moi serendipítico, 
agora que descubriu por azar a palabra que tanto o define a él e a súa obra!

É certo que a creatividade non pode impoñerse, pero si estimularse, e ten que ser un dos sabores do saber na aprendizaxe 4.0. Levo anos 
propoñendo aos estudantes de Cálculo e Análise Numérica, do Grao de Enxeñaría Informática da USC, que sexan eles e elas quenes deseñen os 
problemas das tarefas, e nós precisamos as metodoloxías que teñen que empregar. Sempre sorpréndenme e a creatividade vólvese motivación e 
aprendizaxe. Documéntanse pola rede e presentan as solucións como facedores das mesmas. Son problemas "a medida" nos que conectan as 
matemáticas cos temas que lles interesan e que medran en dificultade nutríndose con coñecementos. Nas tarefas que teñen que expoñer deixan 
as súas improntas con estilos diferentes e non por eso incorrectos, aprendemos a escoitar desde a diversidade e sobre todo aprendemos a 
depurar erros e a correxilos en pouco tempo. Esta é para min unha máis das virtudes do proceso da avaliación continua, ao poñer en valor que os 
erros tamén nos fan saber na aprendizaxe 4.0.



Mandala XIII: Sementar a responsabilidade
http://www.elcorreogallego.es/opinion/firmas/ecg/sementar-responsabilidade/idEdicion-2016-06-11/idNoticia-
1001956/

COMPARTÍN espazo de traballo e estudos na hablitación adicada a sastrería mientras facía as miñas tarefas de nena. Como xa lles mencionei aos 
lectores, desfacer e axustar as prendas despois das probas é parte da metodoloxía sartorial, como depurar os erros que o compilardor anuncia é 
parte do proceso de programar. Unha boa característica da tecnoloxía e que non reparte culpas en vermello, só marca os erros.

Os axustes nos traxes viñan ocasionados polas probas ou por curiosidades... como que algún salado cliente confesara que para estar á altura da 
moza decidira poñer alzas nos zapatos, o que requería cambiar os baixos do pantanlón. Estos axustes podían ocasionar un reparto previo de 
culpas antes de poñerse a desfacer e refacer... Unha das compañeiras de este espazo formativo en fíos, decía: “xefe á culpa hai que facerlle unha 
casa, que ninguén a quere.” Mercedes tiña razón, pero eu agora sinto que non debemos de querer á culpa, debemos de facerlle un plante. 

A culpa e unha semente que fai estragos nas conciencias da nosa cultura, e especialmente na das mulleres. Eu que gozo plantando en terra para 
cultivar a miña paciencia vendo como agroma o sementado, creo que a culpa hai que facerlle un plante especial, nunha maceta cuberta por 
cemento, nunca por terra de conciencia, para que non agrome e deixe paso á responsabilidade.

É curioso que nos tempos nos que vemos ás nais doentes pola mala herba da culpa, que lles vampiriza tempo e enerxía, tamén vemos que esta 
herba as anestesia para que non transfiran responsabilidade ás súas fillas e fillos. Parece que a culpa failles asumir tamén a elas as 
responsabilidades que esas nenas e nenos deben ir asumindo para crecer. Esta herba trepadora enreda as conciencias e as vidas das mulleres. 
Este efecto nocivo da culpa pode extenderse do papel de nai ao papel de cuidadora sempre que non se asuma por motivos profesionais, senón 
polo feito de ser muller. Necesitamos liberarnos da cadea da culpa. Todos e todas temos que aprender que a culpa debe de ser arrincada para que 
a nosa colleita vital de os mellores froitos.

Desde A Mandala quero felicitar ao equipo creativo do anuncio dunha coñecida empresa de alimentación. Cunha destilada intelixencia elaboran 
un menú relaxante e esquisito que “no crea bollo en el estómago” e o serven un espazo de “Deliciosa Calma”, no que o complemento “sin 
ralladuras” creo que estimulou moitos sorrisos e aplausos. As mulleres que o interpretan merecen tamén o Goya á mellor interpretación sen 
culpa.

Temos que ser responsables dos nosos labores e dos afectos que plantamos coas persoas que queremos tanto se as eleximos voluntariamente 
como se son da familia. O temos que facer sen culpa e asumir os erros como unha oportunidade para mellorar despois dunha proba ou para estar 
a altura das persoas que queremos, pero plantemos todos e todas á culpa para que a responsabilidade e o afecto verdadeiro poida agromar!



Mandala XIV: Felices 50 á xeración do 66! 
http://www.elcorreogallego.es/opinion/firmas/ecg/elena-vazquez-cendon-felices-50-xeracion-do-66/idEdicion-
2016-07-03/idNoticia-1006239/

OS números permítennos poñer orde, priorizar e asignar valores. Pero eles non son responsables de que a orde, a priorización e a valía que nos 
facilitan nos dea a felicidade e a coherencia, ás que eu asigno conxuntamente o número uno.

Hai números que, segundo as culturas, teñen asociados significados redondos, como as mandalas, e tamén nos fan pensar e volver ao centro e á 
orixe. A xeración nada no 66, da que formo parte, este ano celebra un aniversario especial, o 50. As miñas amizades saben que me gustan os 
aniversarios. Gozo celebrando o meu por puro egoísmo. Non ter que facelo é non contalo e poder contalo é vivir.

Pero confeso que o meu egoísmo aumenta cando me lembro das persoas ás que quero e admiro. Chamar ou contactar con elas ese día do 
almanaque que marca o seu ciclo na mandala da vida, é moi satisfactorio. Compartir tempo e afectos é regar a planta vital da amizade. Teño 
amigas moi sabias que tamén deciden celebrar os 50 cando as condicións meteorolóxicas son as mellores, e o número de veces que lles 
apetece, sempre para agasallarnos coa mellor festa no seu xardín. Con elas aprendín que as datas son desculpas e oportunidades para 
atoparnos e querermos, non deberes nin restriccións para concentrar a amizade nun día ou nun regalo comprado para cumprir.

Supoño que este doce sabor dos aniversarios o gravei de pequeña. A miña nai acompañaba estas datas especiais de presentes e sobre todo de 
detalles. A caligrafía das tartas de aniversario rexistrada nas fotos en branco e negro era sempre tipo Edita. Grazas á súa impronta, eu tamén 
gozo primeiro pensando e logo facendo ou mercando presentes para as persoas que quero. O tempo adicado a pensar que lles pode gustar é o 
mellor ingrediente para facer presentes con sabores singulares.

Hoxe quero felicitar especialmente ao meu compañeiro de facultade, e non obstante amigo, Alberto Cabada, e a miña amiga letrada Mar Vivero, 
que este mes soprarán os dous a L romana das vodas de ouro coa vida. Esta mandala é parte dos seus presentes en agradecemento por todo o 
aprendido e compartido, nomeadamente as mesas con mantel nas súas casas nas que sempre me fixeron sentir da familia vendo medrar e 
escoitando a Víctor, Martín, Leonor e Rafa, unha xeración con moito futuro. 

A L romana permítenos facer números con letras ou asignarlles ás letras valores numéricos. Neste mundo 4.0 no que vivimos, conectar letras, 
significados e valores é sempre unha oportunidade para comunicar. Para min un dos grandes valores á L púxollo outra matemática e
compañeira de promoción á que tamén felicitei e admiro fondamente, Sabela Núñez Singala, ao publicar a L verde de condutora novata no seu 
facebook o día do seu aniversario. Sabela demostrou que sabe renovarse. Seguindo o seu exemplo, celebremos os 50 asumindo que como 
novatas seguimos conducíndonos por novos camiños da vida, co desexo que todos e todas poidamos coincidir na celebración de moitos 
aniversarios!



Mandala XV: A volta ao cálido fogar

http://www.elcorreogallego.es/opinion/firmas/ecg/elena-vazquez-cendon-volta-ao-calido-fogar/idEdicion-2016-
08-06/idNoticia-1011215/

A volta ao cálido fogar O título de hoxe collinllo en parte ao meu compañeiro de universidade, Javier López, tamén ourensán en exercicio. 
Defínenos dobremente, xa que térmicamente temos un ADN especial en Ourense. Queda claro cando nós reafirmarnos diante dos colegas 
dicindo que é o destino elexido para pasar parte das vacacións. Ten dobre mérito cando explicamos que imos ás termas e que resulta 
estimulante mergullarse en augas a 40 grados no agosto ourensán, pero que en dez ou quince minutos nos pasamos á auga fría, e que o 
contraste é estimulante para a circulación interior. As nosas augas son tan completas que o bronceado lógrase sen mais protectores que a súa 
rica composición química. 

O termalismo ourensán é unha riqueza á que, ademáis do impacto turístico, sería máis revalorizada si lle calculásemos a mellora na saúde das 
persoas asiduas. Teriamos que calcular como mellorou a súa socialización, reduciu a medicación e aumentou a súa satisfacción vital. Pero para 
que a conta sexa completa deberiamos tamén educar en valorar o gratuito. Todos estos beneficios solo requiren, ler unhas normas básicas, xa 
que estamos a empregar espazos públicos. Se se pagase unha importante cantidade por esta inmersión en saúde seguro que ata as explicacións 
recibidas sería máis agradecidas. Eu reafirmo este destino polo espazo de relax que me supón compartir a calidez das termas e, con gratitude, 
dou por moi ben empregados os fondos públicos invertidos e os que agardo sigan axudando a poñer a Ourense no mapa. 

Volver ao fogar permíteme conectar coas raíces, ver como medraron as árbores do xardín e atoparme con veciñas ás que collín no colo fai anos 
e que agora suben a podium como atletas e son colegas de matemáticas. É o caso de Iria Fernández Fontenla, que estos días estará de 
aniversario. O pequeniño xersei que lle ganchillei antes de nacer parece que contiña puntos moi matemáticos. Agora que se incorpora como 
profesora en Galica deséxolle moitos éxitos e que siga dando mostras de espabilación nas aulas e nas carreiras. Foi a nena coa que, desde que 
comenzou a expresarse, asumín o reto falarlle sempre en galego, como facían Roberto e María, máis que veciños, familia. 

Desde o terraceo na propia Ponte seguín os éxitos do Clube de Debate Compostela e a Asociación Galega de Debate no Campeonato Mundial 
de Debate en castelán. Sei a emoción que ten que vivir o debate en directo, pero de non estar en Córdoba, aplaudir a Adrián e Iván, que caeron 
no último chanzo, e fronte ao gran binomio de Aida e Atenea, ás que finalmente poidemos felicitar como gañadoras da palabra, foi un punto 
máis de descanso e satisfacción. Son gañadoras por coñecer o valor de tolerancia e cidadanía que leva implícito o debate con maiúsculas. Están 
convidados a seguir nos medios as entrevistas que lle están a facer a estas dúas campioas da palabra e tamén a Iván e Adrián, amosando gran 
compañerismo. Agardo convidar a ourensá Aida a unha refrescante celebración polo éxito das dúas e do bó debate galego!



Mandala XVI: Deporte con Ciencia
http://www.elcorreogallego.es/opinion/firmas/ecg/elena-vazquez-cendon-deporte-ciencia/idEdicion-2016-08-
25/idNoticia-1013764/

ADMIRACIÓN é o sentimento compartido por todas as persoas que investimos algún tempo fitando para os Xogos Olímpicos. Cada deportista 
tiña dúas claras relacións de pertenza, unha asociada á especialidade e marcada polo sinal dunha escola deportiva, e outra ligada ao país que 
representaban. O baleiro do conxunto das nacións estaba representado polo conxunto das persoas refuxiadas. Segundo o meu criterio elas xa 
partían do podium e tiñan acreditada a medalla de oro á resilencia. Non nadaron en augas tranquilas, e si chegaron á meta da vida, salvando as de 
persoas movidas polos mesmos retos pero sen tantos alentos e talentos deportivos. 

A vida foi precisamente a primeira protagonista do acto inaugural, una ollada ao microscopio nunha pantalla macroscópica vista desde todos os 
puntos do planeta. Os organizadores atinaron xa que deporte vai con ciencia. Son protagonistas de novas negativas dos controis que identifican 
sustancias non permitidas. Pero poden vostedes imaxinar cantas achegas estanse a facer para deseñar a nutrición que permita legalmente acadar 
os mellores rendementos, ou a gran labor dos esquipos de fisioterapia para axudar a superar lesións? Algúns desafíos acadados polos deportitas 
son obxecto de análise, xa que explotan ao límite as leis da física e poden abrir opcións nas que non se pensara. E si, as matemáticas están 
presentes ao achegar a ferramenta da optimización. Poden intuila, por exemplo, axudando a optimizar a forza do vento en vela e nos traxes de 
baño, que como a gran sirena Belmonte contaba, hai que poñer con tempo e precisión para evitar burbullas que estraguen unha boa 
aerodinámica. Son os Xogos dos números absolutos e relativos. Aprendemos o valor das milésimas que cambian os metais, o poder mental para 
resistir cando pode parecer todo perdido e a diferenza entre 88 e 89 cando esta beneficia o noso país. E Xapón xa anticipou uns xogos que virán 
cheos de tecnoloxía.

Participar supón asumir o reto gañar e o de perder. Son precisos os ingredientes do traballo en equipo, da escoita, a sincronización en alguns 
casos, e coma sempre a base do menú do reto é o traballo. Ver como se conquistaron as medallas, nunca gratuitas, espertou recoñecementos, 
admitación e, confeso, que en algúns casos emoción. Pero o “saber estar” que se aprecia cando se gaña, da un punto máis cando se perde co 
“saber ser”, que mencionaba a compañeira de contaportada e paisana, Cristina Pato. 

Como lección cero en espazos deportivos e docentes en xeral, o próximo setembro, podemos analizar que sensacións nos espertaron as persoas 
que gañaron e que leccións aprenderon de referentes como Nadal, cando asumiu tamén o reto da derrota. Hai que facer fincapé en que traballar 
ben produce diferentes colleitas. Finalmente, permítanme reflexionar que cando se compite con equidade o número de medallas conseguidas por 
mulleres son as que mostran os números. Parabéns a todas as persoas participantes, campioas e campións!



Mandala XVII: A Matemática Industrial existe
http://www.elcorreogallego.es/opinion/firmas/ecg/elena-vazquez-cendon-matematica-industrial-
existe/idEdicion-2016-09-13/idNoticia-1016540/

FAI OITO ANOS, ao día seguinte de participar nunha rolda de prensa sobre emprendemento social, os xornais que contaron a nova en castelán 
eliminaron emprendimiento, aparecía iniciativa no seu lugar. Asumín que o fixera mal, e para aprender consultei á xornalista Noa Díaz, que me 
deu a clave: non existía no dicionario da RAE. Púxenme entón en contacto co actual presidente da RAE, Darío Villanueva, quen liderou a 
iniciativa de presentala e despois do preceptivo debate na RAE, existe. Xa posta a aprender emprendemento, consultei ao meu admirado 
Manuel Bermúdez, do Servizo de Normalización Lingüística da USC, en galego existía de seu ao existir emprender. En castelán naceu polos 
feitos que precederon á palabra.

Matemática Industrial é un concepto acuñado internacionalmente, tamén avalado inicialmente polos feitos. O sabor que algúns lectores están a 
asignarlle pode resultar unha incógnita, por parecer que non maridan as palabras que o conforman. As colleitas que producimos e exportamos 
desde Galicia son enxertos entre diferentes vides de coñecemento que hai máis de 30 anos, o gran mestre de Matemática Aplicada da USC, 
Alfredo Bermúdez, comezou a cultivar proporcionando solucións a problemas ambientais nas rías galegas e, no ámbito internacional, no 
proxecto do transbordador espacial Hermes. Esta vides, que crecen no equipo que el conformou, e logo tamén enraizaron nos dos seus 
discípulos José Durany na Uvigo e Carlos Vázquez na UDC, danlle a Galicia unha denominación de orixe en Matemática Industrial, na área de 
Matemática Aplicada.

Apostouse tamén por sementar formando profesionais en Matemática Industrial. Fai agora dez anos, implantouse Máster en Enxeñaría
Matemática, outorgado polas tres universidades galegas a sete promociones. Este título supuxo o inicio do Proceso de Bolonia na Facultade de 
Matemáticas da USC. Fai catro anos, ao sumarse as universidades Carlos III e Politécnica de Madrid, transformouse no Máster en Matemática 
Industrial (M2i, www.m2i.es), que inicia a cuarta edición. A coordinación do M2i, que teño a encomenda de liderar, o equipo docente, as 
empresas colaboradoras, técnicos, egresados e estudantes seguimos producindo anadas. Cada unha co seu sabor, e cos sinais de identidade do 
coñecemento, o traballo e a colaboración, apostando pola fidelización dos e das egresados.

O Instituto Tecnolóxico en Matemática Industrial comparte concepto. É un consorcio no que participan as tres universidades galegas, liderado 
pola compañeira da USC Peregrina Quintela, quen deu conta dos seus froitos hai uns días. Formamos parte do Itmati investigadores adscritos, 
colaboradores e persoal contratado de Matemática Aplicada, Estatística e doutras especialidades, xunto cun bo equipo de xestores. É unha 
canle de transferencia para colaborar coa Industria 4.0.

Este concepto existe ao demostrar, pola lei dos feitos, que xera coñecemento e emprego. Con él brindamos por unha boa colleita de saberes no 
novo curso.



Mandala XIII: Tempo con sentidiño
http://www.elcorreogallego.es/opinion/firmas/ecg/elena-vazquez-cendon-tempo-sentidino/idEdicion-2016-10-
11/idNoticia-1021581/

A MIÑA nai dicía que si o tempo se puidese mercar investiría en tempo. O seu soño é só en parte real. O tempo pódese investir vivíndoo pero non 
comprándoo. Como científica as variables que teñen un significado pénsoas en unidades. O segundo pode ser unha boa medida e pode resultar 
cara ou barata coma inversión, depende.

O tempo ten un gran protagonismo vital, aparece no noso DNI, como extremo inicial e as veces nos medios como instante final, pero é o dato 
propio que non leeremos si é correcto.

No proceso de Bolonia, en algúns títulos univeritarios os Traballos Fin de Gao (TFG) e os Fin de Máster (TFM), teñen que levar un cronograma que 
de conta do tempo investido. A unidade de medida dos TFG e TFM, o ECTS, ten una conversión directa a horas, pero non dispomos de aparatos 
precisos para a súa medición, xa que aínda non lle implantamos ningún trebello aos estudantes para validalo.

Neste denso mes de setembro como moitos colegas formei parte dun tribunal, e un estudante presentou un cronograma que case triplicaba o 
tempo legal do TFG. É determinante o tempo como para rexeitar un traballo que consume demasiado? O obxectivo do traballo é axustar o 
cronograma escrito ao tempo legal? Semellaba real pola cantidade de labor presentada. Pero, sería honesto penalizalo por traballar máis do 
correcto cando como docentes respostamos correos aos estudantes e colegas fora do horario lectivo e na fin de semá? Cando como 
investigadores concurrimos a convocatorias públicas no recomendado mes de vacacións, ou densificamos as axendas para compatibilizar 
convocatorias onde a descoordinación só se entende si trataron de coordinarse as diferentes administracións e logo todas... as cambiaron un 
pouco? Desde a utópica esperanza da necesidade de mellorar o sistema, debemos remarcar que non é necesario tripicar a adicación, e que para 
dous tercios da súa labor a terminoloxía que o legaliza é TFG-voluntario.

A unidade do traballo laboral debe de ser redefinida. Si nos liamos entre traballar en horas ou en tarefas, o mellor será asignarlle unha nova 
magnitude. É bo marcar tarefas, e estimar tempos pero o traballo, sendo unha parte importante da nosas vidas o temos que valorar en 
"sentidiños", un "xulio laboral". Temos que evitar que o noso corpo se manifeste reclamándonos sabiamente o sentidiño, e nos transforme en 
pacientes por imperativo das nosas analíticas, para comenzar a consumir recursos sanitarios en euros, por falta de saúde física ou mental.

Debemos proxectar aos estudantes, os e as profesionais do futuro, un compromiso saudable co noso traballo. Temos que empregar a variable 
tempo con sentidiño, xa que ainda que fagamos cronogramas a varios anos ou décadas, ningunha das persoas que os asina ten garantizado o 
segundo despois da sinatura, é o mellor xeito de crompromenterse con un cronograma é deixar un espazo complementario para recargar enerxía 
e traballar a saúde desde a felicidade, para apreciar o tempo como a gran inversión vital.



Mandala XIX: AdmirAcción
http://www.elcorreogallego.es/opinion/firmas/ecg/admiraccion/idEdicion-2016-11-09/idNoticia-
1026082/

SI, hoxe a palabra é nova. A fonte de inspiración é a asociación galega de DivulgAcción, da que formo parte. O sábado 29 compartimos na xornada 
anual coñocementos, experimentos e estrelas, saboreando pílulas que conteñen o efecto secundario de querer saber e compartir máis. 
Practicamos DivulgAcción.

O 26 de outubro lembrabamos ao matemático que puxo a Galicia no mapa, Domingo Fontán, ao cumplirse o 150 aniversario do seu pasamento. A 
Asociación de Antiguos Alumnos e Amigos da USC recoñeceu a súa labor, nomeadamente a de percorrer Galicia facéndolle a xeometría. A presión 
á que foi sometido no século XIX para dar conta dos fondos públicos acadados, fíxome pensar o pouco que cambian algunhas cousas. Precisamos 
autoridades que identifiquen socialmente e politicamente a innovación como fonte de inversión, non como gasto que debe ser aforrado, 
levándoo ata o absurdo de pedir a xustificación do consumo do burro, sen empregar a mesma teima para cuantificar o coñecemento que este 
portaba acompañando a Fontán, e que hoxe é a base das nosas redes de comunicacións. Recomendo o Album da Ciencia e o Informe sobre a 
divulgación da ciencia en Galicia (2015) feitos polo Consello da Cultura Galega, para admirar mellor a Fontán e accionar tamén a divulgación.

Sentín non poder asistir á gala anual que organiza EL CORREO GALLEGO, por ser unha actividade de AdmirAcción. Recoñecer e escoitar ás persoas 
que siguen poñendo a Galicia no mapa é necesario. Parabéns á nova anada polos seus sabores e saberes, especialmente ás persoas que xeran 
coñecemento e saúde como o doutor Domínguez.

Nesas datas facía AdmirAcción ao brindar por Tito Toro, un matemático universal que naceu en Temuco, Chile, e que percorreu o mundo, 
sementando ciencia e coherencia. O congreso que fai 5 anos celebramos na USC na súa honra, e o que agora reformularon os seus discípulos 
Dumbser e Titaref, en Trento, selan a súa pegada científica e humana. Pero no 70 aniversario pode resultar trivial, ao conter o seu CV: 
Doutoramentos Honoris Causa, a chave de ouro da súa cidade, a Orde do Imperio Británico e unha consolidada escola de colaboradores.
Estos días a miña gratitude como científica e amiga tamén vai ás persoas anónimas que no seu día axudaron a Toro a cruzar a fronteira de Chile. 
Unha afortunada identidade temporal permitiulle acadar a igualdade en dereitos, e proxectar sempre excelencia. O seu delito foi liderar o 
movemento estudiantil na universidade, cando Pinochet chegou ao poder. Sempre di que saíu coa bolsa Pinochet, pois nunca lograron minorar o 
seu humor. Hoxe estas bolsas de sobre-vivencia tamén outorgan o selo de persoas refuxiadas que opacan os títulos previos aos conflictos, co 
risco de non celebrar 70 aniversarios de éxito.

A admiración é o denominador común de todas as mandalas, calcúlenno. Se admiro aprendo e sempre descubro a persoas valiosas que termino 
querendo, con ou sen honras. Hoxe non lles propoño unha palabra, é unha acción. Fagan AdmirAcción en distancias curtas, gañarán vostedes!



Mandala XX: MULLERES sen rebaixas
http://www.elcorreogallego.es/opinion/firmas/ecg/elena-vazquez-cendon-mulleres-sen-
rebaixas/idEdicion-2016-12-10/idNoticia-1031369/

FAI case un mes escoitamos na televisión testemuños de mulleres violadas, culpabilizadas e repudiadas nunha zona de guerra, no Congo. Os 
conflitos sempre fan brotar o mellor e o peor, e sacan os valores dos pobos. Atacar as mulleres só permite sacar a mensaxe positiva de que son un 
gran valor dos pobos. Violalas tradando de rebaixalas sen matalas, para que parte da vitoria sexa non recoñecer o dano polo outro bando, e que 
as propias familias as repudien, é acadar o máximo valor en negativo. O que máis me impresionou ao escoitalas foi a dor de sentirse repudiadas.

Rematado o programa a distancia ao conflito pode levarnos a repudialas nos tamén. Sobre todo se non escoitamos que parte do conflito pode 
estar conectado ás baterías do noso móbiles. Estos días nos medios vemos as cifras de mulleres asasinadas, e tamén das violadas, que cando 
teñen folgos para tomar a palabra, tamén amosan o sentimento de culpabilidade. De novo estamos a unha distancia cero do problema.

É curioso que o venres negro interseque data e cor entre violencia e consumo. É moito máis doado ver que no conflicto bélico ao empregar a 
violación como arma estanse a consumir mulleres, ao non matalas e volver a violalas, reutilizalas e repudialas. Aqui non temos o conflicto bélico 
hoxe, pero estase a empregar a mesma arma que produce mulleres mortas, polas que o día 25 quixemos lanzar vivas.

Ignorar as cifras de todas as mulleres que sufren violencia, sería un xeito de repudialas. Esta data fai que brote ao cadrado a palabra educación no 
sentido máis integral. Como matemática o concepto de pertenza teñoo moi asumido. A relación de pertenza a unha parella, á familia, á 
comunidade ou a un pobo é a que conexiona o conxunto de persoas indicado. Pero hai que desaprender a equivalencia tóxica entre pertenza e 
posesión cando os elementos do conxunto son persoas ou seres vivos. 

En Matemáticas cando se establecen relacións entre elementos dun conxunto fálase tamén das propiedades reflexiva, simétrica e transitiva. 
Entre os conxuntos de persoas debemos analizar estas propiedades e facer que os mozos e as mozas pensen no valor das mesmas. Comezando 
pola reflexiva, queremos estar vivas e ser libres. A relación de parella ten que ser simétrica en dereitos e respecto. A propiedade transitiva é a da 
concienciación e a implicación da sociedade, que axudará a minorar as cifras de mulleres maltratadas. Estas proxectan persoas rotas que sofren e 
que podemos repudiar se pensamos que a propiedade transitiva non nos afecta.

Quero finalizar recoñecendo e felicitando a todas as administracións polas accións de sensibilización. Digo accións non discursos, temos que 
transmitir que todos e todas somos parte da solución se queremos lanzar os vivas polas mortas que agora xa non podemos revivir, e facer que as 
que sufriron a violencia vivan como elas merecen, sen culpa e sen ningunha dúbida de repudio. Foron atacadas por ser MULLERES sen rebaixas, 
recoñecidas nun venres negro e que deben ser priorizadas todo o ano.



Mandala XXI: Presentes 2017 
http://www.elcorreogallego.es/opinion/firmas/ecg/elena-vazquez-cendon-presentes-
2017/idEdicion-2017-01-08/idNoticia-1035282/

PRESENTE é un significante que comparte diferentes significados en galego e castelán e co present do inglés. Un deles sitúanos na realidade
temporal. O presente é o tempo real, que ás veces é a consecuendia dun pasado e conforma o futuro. Outras brota de novo ofrecendo
oportunidades que non imaxinabamos e que de nós depende vivir con intensidade. O 2017 ofrécenos 365 presentes medidos en días, algúns deles 
xa consumidos.

Outro dos significados tamén é protagonista destas datas, é o presente como agasallo. Gozo con facer presentes, como xa compartín nalgunha
Mandala, e tamén gozo con recibilos, tanto os propios, cos que teño garantido acertar, como os das persoas que me aprecian. Apostar pola
artesanía, polas creacións feitas por homes e mulleres na nosa terra é un xeito de facer presentes de varias dimensións.

Admiro o traballo feito por Animosa, proxectando mulleres na arte e na ciencia. A miña afillada Ana ten unha preciosa prenda con estela de 
Animosa que seguro contén o seu futuro. Agradezco especialmente os presentes feitos a man e co sabor do tempo investido e a ilusión de 
celebrar a saúde. A miña amiga e nai do meu afillado Daniel, Chabela, brindounos uns sabrosos doces con entrega en man para celebrar o primeiro
de ano. Incluir entre as tradicións dos presentes os libros é unha tradición de Noiteboa que comparto coas miñas sobriñas e que Lucía saborea 
especialmente polo seu gusto pola lectura.

O terceiro sirgnificado que quero mencionar é o feito de “estar presentes”. Nunha das primeiras actuacións do I Programa de Muller e Ciencia de 
Galicia no ano 2008, unha das ponentes, María Jesús Izquierdo, abriu o seu relatorio con unha solicitude: “Para dar comenzo a miña intervención 
preciso que vostedes estan presentes aqui e agora”. O rogo fíxonos conscientes do importante que é que a persoa que recibe a mensaxe estea
conectada coa que o emite. Hoxe que semella que todas as persoas estamos conectadas temos que ter moi presente este rogo inicial ao
establecer unha comunicación. Se non estamos presentes e apostamos permanentemente pola multitarea, lograremos potenciar a capacidade de 
facer moitas cousas a vez pero perderemos a capacidade da escoita activa que é tan valiosa para a conexión entre as persoas.

Para rematar a primeria Mandala do ano, agradecerlles o tempo presente compartido para chegar ata o final e dexarlles un 2017 cheo de 
presentes vividos e recibidos e que non os collan nunca a vostedes ausentes!

http://www.elcorreogallego.es/opinion/firmas/ecg/elena-vazquez-cendon-presentes-2017/idEdicion-2017-01-08/idNoticia-1035282/


Mandala XXII: Bicarbonato e EducAcción
http://www.elcorreogallego.es/opinion/firmas/ecg/elena-vazquez-cendon-bicarbonato-
educaccion/idEdicion-2017-01-31/idNoticia-1039164/

ENTENDO que o título formule una reacción moi matemática: X? Tentarei despexala. Non vou dar a fórmula do composto químico. Non fixen a 
carreira de Química que ao meu admirado profesor Rafael Boullón do IES As Lagoas de Ourense gustaríalle que estudase. De feito, pola súa acción 
terminei mudando a Física, que marquei con seguridade na selectividade, polas Matemáticas que tantas satisfaccións me levan dado, sobre todo 
polas valiosas persoas que coa disculpa das matemáticas lévome atopando. 

Si, precisamos bicarbonato para comenzar un ano que veu cheo de feitos que afectan á vida e á morte de persoas. As súas propiedades dixestivas
cando un xantar sae das proporcións normais, témolas moi asimiladas. Sería bo dispor dunha fórmula maxistral para asimilar feitos, os alimentos 
da vida, que están para facernos medrar, cando superan certos niveis de acidez.

Os asasinatos de mulleres concentrados no tempo e no ensañamento precisan de dita fórmula. Moitos artigos rexeitáronos e moitos coincidiron
que a educación debe integrar a fórmula buscada. Permítanme outra ver refacer unha palabra para activar a fórmula: EducAcción.

Temos que participar dunha educAcción na que o aprendido nos mova a actuar. Non quedemos só en discursos, en postureos no mundo do 
“gústame”. persoas (si, con miníscula) acosan a compañeiras de traballo, e algúns incluso empregan en público unha linguaxe moi integradora. 
Que sexa aceptado que un home “se encapriche” con unha compañeira e que sexa máis natural convencela a ela de que “lle siga o rollo”, que 
facerlle ver ao compañeiro que nas cuestións persoais ela é libre de aceptar o rexeitar, e se non o entende, e o acoso é patente, denuncialo e 
amparala a ela para que o faga. Pensando na universidade, o acontecido na Universidade de Sevilla motiva a educAcción.

Neste punto outras propiedades do bicarbonato poden inspirarnos para a fórmula: limpeza e desinfección. Temos que ser consecuentes co
aprendido e rexeitar actitudes tóxicas de acoso, identificándoas como suciedade e actúar para limpalas, nunca maquillalas. Son infeccións que 
activan asasinatos e sentimentos de culpa, pola presión social tóxica, que producen o sinsentido de que elas non denuncien.

En algúns casos poden ser, podemos ser, universitarias e por iso nós non somos culpables, nin temos que xustificarnos se nos gusta arreglarnos. 
Non somos parte do problema, pero si da solución. Agradecín persoalmente á compañeira de contraportada e de universidade, María Bastida, por 
ter actuado con moita educAcción na súa columna para rexeitar opinións coas que hai que aplicar moito bicarbonato, para limpar como fixo EL 
CORREO GALLEGO. Non podía continuar A Mandala sen posicionarme neste tema, por moi trivial sexa a miña opinión para quen me coñece.
Como doutora permítame hoxe unha receta á galega: as doses da educAcción dependen do que cada PERSOA queira medrar na vida e da pegada 
que queira deixar na súa contorna, como gratitude por todo o recibido.



Mandala XXIII: Xabón e AdulAcción
http://www.elcorreogallego.es/opinion/firmas/ecg/elena-vazquez-cendon-xabon-
adulaccion/idEdicion-2017-03-25/idNoticia-1047527/

O XABÓN é un produto de primeira necesidade para manternos e manter os nosos enseres en bo estado para comer, vestirnos e relacionarnos. 
De feito, o formato dos tendales da roupa pasados por lavanderías dixitais (a man), ou tecnolóxicas, incluíndo as secadoras, daría para un artigo.
A homenaxe ás lavandeiras feita a semana pasada polo Concello de Santiago é un recoñecemento a unha labor moi valiosa e liberadora, xa que a 
limpeza ten unha compoñente de liberdade, aínda que conste que non estivo ben pagada. De moi pequena acompañei algún verán a miña nai ao
río na Ría de Vilamarín, e penso que o meu primeiro contacto coa Química, foi ver a miña avoa Josefa facendo, con moita prudencia, o xabón
reciclando aceite e graxa. Segundo ela o da casa “non tiña química”.

O aroma a sol da roupa clareada é auténtico e tamén esta asociado á dignidade. Nos campañentos de persoas migrantes o xabón está presente, e 
sempre agroma algún tendal se as fotos reflicten de verdade a vida das persoas.Para que esta acción do xabón sexa sostible e eficiente 
deberiamos informarnos. Según o que conteña pode que lle resbale a limpeza para caer deixando o moratón da toxicidade. Aínda que 
técnicamente todo o que está a venda verifica os limiares establecidos, ata que novos estudos leven ás autoridades a modificalos.

Sen entrar na discusión técnica das propiedades dos parabenos, que xa forman parte da publicidade inversa de moitos produtos, permítanme a 
licenza de definir ás persoas parabenas: as expertas en dar un xabón cheo de parabenos que só ten propiedades hixiénicas para os seus intereses. 
Son as que practican a AdulAcción con profesionalidade tóxica.

Penso que para as persoas que asumen responsabilidades, coa documentación do cargo, debería incluírselle un detector de persoas parabenas. 
Esta nocompetencia debería puntuar en negativo, e non en positivo, para nomear as persoas que as asesoran. Hai moitos anos a miña veciña de 
Ourense, María Reinoso, nunha conversación mencionou que o talón de Aquiles das persoas con responsabilidades son as que as adulan, esta 
sabia reflexión, María, téñoa moi presente, sempre temos responsabilidades que traballar.

É moito máis fácil que alguén nos escoite se comezamos encomiando algunha cualidade ou o seu traballo. Ese xabón inicial, que pode estar limpo
de parabenos permite sintonizar e activar a escoita. O problema está cando as persoas con poder, ou que pensan que o teñen, afanse só a 
sintonizar frecuencias parabenas, e só ven suciedade noutras interlocucións, que poden ser canles limpas que clareen a realidade e a súa xestión, 
pero sen parabenos.

Practicar a AdmirAcción e dar limpos parabéns cada vez que algunha persoa da nosa contorna fai ben o seu traballo ou consegue un logro, non 
implica necesariamente caer na AdulAcción. Pero igual que lemos a composición do xabón, precisarmos filtrar as loanzas de persoas parabenas
que nos impiden ver a realidade e sobre todos que as nosas accións, como os nosos poros, respiren.



Mandala XXIV: Un traxe máis
http://www.elcorreogallego.es/opinion/firmas/ecg/elena-vazquez-cendon-un-traxe-mais/idEdicion-
2017-05-02/idNoticia-1053291/

CANDO de nena nunha ocasión quería que nun proxecto saíseme moi ben, a miña nai lembroume unha aprendizaxe da sastrería. Un novo cliente 
ao que meu pai quería facer un traxe impecable, ao manifestarllo, pediulle por favor que o metese no taller coma un traxe máis. Ela explicoume
que cando ansiamos esa perfección, a vaidade pode estragalo proxecto no que tanto traballo e enerxía poñemos.

Nos anos sesenta e setenta, non falaban de grupos de interese, pero sabían que a importancia de ter un nome na profesión, o bo facer, dependía 
da satisfacción do cliente e o probador da sastrería era un espazo de aprendizaxe, como o propio taller, onde eu fixen moitos deberes. A relación 
de complicidade coas empregadas que cosían era moi familiar, están presentes en fotos dos nosos aniversarios e nós nas súas vodas. Hoxe
atópoas por Ourense, ou recentemente, a filla de Carmina que vive en Borja, atopoume polo facebook e despois falamos e lembramos vivencias 
moi auténticas.

O traballo colectivo que supón o Máster en Matemática Industrial (www.m2i.es) foi sometido recentemente á mirada da calidade, coas lentes que 
actualmente a definen. Hoxe falamos dos grupos de interese e da importancia da satisfacción colectiva, todos temos que gañar (win-win) nun
proceso de aprendizaxe. Dar conta do feito supón dar a palabra a todos os colectivos, que poidamos manifestarnos con honestidade, e 
documentalo eficientemente.

A primeira vez que escoitei “calidade” tamén foi de nena na sastrería. Meu pai falaba da calidade dos panos. Ao principio eu pensaba que eran o 
máis importante, pero logo el explicaba que se os panos non eran bos o seu traballo e o das súas colaboradoras, unhas corenta horas, 
estragaríase. Entón aprendes que os panos, como a tecnoloxía, nun título impartido entre cinco universidades, son estratéxicos. Sono para levar a 
cabo a labor, pero as persoas que a desenvolven e reciben son as vitais. É necesario ter un bo proxecto formativo que desenvolver coa 
implicación de todos os grupos de interese. Noutro caso, se só hai fume e adulación, xa un sastre foi protagonista dun conto por facer un traxe
inexistente, convencendo ao rei e ao seu séquito que só os intelixentes podían velo. Pero sempre hai un cativo, ou unha persoa honesta que ve ao
rei espido e identifica o fraude.

Para o meu pai un indicador da calidade dos panos eran as polillas. Sigo mantendo prendas que me fixo, e as que están picadas pola polilla, son 
como as froitas picadas polos paxaros, as mellores. Deberiamos dispor de máis indicadores naturais e menos sintéticos para evidenciar a calidade.
Para organizar este reto colectivo, no que todos sumamos, pensei nos últimos meses na aprendizaxe da miña nai, era “un traxe máis”. Dou as 
grazas nomeadamente a Rosa Crujeiras e a Pilar Martínez pola súa CALIDADE. Agardamos que escriban as valoración que xa verbalizaron sobre o 
máster, e que as sucesivas probas, que sempre permiten axustar erros, fagan que a todos e a todas séntenos ben a feitura final.



Mandala XXV: GratificAcción
http://www.elcorreogallego.es/opinion/firmas/ecg/elena-vazquez-cendon-gratificaccion/idEdicion-
2017-05-28/idNoticia-1057649/

O TÍTULO lémbrame a colección de "Esther y su mundo" subvencionada polo meu avó Ramón por axudalo no verán na cacharrería “La Orensana”, 
nome que só figuraba nos alugueres da louza. Era unha triple gratificación, estar con el, moverme entre a variada mercadería, desde copas ata 
macetas, algunhas delas están comigo, e a colección.

Destas gratificacións que pasamos a vivencias, teño unha coa sastrería. Un dos clientes do meu pai estudaba en Santiago. Sendo honestamente 
parcial, era o mellor vestido da Facultade de Matemáticas nos anos setenta. Unha das veces que veu a recoller un traxe, retoume co problema 
aplicado de canto me tocaría do billete marrón de cen pesetas que me daba para repartir cos meus irmáns. Lembro a súa cara ao oir a miña
resposta: Cando é así mamá danos cinco pesetas máis e repartimos moi ben, 35 pesetas para cada un. Unha vez máis a miña nai-mestra inspirábame
para respostar con equidade e seguridade, aínda que me sentise moi pequena en relación co universitario Alfonso Amorín, sen saber que sería o 
meu profesor de matemáticas en COU.

O 5 de maio voltei ao meu instituto de As Lagoas en Ourense, e compartín cos estudantes de hoxe sensacións reportadas polas matemáticas. Foi un 
agasallo que me acompañasen os meus profesores Carme Ogando, José María Arias, Rafael Boullón e Lourdes Bardonero. Aprendéronme bioloxía, 
física, química e matemáticas, e casualmente estaban conectadas na charla. O director fixo unha agarimosa presentación salientando a conexión 
entre galego e as matemáticas, que eu profeso, e o proxecto ESTALMAT. 

As valoracións de Lourdes, coa que sempre me identifiquei de estudante, e estas Xornadas Matemáticas organizadas polo dinámico departamento, 
do que forman parte ela e a miña compañeira, Emilia, consolida a miña teoría da GratificAcción: a enerxía sustentable xerada ao fundir gratitude e 
acción. 

Asinei primeiro a presentación coa filiación do instituto ao que volvía. Hai anos eu tiña as mesmas incertezas e preguntas que os mozos e as mozas 
do auditorio. Coñecía a Ana Pérez Vázquez, a filla da miña comadre Chabela, somos familia. Agora tamén coñezo e admiro a capacidade de síntese
de Ana Arcas Marán, unha estudante de 3º de ESO, por resumir a charla destacando as aplicacións, institucións como o ITMATI, e as persoas das que 
compartín admiración e coautoría.

Falamos de Amorín, Amparo, á quen sigo vendo por Santiago, Pedro e José Antonio. Saudei a Alfonso Monxardín e falamos do admirado Domingo 
Fontán, que el tiña estudado, e unha vez máis voltei con apuntes do instituto!

O encontro entre mestres e estudantes e unha orquídea malva, que vive nunha maceta, como as que vendín co meu avó, son GratificAccións que 
me permiten pechar en prata esta mandala número 25. Deséxolles ás persoas que a siguen, como aos mozos e mozas das Lagoas que poidan vivir os 
seus soños, asumir retos e ver o sorriso gratificante que nos mantén en acción, cando compartimos saberes coas persoas que nos aprenderon á 
volta de 33 anos! 



Mandala XXVI: A Familia Bantú
http://www.elcorreogallego.es/opinion/firmas/ecg/familia-bantu/idEdicion-2017-08-16/idNoticia-
1069217/

A liquidación de algúns comercios proxecta no escaparate anacos da nosa infancia, como é o caso da cartas das familias eu decidín adoptar unha. 
Pensei que as familias árabe, bantú, chinesa, esquimal, india, mexicana e tirolesa só nos serían familiares ás mozas e mozos nados nos anos sesenta, 
pero estou aprendendo que estas 42 cartas viven en moitas infancias.

Decrubrín, grazas a Saray, que había unha opción de xogo que tiña pendente, a de facer os quebracabezas con todas, materia xa superada. En cada 
familia hai: filla, fillo, nai, pai e avóa e avó. Hoxe o cardinal de cada un destes membros nas familias pode ir de cero a un número importante, que 
extendería o xogo. Cada carta contén un doce debuxo que caracteriza ao elemento da familia, cun fondo que permite identificalo no 
quebracabezas. Tamén está impreso o papel que o caracteriza coa linguaxe de xénero correcta, por exemplo, para filla aparece chinesa, india, 
mexicana e tirolesa, os outros tres son neutros. Recoñezo que de nena non me fixara que cada familia ten un número asinado, o alfabético do nome
das familias.

A miña primerira partida coa nova baralla xogueina esta semana na piscina de Maside con dous compañeiros moi entregados. Un deles ten moi claro 
que é de Maside ainda que nacera lonxe, xa que para ser de Maside non hai que nacer en Maside. Escoiteille a Ramón a explicación da súa relación 
de pertenza coa vila do seu pai desde que empezou a falar, e para min representa o concepto de familia onde ti defines en grande medida a carta ou
cartas que queres ser na familia da vida. O outro compañeiro, que veu desde Rusia, entendeu o xogo a mesma velocidade que a lingua, e foi para 
facilitarllo polo que me din conta dos números.

O xogo consiste en xuntar o maior número de familias. Tes que ter unha carta e ir lembrando como van migrando os distintos membros entre 
xogadores que as queren reunir, para saber que carta pedirlle a quen. É un xogo sen fronteiras que permite aprender a gañar e a perder, que non 
consume datos, e que como lembraba na miña infancia, produce a satisfacción de xuntar familias.

Ainda que Fournier o titule Familias de 7 países, nin coas fronteiras nos anos sesenta representaban países, pero si transmitiron respecto e tolerancia 
por sete culturas, algunha conectadas sobre todo pola lingua como é o caso da que representa a familia bantú, que a mim quedoume especialmente 
grabada.

Estou tentada a enviar á comunidade europea un xogo de cartas, xa que analizando a solución dada ao problema das migracións, parece que 
confundimos o xogo. En lugar de xogar a xuntar ás familias e de facer o quebracabezas de todas, misturárono co da bancarota, e semella que 
gañamos perdendo os cartos de pagar multas, que son superiores  ao gasto de ter acollido as cartas que non viñan de man e xuntar ás familias. Se 
nestas datas vostedes descansan en familia entendan que para moitos migrantes non é un xogo é un soño nos que todas e todos movemos e 
pedimos cartas e podemos axudar a gañar. 



Mandala XXVII: Errar e Humildar
http://www.elcorreogallego.es/opinion/firmas/ecg/elena-vazquez-cendon-errar-
humildar/idEdicion-2017-09-20/idNoticia-1073893/

O título de hoxe diferénciase dunha ecuación nun acento que non puxen. O meu desexo para este ciclo vital, que para cada persoa dá comenzo
nalgún día de setembro, é poñerlle o acento. 

Para verificar os dous termos da ecuación precisamos coñecelos. O significado de errar debería de resultarnos trivial, e se non o é, xa temos
identificado o erro, por non detectalo.

Temos que loitar contra a onda da perfección que só proxecta exitos e felicidade de postureo que son efémeros. Asumir os erros é entender que 
son parte da evolución, e o camiño do coñecemento. Esta idea estaba presente na clase maxistral de José Edelstein no IES Rosalía de Castro, polo 
que nos transmitiu as súas amizades pola rede. 

O segundo termo da ecuación é unha palabra aprendida dun mestre das palabras, Suso de Toro, que casualmente abriu o curso no mesmo centro o 
ano pasado. Atopeime con esta palabra no escaparate da libraría da rua de San Pedro o 30 de agosto. Un día singular para todas as persoas que 
despedimos fai xa 30 anos a Edita Cendón. Este libro “Humildar. Rituais despois de Deus” foi un presente para min. Non pensen que o trinta só me 
ten unha semántica triste. Ela, a miña nai, que sempre nos transmitiu equidade e serenidade, naceu e morreu un 30. Entenderán que ese día conteña
unha alta dose de humildade, cando dis adeus a quen máis che deu. Por iso, o binomio do título e o autor do libro levoume a compralo e lelo ao
momento. Axudoume a transformar tristeza en aprendizaxe e sacoume o sorriso que a ela lle gustaría ver.

Non revelarei o contido, para que vostedes poidan saborealo léndoo. Suso de Toro expón con maestria o significado de “humildarse” e dá unha
definición: “Humildar é facer unha renuncia voluntaria a unha parte do noso orgullo ou soberbia de persoas libres”.
Coñecendo os dous termos da ecuación o meu propósito para este curso é lograr a identidade: errar é humildarse. Unir os dous termos é identificar 
os erros para xerar sabedoría e satisfacción, sen precisar de gustar nas redes sociais. 

O cambio de ciclo que marcan os cursos reflíctese nos anuncios de coleccionables que transforman en oportunidade de negocio os nosos novos
propósitos. Poderiamos facer, sen mercar, un coleccionable de erros e das oportunidades que nos proporcionaron para aprender, e sobre todos 
para humildarnos neste curso.

Penso que xa se mercaron moitos coleccionables para edulcorar os erros, anestesiar as frustracións e facer que os estudantes non sufran se os 
resultados non son satisfactorios. Tamén hai versións para que os profesionais atopemos un catálogo importante de indicadores que nos permitan 
asumir que sempre hai que o fai peor que nós, para que os nosos erros queden opacados e o noso orgullo e soberbia intactos.
Asumamos o novo curso como un reto, no que vivamos os erros como unha oportunidade para humildarnos completando o coleccionable, e 
asumindo todos os sabores da vida, xa que como cos 30 o importante no é o número, é a persoa que nos fai sentir a súa valía.



Mandala XXVIII: Cristina Blanco Outón
http://www.elcorreogallego.es/opinion/firmas/ecg/elena-vazquez-cendon-cristina-blanco-

outon/idEdicion-2017-11-09/idNoticia-1082736/

O título de hoxe é o nome dunha persoa á que admiro. Si, nun mes que comeza convidándonos a lembrar ás persoas das que nos temos despedido, 
esta é a miña homenaxe a Cristina. Ela abriume a porta de El Correo Gallego para a miña primeira entrevista, fai estos días uns 15 anos. Fixoo no 
marco dunha sección que liderou, “Mujeres del nuevo milenio”, polo que é de xustiza que o seu nome figure de título nesta contraportada na que 
agora sempre hai unha sinatura de muller. 

De camiño a entrevista confeso o medo que sentín, ante as posibles preguntas e tamén as miñas posibles respostas, unha sensación semellante á 
dun primer exame. Pero a súa actitude espantoume o medo, e xa me gustaría poder transmitila aos estudantes nos exames, para axudar ás
respostas. Cristina era tamén profesora na USC, na conversa aprendimos que compartiamos os anos do doutoramento e da oposición. Seguindo co
simil do examen, o bo foi que si ben eu respostei, as preguntas e as respostas escribiunas a mestra para a versión impresa.

Tardei en volver coincidir persoalmente con ela, para recoñecerlle e agradecerlle o traballo feito. En febreiro de 2004 as persoas que a queriamos
tivemos que despedila polo seu pasamento. A súa labor e a súa impronta quedou recollida no libro editado pola USC, “Al amparo de la palabra”. 

A entrevista tamén tardou en saír, por esas datas o Prestige encheu de negro e de morte as costas galegas. Cun gran custo, como ben calculou a 
tamén admirada amiga, María Loureiro, que fixo innovación desde a economía para computar en euros o efecto desta traxedia. Si, hai 15 anos deste
gran funeral medioambiental, que ocupou moitas páxinas de novas. Finalmente, a entrevista saíu o luns 2 de decembro, na edición á que este xornal
adicoulle unha dobre portada cunha foto que reflectía un Obradoiro ateigado de paraugas que acubillaban unha gran protesta de toda Galicia, 
acuñando o Nunca Máis.

As novas de solidariedade e o reto de coordinar a parte universitaria foron o tema de novas entrevistas, onde puiden dar conta do gran compromiso 
das persoas coa costa galega. A presenza da USC e de Galicia iba de seu, e foron especialmente meritorias as accións en colaboración coa a 
Universidade de Murcia e coas universidades de Cataluña, que puxeron de manifesto a valía da rede tecida pola entón chamada Oficina do 
Voluntariado a USC, que quedou reforzada dentro e fora da universidade e que sigue a ser un referente en xestión de accións, grazas ao traballo de 
Javier Agrafogo, Ernesto Gómez e Fátima Teixeiro.

Ler hoxe o xornal do 2 de decembro do 2002 fíxome lebrar e admirar a Cristina ainda máis, recoñecendo que grazas a ela sinto menos medo nas
entrevistas e, pola sua impronta, respecto especialmente ás e ós xornalistas que as asinan. O mesmo respecto que sinto ante novas como o Presige
ou os lumes que nos demandan eficiencia, retándonos a desenvolver políticas preventivas que nunca máis cheguen a ser dobres portadas. 



Mandala XXIX: Encontros despois dos 40

https://www.elcorreogallego.es/opinion/firmas/ecg/elena-vazquez-cendon-encontros-despois-
dos-40/idEdicion-2017-12-28/idNoticia-1091611/

Teño a teoría de que pasados os corenta anos unha vólvese a atopar ás persoas que xa coñecera ou ás coñecidas das coñecidas.

É unha humilde conxetura. Non me pregunten pola exactitude do 40. Seguro que esta doblez no tempo dos re+encontros pode variar dunhas
persoas a outras. No é demostrable, pero si que teño moitos datos para pensar nela.

A vida ofrécenos diferentes oportunidades de encontros. As etapas formativas e as laborais son fontes dos encontros máis numerosos. O lecer e os 
transportes bríndannos tamén oportunidades de coñecer persoas coas que podemos tecer novas amizades. 

Os reencontros teñen ingredientes con sabor a novo e outros a coñecido. Nestes tempos de cambio de ano quería compartir coas persoas que len a 
Mandala o corolario dos reencontros: volveremos atoparnos no curso da vida con alta probabilidade!

O reencontro, pasados uns anos, leva unha aprendizaxe e unhas vivencias que nos fan diferentes, pero a memoria tamén nos activa os recordos
previos. Cambiamos en parte os nomes, eu confeso que deixei o María en Ourense, e só emprego M. para as sinaturas... Si escoito un “María Elena” 
sóame moito a miña minoría de idade... ou a moi familiar. Fomos cambiando peiteados, as cores nos pelos que nos van quedando, e os quilos que 
suman o número da báscula ocupan espazos diferentes nolos nosos corpos. Mostramos as novas engurras dos sorrisos e das bágoas, que non 
deberiamos borrar... Pero hai partes de nós, e sobre todo vivencias, que nos acompañan e que son as que nos fan encaixar de novo nos rencontros.

Teño tendencia a liar nomes, pero as facianas que coñecín de pequena... quedan en memoria. No caso das alumnas e dos alumnos, normalmente 
gañan elas e eles. É moi satisfactorio ver como as persoas retratadas en “fotos carnet” nas fichas son agora profesionais felices que lembran con 
afecto anécdotas de clase, ou confesan como Carlos ter como pesadelo esquecer as cónicas aprendidas en Óptica, pola satisfacción de entendelas. 
Outros actúan de eficientes conselleiros musicais como Miguel Mauricio.

Os encontros non son sinónimos de amizades, pero si conteñen a enerxía de activación precisa para dar o paso ao “Encontro” co que tecer a 
amizade... Polo tanto, según esta teoría apócrifa que hoxe estou a compartir, moitas das novas amizades veñen de presentacións feitas ou
propiciadas por outras persoas coñecidas antes dos 40. Este mundo rede, para min ás veces unha madexa polas numerosas conexións, non é novo
nin depende das novas tecnoloxías, depende das habilidades que teñamos para encontrarnos e reencontrarnos.

As amizades novas sempre aportan frescura e fannos cuestionar espazos de confort nos que nos movemos en zapatillas coas amizades xa
consolidadas... A Amizade non é un ben eterno é unha árbore que enraiza si recibe nutrientes alo menos por unha das partes e que da froitos si é 
polas dúas. Pensando no 2018 deséxolles que o vivan de xeito que os posibles encontros e reencontros no novo ano sempre fructifiquen! 

https://www.elcorreogallego.es/opinion/firmas/ecg/elena-vazquez-cendon-encontros-despois-dos-40/idEdicion-2017-12-28/idNoticia-1091611/


Mandala XXX: CoRazón e PaCiencia
https://www.elcorreogallego.es/opinion/firmas/ecg/elena-vazquez-cendon-corazon-
paciencia/idEdicion-2018-02-14/idNoticia-1099772/

As persoas que siguen a Mandala saben que me gusta rebuscar palabras dentro de palabras, empregando criterios máis ben matemáticos que 
filolóxicos. Xogo a achar subconxuntos de caracteres con significado, dentro de unha mesma palabra.

Vin a razón dentro do corazón nunha recente entrevista a José María Touro. Mirar o corazón como o organo fisiolóxico, que a ciencia e a medicina 
entenden con gran precisión, dalle unha valía vital. Na razón de vivir está presente o corazón, e pode ata chegar a ser trasplantado ou sintético. Está 
situado asimétricamente, á esquerda, na gran maioria dos ser humanos. Pero si resulta curioso que o corazón conteña á razón no galego e no 
castelán, é por semánticas menos científicas que identifican ao corazón cos sentimentos, e normalmente estes aparecen confrontados coa razón. 
Dependerá de como queiramos racionalizar. Dependerá de si asignamos o valor de querer a optimizar recursos e recoñecementos externos. Tamén
pode resultar moi razoable querer a quen se admira e de quen se pode aprender, sobre todo en valores. Pode que sexa unha razón interior que 
consiga un recoñecemento persoal e pode que non se coñeza exteriormente, pero que sexa a verdadeira razón do latexar do propio corazón.

É preciso moito co-razón para latexar como ciudadáns e profesionais. Pero confeso que esta semana, intensa en emocións, a razón do meu corazón 
tivo unha gran aliada: a pa-ciencia. Recoñezo que foi onte ao lembrar toda a semana brindando coa miña amiga Mar polas cousas importantes, cando 
me dei conta por primeira vez que no meu xogo, a paciencia contén a ciencia!

A miña nai dicíame de nena que era moi impaciente. Insistía en que eu tiña que ser máis paciente. Penso que se me puidese ver hoxe sería un dos 
aspectos nos que me vería cambiada. Unha vez máis recoñezo e sinto os seus consellos vitais. A paciencia, como o tempo que ela desexaba, non se 
poden mercar, hai que desenvolvela na casa, dentro de cada unha, e si, o día a día brindanos moitas posibilidades de aumentar a nosa resilencia, a 
paciencia máis eficiente. De novo o subconxunto con significado, a ciencia, está moi presente na paciencia!

Hai moita ciencia en escoitar e partillar o tempo ata o minuto para repartilo atendendo a demanda. Paciencia para vivir coa intensidade e a densidade
que está presente na docencia, na investigación, na divulgación, nas lembranzas do programa A Ponte, ao paticipar no merecido recoñecemento coa 
insignea de ouro da USC ao mestre, amigo e compañeiro Luis Hervella, nas valoracións de dez estalmateiras e estalmateiros que che moven o 
corazón co primeiro café do día grazas ao texto integrador de Fernando Castro; xunto con mensaxes, tonos e silencios retadores. Si mamá, prometo 
seguir sachando o ouro da paciencia!

Finalmente desde a mandala número trinta, mil grazas ás amizades e colaboradoras e colaboradores polo CoRazón e a PaCiencia compartida que son 
a enerxía para vivir querendo, latexando e aprendendo como profesional e ciudadá! 
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Mandala XXXI: Sei ata a táboa do 6!
https://www.elcorreogallego.es/opinion/firmas/ecg/elena-vazquez-cendon-sei-ata-taboa-do-
6/idEdicion-2018-04-20/idNoticia-1111088/

Chegou a primaveira ás Matemáticas, temos unha boa Sementeira! Onde están os novos brotes? Na implicación de docentes como Elena Vázquez 
Abal, que convida á Facultade de Matemáticas a estudantes de ensino medio ou que se despraza a Lugo enchendo o Vello Cárcere, falando das 
Matemáticas como o sexto sentido.

Chegou a primaveira ao libro de honra da Facultade de Matemáticas que contén unha nova achega. É a primeira dun exalumno, que veu de visita 
grazas ao convite do Seminario de Análise Matemática, o ourensán Óscar Domínguez Bonilla, un dos xóvenes investigadores recoñecidos co Premio 
Vicent Caselles outorgado pola Real Sociedad Matemática Española (RSME) e a Fundación BBVA no ano 2017.

Chegou tamén a primaveira ao celebrarse a Feira Matemática brillantemente organizada pola Asociación Galega de Profesorado de Educación 
Matemática (AGAPEMA) en colaboración co Concello da Coruña e da Universidade da Coruña. Si vostedes asistiron e viron a cantidade de nenas e 
nenos, coas súas familias, contando e compartindo Matemáticas, coincidirán que hai brotes novos nesta disciplina que nos conforma a moitas
persoas. Participar nos retos e acadar as solucións recoñecíase en “agapemos”, o billete da asociación AGAPEMA, que está revalorizado coa imaxen
do benquerido Coque, sempre presente.

Eu fun á Feira con moita curiosidade, como unha nena. O noso compañeiro de Estalmat-Galicia, Victor Pollán, ten un maletín que contén moitos
xogos para estimular os nosos cerebros con Matemáticas. El coordina o espazo adicado a Estalmat-Galicia na Feira, que tamén contou co apoio
entusiasta de extalmateiras e extalmateiros, algunha como Marina, estudante da Facultade, que axudo a compartir Topoloxía, atando e retando ás
parellas a desatarse. Este Gran equipo de científicas e científicos tamén aportou material propio, como Artúr, ou como quen escribe, que levei un 
mono que multiplica grazas a movementos trigonométricos precisos. 

O mono multiplicador permitiume observar como o empregaron os protagonistas da feira para retar a algunha avóa. Pregunteille a un pícaro si sabía 
multiplicar, e respondeume con tanta seguridade como honestidade: “sei ata a táboa do 6!” A resposta xa era merecedora dun agapemo. 
Propúxenlle revisar si o mono sabía tamén ata a táboa do 6. Comezamos por 5x6, colocando os pés do mono no 5 e no 6. El non mirou a resposta que 
o mono brindaba nas máns, levantou automaticamente a mirada. O pai e eu dixémoslle que o mono tiña a resposta, e de novo flocereron as 
matemáticas: “eu non quero copiar, quero pensar”, respostou. Deille con moita satisfacción dous agapemos.

Este mono multiplica ben, pero sobre todo xera moita empatía coas Matemáticas en grandes e pequenos. Para min o valor máis grande que pode 
calcular son respostas como as deste pequeno, que está honestamente orgulloso do que sabe, e que quere pensar e non copiar! Agardo que medre 
con estos valores e chegue a liderar proxectos nos que os proxecte en moitas primaveiras Matemáticas! 
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Mandala XXXII: Portas ComPartidas
https://www.elcorreogallego.es/opinion/firmas/ecg/elena-vazquez-cendon-portas-
compartidas/idEdicion-2018-08-22/idNoticia-1133281/

Moitas persoas lembrarán as portas dalgunhas casas galegas partidas en dúas follas. A superior na que está a chave e a inferior cun peche interior. 
Estas portas diferenciaban o interior e o privado das casas, do exterior. Sentar na casa coa parte superior aberta permitía estar dentro e coñecer que 
pasaba fóra. Dependendo da conversación a porta abríase na totalidade e, de estar toda pechada, empregábase o chamador para iniciar a 
comunicación. Estas portas empregábanse tamén nos negocios, lembro a da tenda na casa familiar materna da Tolda de Reádegos, onde en tempos 
houbo un estanco.

Hoxe temos moitas portas tecnolóxicas para comunicarnos no ámbito profesional e persoal, e penso de deberiamos aprender das portas partidas 
para mellorar a comunicación tanto nos espazos de traballo e persoais, como nos tempos que compartimos. 

É necesario definir, sobre todo nestes momentos de descanso nos que xeramos os propósitos para o novo curso, tempos compartidos no ámbito 
laboral para que o complementario, o persoal, tamén quede establecido. 

É certo que se lle sacamos todo o partido á tecnoloxía podemos silenciar mensaxes e grupos. É certo que recibir un correo de traballo a horas non 
laborais non nos obriga a responder. Pero tamén é certo que se temos claro o que agradecemos como receptores, podemos aplicar a propiedade
reflexiva cando somos nós as persoas emisoras, e unha vez máis debemos non reproducir o que rexeitamos.

Definir as portas compartidas coas novas canles de comunicación no ámbito laboral é asumir que as fins de semana, salvo certos empregos, non son 
tempos de traballo e que é preciso incorporar tempos de desconexión. Sabedora de como se desbordan as axendas, apelo a necesidade de introducir 
límites nos tempos compartidos.

Debemos de concienciarnos de que a hora á que enviamos as mensaxes tamén fala de nós. E se é certo que, nalgúns casos, agradécese a resposta
rápida e por tanto, emitimos implicación e eficiencia. Tamén é certo que se respondemos asiduamente con nocturnidade e en fin de semana, 
podemos estar a emitir: que non somos capaces de desconectar, que as nosas vidas están só localizadas no traballo, que non reservamos espazos
para o persoal, que non o priorizamos no horario laboral, que no contexto hiperconectado actual todos temos que responder, e mesmo, que non 
respectamos os tempos persoais das persoas receptoras.

Non quería finalizar sen mencionar a importancia da porta superior aberta que nos permite mirarnos aos ollos. Hoxe temos moitas cámaras, pero ao
definir as portas compartidas deberiamos comezar sempre preguntando pola pertinencia da chamada ou o tempo do que dispón a persoa receptora 
para responder a mensaxe, para paliar a falta de empatía que pode captar a mirada na porta superior, polo ton da resposta. A inmediatez das novas 
tecnoloxías pode salvar vidas, pero sempre debe respectalas. Debe ser unha oportunidade para comunicarnos e compartir deixándonos dicir se se 
pode pasar. 
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Mandala XXXIII: Educación e Investigación, falas2 ti?
https://www.elcorreogallego.es/opinion/firmas/ecg/elena-vazquez-cendon-educacion-
investigacion-falas2-tia/idEdicion-2018-10-09/idNoticia-1141120/

Matemáticas, falas2 en galego? foi a mensaxe compartida ao comenzo deste curso na Facultade de Matemáticas para fomentar o emprego da lingua
propia da USC.

Conste entón a autoría da intersección que inspira o título de hoxe. O dobre significado de falar e facer levounos a poñer o expoñente 2. Estas cinco 
letras, en galego, permítenme interpelar ao receptor da mensaxe cunha potencia e desde a proximidade. 

O título é a miña reacción ao discurso das persoas que falaron nas últimas datas sobre o potente binomio “educación e investigación”, especialmente 
desde a política e os medios de comunicación. Empregar este binomio como arma, non como obxectivo do debate político, é para min falar sen facer e 
desafortunadamente produce como corolario unha desfeita do traballo de moitas persoas. 

Agardo poder aplaudir a persoas dedicadas á política que a asuman como servizo, que sexan valentes para aceptar as propostas das que levan outras
siglas nas papeletas dos votos, e que falen nos discursos de feitos. A democracia que temos é representativa, polo tanto non precisamos que acumulen 
papeles que non acrediten valores de coñecemento.

Mencionei tamén aos medios de comunicación como receptores da pregunta do título, xa que coa mar da política revolta, a gañancia de pescadores nos 
medios fai que se salte a veda da profesionalidade, que leva a falar sen facer o traballo previo. Ou facelo para pescar sen empregar as nasas 
reglamentarias esquilmando tanto os valores dos peixes pequenos, que se están a formar nos diferentes niveis educativos, como os dos inicios da 
investigación, e producindo mareas vermellas que desacreditan a calidade de todas as persoas que conformamos o sistema de docencia e investigación.

Neste punto quero salientar a miña discrepancia co titular e o artigo do 3 de setembro en El Correo Gallego relativo á USC. Sempre podemos facer mellor
o noso traballo, e podemos falar nos erros cometidos, pero cuestionar a USC sen concretar e desde o anonimato, nin é científico nin valente. Felicitei ao
compañeiro da Facultade de Bioloxía, Jaime Gómez Márquez, polo seu artigo do 5 de setembro, e a súa precisa e elegante refutación, fixo que non me 
dese presa a escribir esta mandala e non duplicarei o que el xa argumentou.

Non podería falar de artigos e debates referidos a másteres e doutoramentos en diferentes medios se non falo dos feitos desde este xornal que me 
convida a participar, como a moitas persoas da USC, que sumamos aos nosos deberes dentro da mesma o compromiso de compartir feitos desde esta 
ventana que se nos ofrece.

Coñezo a moitas persoas que poderían respostar afirmativamente á pregunta do título sen faltarlle á semántica da potencia falas2, agardo que se sumen 
máis profesionais da política e do xornalismo para propiciar críticas con rigor que nos leven a construir e non a desfeitas que non deixen falar dos feitos
importantes que tapan os debates mencionados. 
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Mandala XXXIV: Presentes de Ouro o 16

https://www.elcorreogallego.es/opinion/firmas/ecg/elena-vazquez-cendon-presentes-ouro-
16/idEdicion-2019-01-16/idNo931ticia-1155

Cal é o seu primeiro recordo? Cal foi o seu primeiro presente de reis que recorda?
A resposta ás dúas preguntas ten para min unha intersección: a miña avóa Josefa anunciándome que os reis traerían como presente un irmán
pequeno. Recordo que estaba movéndome na mesa de cortar do meu pai na sastrería. Para unha pequena de menos de tres anos, había lugar para 
estar dentro e fora, e para gravar en memoria este importante presente.

Eu xa sabía o que era ter in irmán, Carlos estaba desde que nacín, polo que o irmanciño anunciado prometía ser un bo presente. O que non sabiamos é 
que eran dous. Ademáis de Manolín, viría Estelita, a súa compañeira de vida que naceu o mesmo día.

Con estes presentes aprendín a esperar. Non viñeron a noite de reis... atrasáronse e naceron o 16 de xaneiro. Non son presentes de rebaixas, son de 
ouro! Xa que Manolo é o mellor moneco que poiden soñar, co que comparto vivencias e confidencias, e ao que vin revivir, afortunadamente, nestes 50 
anos de vida que con Estela celebra este dezaseis.

Felicitalos polas súas vodas de ouro coa vida, permíteme valorar presentes de ouro dos meus recordos. Logo veñen seguidos da imaxe da miña nai, 
Edita, con Manolo dentro, e como saboreamos as patacas fritidas/fritas que lle puxeron a ela nunha comida, ao ir coñecelo, ao sanatorio no que naceu. 
Teñoo tamén asociado a unha das pegadas que nos deixou a nosa nai: a da responsabilidade. Logo dun baño levámosllo a cama Carlos e eu coa a axuda
da avóa. E si, gravei que era moi importante que non caese, era a sensación de levar algo moi valioso nas miñas manciñas.

Agora, para mitigar o efecto dos celos nas nenas e nos nenos que son os irmás maiores, recoménsase que no hospital lle teñan un presente para que 
cando coñezan á irmanciña ou ao irmanciño ese presente aporte cordialidade. Hoxe confeso que entre a presentación que fixo a miña avoa, el era o 
presente, e as competencias da miña Gran Nai, eu a Manolo sempre o vin como un xerador de afectos, nunca como un competidor.

A Estela coñecina na súa casa cando ela tería uns 8 anos, caeume moi ben. As nosas familias tiñan xa un vínculo especial. Ao agochar a súa, co risco que 
supoñía, ao meu avó durante a guerra. As nosas nais, moi amigas, compartían como unha grata coincidencia que uns dos seus fillos nacesen o mesmo
día. Eles non o souperon ata atoparse na mesma clase de primeiro de BUP no IES das Lagoas de Ourense.

Grazas ás matriarcas da familia por saber aprendernos a soñar con presentes vitais. Grazas a Manolo e Estela, os meus presentes de ouro, por todo o 
compartido e o que me levan aportado nestos 50 anos. Asinar no seu casamento como madriña de voda foi unha grande honra, e agardo que sigamos 
sumando vivencias!

Sei que a mandala de hoxe é moi familiar, pero eu quería facerlles un presente vital, recordando o que os reis me trouxeron fai 50 anos. Agardo que lles
fixese agromar a vostedes recordos vitais e que o 2019 nos permita vivir gravando en memoria moitos presentes vitais!
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Mandala XXXV: Fontes e Sumidoiros

https://www.elcorreogallego.es/opinion/firmas/ecg/fontes-sumidoiros/idEdicion-2019-03-
13/idNoticia-1170905

De onde sacas a enerxía? Esta pregunta feita por Carmen, unha compañeira da USC, e sen embargo amiga, como ela escribiu unha vez, fíxome
pensar.

A enerxía é desas magnitudes, que con diferentes apelidos físicos, pode calcularse resolvendo unha lei de conservación. A variación no tempo 
da mesma vén dada pola variación no espazo dos fluxos que se definen de maneira cotiá en función da mesma. Se a pensásemos en euros 
estariamos a dicir que, a día de hoxe, temos o que tiñamos onte máis o que o que achega o fluxo dos ingresos menos o que gastamos cada 
día. Pero ao fluxo de ingresos e gastos hai que engadir esas derramas puntuais que actúan de sumidoiros e as alegrías que nos achegan certas
fontes puntuais de ingresos. Polo que a nosa lei, en termos máis precisos, é unha lei de balance.

Se isto acontece pensado en unidades monetarias, en unidades de enerxía, tamén ocorre. O  fluxo, que depende da propia enerxía, é moi
relevante e temos que xestionalo ao ir asumindo responsabilidades, pero para o balance total as fontes e os sumidoiros son estratéxicos! Son 
os termos que nos permiten incrementar a enerxía coa que partimos ou minorala.

Estes termos supoñen un reto, veñen de fóra, e non dependen directamente da enerxía, pero poden minguala. Ás veces teñen forma de 
burocracia depredadora de tempo, ás veces prodúcense por unha falta de escoita ou por unha comunicación mal xestionada, e pola propia  
semántica os sumidoiros poden conter toxicidade portada por persoas que só son capaces de actuar á defensiva pensando que todo é unha
conspiración contra elas e que  calquera oferta que se lles faga esta pensada para minorarlle algún ben propio, xa que o ben común só contan
na cota persoal que integran de maneira patrimonial.

Para as persoas que nos adicamos á docencia e á investigación, ademáis dos coñecementos e valoracións de mentores e referentes, a outra
gran fonte de enerxía son as novas xeracións. Coñecémolas con gañas de aprender e de facer, e cuns niveis de frustración moi pequenos. 
Escoitándoas e delegando responsabilidades nelas e neles podemos cultivar moitos proxectos, e para min confeso que o máis importante é 
que son as grandes fontes de enerxía que me recargan!

A lección que aprendo das reflexións á pregunta de Carmen é que cando reducimos a velocidade ata cero, temos que acadar un equilibrio 
entre os fluxos de enerxía que asumimos, que conteñen termos de presión para cumplir cos compromisos asinados, e as fontes e os 
sumidoiros puntuais. Deberiamos resolver ben o problema estacionario da calma, depurar a toxicidade burocrática e a que producen as 
persoas que son sumidoiros conscientes ou inconscientes, para minimizar os seus efectos, e tratar correctamente as fontes como xeradoras
de enerxía, para así ser conscientes de onde a sacamos!

https://www.elcorreogallego.es/opinion/firmas/ecg/fontes-sumidoiros/idEdicion-2019-03-13/idNoticia-1170905


Mandala XXXVI: Auria Matemática

https://www.elcorreogallego.es/opinion/firmas/ecg/auria-matematica/idEdicion-2019-04-
30/idNoticia-1180110

2019 foi declarado Ano Internacional da Táboa Periódica por Nacións Unidas para conmemorar os 150 anos da súa publicación por Dimitri 
Mendeleev. A miña querenza pola química débolla a Rafael Boullón, docente do IES das Lagoas. A xornada dedicada á mesma, o 14 de marzo, no 
Consello da Cultura Galega e coordinada por Manolo Bermejo, Ana González e Marcelino Maneiro foi unha oportunidade para lembrar e seguir 
aprendendo. Na táboa hai hoxe algúns elementos prognosticados por Mendeleev en virtude da orde que estableceu na mesma. De todos 
podemos aprender e, como poden comprobar nos vídeos da xornada, ata entoalos en galego, con letra feita pola a química de Ánxela Gómez e 
Xosé Tato.

Quero salientar o elemento conectado co topónimo que aparece por duplicado no meu DNI. O ouro que, polas minas que existían na cidade, 
déronlle o brillo ao nome. Apelando á táboa Ourense é a cidade de peso atómico definido, e con auria referenciada grazas de Afonso V. 
Monxardín. 

As Matemáticas comparten o título, e unha parte da auria deulla o feito de acubillar a LV  Olimpiada Matemáticas Española. Sumar Matemáticas e 
Ourense espértame unha fonda gratitude: ás persoas que apoiaron institucional e economicamente o evento, polo intelixente investimento feito
coñecendo a súa valía; ás persoas que nos agasallaron con entusiasmo e tempo desde as diferentes delegacións e ao equipo de xuíces; ao bo
facer do ourensán Felipe Gago xunto co equipo de Sementeira, formado por Pilar, David, Dani e Óscar, que tamén é de Ourense; a todas e todos 
os estudantes que participaron gozando ao resolver problemas durante varios días. Grazas pola pegada de emocións e sorrisos que puxeron en 
clausura da mesma, e na que fomos conscientes de que ademais de elemento químico Ourense ten número: o número áureo. Aprendemos a súa
relación coa sucesión de Fibonacci, que tan presente estivo na entrega de mencións e medallas, que foi moi ben identificada por Martín Padrón, 
estudante do IES As Lagoas e estalmateiro aurio da undécima promoción! 

Auria Matemática é un binomio real pola proporción entre rigor e o traballo, antes, durante e despois de finalizados os estudos. A súa brillante 
valía ben de quedar constatada no informe de “Impacto socioeconómico de las matemáticas en la economía española”  encargado pola Red 
Estratégica de Matemáticas (REM) e elaborado por Analistas Financieros Internacionales (Afi). Trátase de facer números para evidenciar, como 
dixo o presidente da REM, o benquerido Tomás Chacón, que as matemáticas vense como algo no que investigamos uns cantos académicos 
afastados da realidade cotiá, pero o certo é que son cada vez máis un recurso nacional estratéxico. Gustaríame pronosticar que as matemáticas 
son o elemento aurio na ideal “táboa dos elementos do coñecemento” onde, como na táboa periódica, todos son importantes e cada un co seu
propio peso e no seu lugar. Permítanme situar hoxe esta reflexión en Ourense, patria da autora e de moitos profesionais das matemáticas!

https://www.elcorreogallego.es/opinion/firmas/ecg/auria-matematica/idEdicion-2019-04-30/idNoticia-1180110


Mandala XXXVII: Volvo con problemas na cabeza

https://www.elcorreogallego.es/hemeroteca/volvo-problemas-na-cabeza-EBCG1199159

O título de hoxe é a reflexión que compartiu un colega matemático nun xantar, para valorar se un congreso resultáballe produtivo. Pareceume moi
bonita, e permítanme que o explique.

Un congreso vén sendo unha feira na que intercambiamos ciencia. Tentamos vender as nosas sementes, ou xa os nosos produtos, e ao mesmo tempo 
compramos outras que poidan brotar nos nosos campos de coñecemento. A feira científica é produtiva se gañamos en coñecementos e para iso temos
que levar boa mercadoría, presentala ben e ir coa disposición de escoitar, para volver con referencias de persoas ás que admirar sen regatear, e con 
outras cepas de ideas para enxertar.

O meu avó e padriño, Ricardo Vázquez, ao que coñecín pouco xa que faleceu como era nena, era tratante de porcos. Entendo que o avó pecharía os 
negocios tanto na feira, ao vender a mecadoría, como nas mesas de xantar, onde ademais de tratos tecíanse amizades, primeiro desde o respecto a 
clientes e tratantes, e pasado o tempo pola confianza na palabra dada e a calidade da mercadoría tratada. Entenderán que sinto un fondo respecto polo 
mercado, e por iso esténdoo á ciencia.

A volta da feira é satisfactoria se tanto o peto como na cabeza non veñen baleiros. Con toda a riqueza obtida temos que ser quen de sementar a 
próxima colleita. O futuro e a riqueza nas Matemáticas están asociados a ter problemas que resolver. Hoxe en día parece que toda a semántica que 
rodea a “preocupación” ten que estar edulcorada, eu quero reivindicar “problema” sen poses. Como sinónimo de reto, de semente e de traballo futuro 
para compartir na próxima feira.

Mentras escribo volvo dun ciclo de feiras científicas coa cabeza chea de problemas, polo que me sinto moi afortunada de ter coincidido, en distintos 
países con persoas valiosas: estudantes e investigadores noveles e nonaxenarios, que me sementaron problemas coas preguntas formuladas e as 
respostas compartidas. Parte dos problemas repousarán nos cadernos e nos arquivos nos que tomei nota, parte deles xa foron dando lugar a solucións
por ter colegas moi eficientes como Saray, Michael ou Tito.

Agora toca descansar e ir ás feiras da familia e das amizades, onde afondamos no recoñecemento das persoas coas que compartimos apelidos e afectos 
e ás que, polos outros problemas, cambiámoslle a priorización e a cantidade de tempo que lles dedicamos.

Espero que a “feira das vacacións” fágalles volver coa certeza de ter feito un bo negocio. Por desfacerse do cansazo e da presión do fin de curso. Por ter 
mercado, ao pagar o prezo de dedicarse tempo para quererse conscientemente, novas experiencias, coñecido novos lugares, a redescubierta dos de 
sempre, e por ter enfiado novas amizades e recosido as de sempre... 

Deséxolles que as maletas volvan cheas de enerxía e de sabedoría para que prioricemos os tempos para facer novos enxertos nas cepas dos afectos 
propios e compartidos. Que eses sexan parte dos problemas cos que volvamos na cabeza para resolver no novo curso!

https://www.elcorreogallego.es/hemeroteca/volvo-problemas-na-cabeza-EBCG1199159


Mandala XXXVIII: Vodas de perla

https://www.elcorreogallego.es/hemeroteca/vodas-perla-EQCG1209418

Unha perla nace como a reacción a un corpo estraño dentro dun molusco. O resultado é un moi xeométrico e pode representar un número. Se os 25 
anos de compromiso dunha parella, unha promoción de estudos ou dun traballo están asociados á prata, e os 50 ao ouro, interpolando os valores 
intermedios a outros metais e materiais, á perla correspondenlle os 30! 

A promoción á que pertenzo como Licenciada en Matemáticas está de vodas de perla. Este número mide a distancia temporal a un punto final, o de 
rematar a carreira, e tamén ao tempo que levamos traballando. Son moitas sensacións e aprendizaxes, e moitas persoas coñecidas, recoñecerei hoxe a 
algunhas para honrar a todas.

Grazas a unha bolsa de colaboración en 1989 coñecín ao profesor Alfredo Bermúdez. Este mes, a Real Academia Galega de Ciencias (RAGC) outorgoulle
a Medalla Enrique Vidal Abascal. A candidatura foi presentada polo Departamento de Matemática Aplicada da USC, do que me honro formar parte 
desde fai 30 anos. Parabéns á RAGC pola iniciativa das medallas de investigación e, nomeadamente, por recoñecer a estos dous matemáticos. O 
profesor Bermúdez foi o único conferenciante invitado español no congreso internacional ICIAM 2019. Cónstame o orgullo dos profesionais da 
matemática industrial presentes ao escoitalo, presentando con rigor os resultados de colaborar con empresas facendo matemáticas. A conferencia está 
dispoñible na web do congreso (https://iciam2019.org/) se vostedes queren saborear o seu maxisterio. 

Son unha das persoas afortunadas ás que Alfredo dirixiu a tese. Como filla científica non son imparcial, por iso apelo a visión global de Amable Liñan, un 
referente nacional e internacional en ciencia e enxeñaría, que o define como “el gran matemático aplicado español”. Alfredo e Amable son valiosas 
perlas do meu colar, por todo o aprendido con eles no marco de diferentes proxectos, e sobre todo pola admiración que sinto pola súa humildade e o 
seu xeneroso compromiso coa educación pública.

A perla da profesión foi medrando como unha gran mandala, e transforma relacións de profesores ou estudantes doutros tempos en colegas hoxe. Na
edición de perla dos “Premios Gallegos del Año”, Manuel Iglesias recordábame que lle dera clase fai 30 anos en Lugo, e hoxe podo ver grazas a unhas
lentes moi ben axustadas polos exalumnos, e hoxe amigos, Ana e Carlos Vázquez Babarro de Ourense.

A etapa relacionada coa xestión é a que menos imaxinaba na carreira. Falar con Carmen Pumar é lembrar proxectos estimulantes, a Ponte, a Liga de 
debate... e en setembro compartir o pasamento de Fina, a primeira conserxe da Casa Jimena e Elisa, quen tanta vida puxo nestas perlas do colar!

Celebrar estas vodas de perla é dar as Grazas por este traballo, renovar o compromiso de seguir facendo matemáticas e de compartir o que facemos
abrindo camiños, como os que fixeron mestres como Alfredo, e polos que gozamos camiñando en boa compañía, como nesta etapa decanal o son 
Rosana e Beatriz, dúas valiosas perlas! 

https://www.elcorreogallego.es/hemeroteca/volvo-problemas-na-cabeza-EBCG1199159
https://iciam2019.org/


Mandala XXXIX: Por catro recunchos de nada

https://www.elcorreogallego.es/hemeroteca/catro-recunchos-nada-HSCG1222252

Un reto de matemáticas infantís asumido para o 2020, e a axuda a miña compañeira de instituto, amiga e gran profesional de Educación Infantil, 
Angélica Suárez, levoume ao conto de Jerome Ruillier, que da título a esta mandala.

Os protagonistas son un pequeno cadrado e un grupo de circuliños. Comparten un valor moi característico para eles, o lado de cadradiño mide o mesmo 
que o  diámetro dos circuliños de diferentes cores. Xogan xuntos nun mundo plano e pola noite queren volver xuntos á casa grande dos circuliños. Eles 
pasan perfectamente pola porta feita a súa medida pero cadradiño, por moito que tenta con diferentes movementos, non consegue entrar. 
Tamén o tenta mentalmente, pero non entra, e os seus amigos redondiños queren axudalo. Inicialmente ocórreselles recortarlle os seus ángulos. 
Cadradiño négase polo que lle pode doer renunciar ás súas esquinas características. Os circuliños póñense a pensar ata achar unha solución. Reúnense 
na casa grande en círculo... pero non resolven. Logo pensan formando unha configuración cadrada, e identifican o problema: é a porta! Non ten que 
mudar cadradiño,  hai que cortar “catro recunchos de nada” para aumentar a porta e facilitar a entrada.

Non sei cuantos de vostedes  empatizaron inicialmente con cadradiño. Penso que todas e todos vivimos a sensación de impotencia de cadradiño. 
Sabemos que queremos entrar. Que coas persoas que están dentro compartimos un valor común, pero non queremos renunciar ás outras
características que nos fan diferentes. A primeira solución do grupo é a de “recortar” as diferenzas e, como  cadradiño anticipaba,  iso doe. 
A solución deste fantástico conto, que pon como protagonistas a figuras matemáticas básicas que apelan a integración do diferente, é identificar o 
problema, a porta, que na vida é a nosa mirada e a nosa mente. Temos que identificar que é o que nos diferenza, sen renunciar ao que nos caracteriza, e 
se son catro recunchos de nada hai que recortalos e abrir a porta da integración e da sabedoría. Pedirlle a cadradiño que renuncie aos seus catro ángulos 
é mutilalo!

Seguro que tamén somos quen de identificarnos en diferentes momentos das nosas vidas cos circuliños e xustificamos a porta inicial. Que só deixa que 
pasen os que son coma nós, ou con diámetros máis pequenos, seguro que o temos argumentado con moita retórica, sen pensar en cadrado. O grupo 
dos circuliños do conto de Ruillier teñen a dimensión positiva de traballar ata achar a solución e aplicala.

Deséxolles a todas e todos os lectores da mandala, que apela ao círculo, pero que está escrita nun espazo cadrado, que no 2020 veña cheo de retos, de 
cadradiños por coñecer, de portas por abrir, recortando moitos recunchos de nada, para coñecer culturas e persoas, que nos permitan identificar as 
dimensións relevantes da nosa contorna no mundo, que xa sabemos que non é plano. Debemos respectar ao diferente e facernos respectar, 
agrandando a nosa mente e sen mutilacións nin propias nin alleas! 

https://www.elcorreogallego.es/hemeroteca/catro-recunchos-nada-HSCG1222252


Mandala XL: Vestirse de liberdade

https://www.elcorreogallego.es/hemeroteca/vestirse-liberdade-HSCG1229842

O 2 do 2 de 2020 é unha data palíndromo, que significa volver ir atrás. O que a fai merecedora do nome e que de esquerda a dereita, e de dereita a 
esquerda coincide. Comecei ese día esta mandala e, despois de participar no inicio das celebracións do ano dedicado a Concepción Arenal, quero 
agradecer á vicerreitora de de Comunicación, Cultura e Servizos e a Alba Nogueira por compartir o proxecto con todas as comisións de igualdade
dos centros da USC.

A primeira proposta era meterse nos zapatos de Concepción Arenal. Na Facultade de Matemáticas as alumnas da comisión de igualdade
propuxeron que a empatía coa vestimenta da ilustre ferrolá fose o día 30 de xaneiro. Sumeime a proposta, o día da Paz e do nacemento da miña
nai, Edita Cendón fai 85 anos. 

Vestinme máis conscientemente, e de vello, con pezas con historia, feitas polo meu pai para min e actualizadas ao meu cambio de cintura. E si, 
engadín unha gravata, un nome que vén do francés e que ten a orixe na peza que levaban os mecenarios croatas, como me aprendeu o meu gran 
amigo Rafael Viveiro. A do 30, azul e morada, compreina na tenda da USC hai anos. Foi unha elección consciente, e ese día presidía a Xunta de 
Facultade de Matemáticas. Vestida de home? Desde fóra si, desde o coñecemento da orixe das pezas... A renuncia foi non poñer pendentes.

O día 31, o do nacemento de Concepción Arenal, como ECG compartiu, houbo unha lección dunha “mestra” sobre a “mestra” que estamos a 
honrar, ás dúas concitaron un auditorio diverso e entusiasta que desbordou o aforo. A Facultade de Dereito foi a anfitrioa para todas as persoas
que nos quixemos sumar. A convidada foi Manuela Carmena, conectou os douscentos anos pasados, desde data a celebrar, con coñecemento, 
enfiando o dito e o feito pola protagonista. Definiuna como unha emprendedora social que demostrou a importancia da formación. A relatora 
tamén identificouna como socióloga, gustáballe analizar os feitos, os impactos das leis e das reformas implementadas, analizando os datos. 
Carmena enfiou tamén os valores polos que Concepción Arenal traballou con debates do momento. Fíxonos pensar nun discurso cheo de empatía 
e de admiración entre mestras da xustiza. Grazas!

Os valores consolidámolos as persoas, é necesario recoñecer ás persoas ás que tanto lle debemos. Pero os seus feitos non perviven sós. É preciso 
seguir analizando e aprendendo dos erros. Discriminar no acceso á formación, é un dos erros que non debemos repetir. Concepción Arenal 
vestiuse de home para superar unha restrición, grazas a que non aceptou un non inxusto achegou moito á xustiza. Temos que aprenderlle ás
mozas e aos mozos a vestirnos de liberdade dos pés á cabeza. O Valores deberían ser palíndromos: coa mesmo mensaxe de esquerda a dereita e 
de dereita a esquerda, e que nos fagan volver ir atrás a pensar. Valores que pervivan no tempo, que non morran, que sexa igual celebrarlles
nacementos que aniversarios, que non son equivalentes nas persoas, pero que sempre celebramos!

https://www.elcorreogallego.es/hemeroteca/vestirse-liberdade-HSCG1229842


Mandala XLI: Os Equipos dos Benestares

https://www.elcorreogallego.es/opinion/firmas/os-equipos-dos-benestares-XJ3182101

Esta é a bitácora 41 e foi xestada en plena corentena, unha evidencia máis dos afectos entre números e verbas. Tentou agromar en varios momentos, 
pero quedou na casa, e na súa xénese pasou por distintas fases. Como unha máis vivín moitas sensacións, ordenei caixóns, lembranzas e afectos.

Matematicamente un grupo é unha estrutura claramente definida, hoxe tamén é un conxunto de persoas conectadas cunha aplicación telemática. Para 
min entre grupo e equipo hai diferenzas e, nestes meses, unha delas é o benestar.

Sentinme segura e ben grazas aos equipos dos que formo parte. Hoxe quero darlles as grazas por ser a enerxía que nos acompañou ás plantas, ás 
lembranzas que dan vida ás pertenzas e a min na casa. Grazas primeiro ao gran equipo das amizades de sempre e de hoxe, polas conexións brindadas!

Grazas a Rosana, Bea e Alberto por conformar un equipo decanal que se foi abrindo a vida, co nacemento de Mariña. Estes meses escoitámonos e 
vímonos moito, analizamos propostas, enquisas, resolucións e tentamos aproximar solucións. Fixémolo coa humildade de que o erro podería 
acompañar as nosas decisións, pero coa seguridade de que o traballo colectivo daría froitos que, nesta colleita, madurarían na cámara. Grazas por 
corrixirme, por cuestionar ideas iniciais e pola seguridade que me achegades co voso traballo.

Grazas á comunidade académica e de administración e servizos da facultade que quixo conformar equipo. Grazas quen non se conformou con ser 
espectadora ou espectador dunha película que tería fin, e que decidiu a ser protagonista da aprendizaxe que sempre nos acompañará.
Grazas a Patricia, por conformar o equipo DD, e compartir problemas, solucións e escoitas desde o fixo. Grazas a Carlos Grela, por tomar en remoto o 
control do meu computador e axudarme a voar e aterrar con seguridade.

Grazas a Óscar, Pepe, Íñigo, Curro e Manolo, o equipo do Máster en Matemática Industrial (M2i), máis presente que nunca grazas a traballar desde 
sempre en remoto. O M2i mellorou con este reto grazas a un comprometido equipo docente, e de xestión que xunto co alumnado, xa coñecía que o 
valor non está nas cámaras ou nos vídeos, sendo necesarios, senón nas persoas que lle suman coñecemento e aprendizaxe.

Grazas a Fran Pena, o compañeiro de materia, pola complementariedade telemática e académica que sempre achega. Grazas ao alumnado de CAN e 
AVF por ser equipo, por traballar desde a creatividade con gañas de saber, identificando erros e coa empatía de saber preguntar, “e vostede como 
está?”.

Grazas a Carlos e a Manolo, por facer da irmandade un equipo e compartir as mensaxes que nos permitiron estar sen estar en Ourense. Grazas a 
veciñanza de As Lagoas por axudar ao meu pai, a que se sentise acompañado polo seu canario co que constituíu o equipo xerador de maior benestar 
que coñezo. Polas melodías compartidas que tanta seguridade reportaron: “eu moi ben, moi contento co meu amigo!”. Esta mensaxe foi o gran 
benestar diario e o traxe a medida do confinamento!

https://www.elcorreogallego.es/opinion/firmas/os-equipos-dos-benestares-XJ3182101


Mandala XLII: Misión cumprida!

https://www.elcorreogallego.es/opinion/firmas/mision-cumprida-YB4399652

O título de hoxe débollo dobremente a miña nai, Edita Cendón. Son quen de lembrala pronunciándoo no seiscentos nunha das voltas do Grove. 

As miñas primeiras vacacións, ás do 66, foron por prescrición facultativa. O doutor Don José Portugal era veciño e cliente do meu pai na xastrería e, 
unha visita para a proba dun traxe serviu para receitar unha menciña de menos de cincuenta pesetas, non estou moi valorada... e aconsellar un cambio 
de aires para aquela nena que non comía: quince días á praia e quince días á aldea. A fórmula maxistral resultou eficiente: celebraron que me 
empachara ao pouco de chegar! 

A miña nai asumía a súa misión cada ano facendo que gozásemos dela. Facía que fose unha aventura a viaxe diaria en bus á Lanzada cando o noso pai
seguía en Ourense, facendo algún traxe de voda que non se podía adiar. O seiscentos era a canle para chegar desde Ourense á praia, e xogar a quen era 
o primeiro dos tres irmáns en ver o mar era un divertimento da viaxe. As vivencias destas vacacións foron compartidas con moitas familias, como a 
Dacosta Pérez ou a de Roberto Rodríguez Carballo, que temos evidenciado en valiosas fotos en branco en negro que retratan as cores do verán!

Hoxe lembro as miñas primeiras vacacións para compartir con vostedes o saudables que resultaron. A COVID-19 e o confinamento afectáronnos de 
xeito moi variado a cada persoa. Seguro que se o doutor Portugal puidese recoñecernos ante de comezar as vacacións, receitaría tamén cambios de 
aires xunto coa ansiada vacina que nos gustaría ter, e que nos vai a saír por máis de cincuenta pesetas, será unha inversión en vida!

Todas as persoas que puidemos seguir traballando no confinamento precisamos descansar e desconectar para “empacharnos” de enerxía e poder 
volver a retomar o novo ciclo, que para os profesionais académicos ten forma de curso. Para volver a reiniciarnos en setembro, para remocicar, 
precisamos descansar. As vacacións serán unha cura para algúns e unha recarga de enerxía para todas e para todos.

A piques de rematalas quero agradecer este ano a posibilidade de gozalas, de saborear o mar e o sol quince días, a dose de Don Luís, en Portosín, 
grazas á xenerosidade de Dolores Formosel, como no verán do 86 coa miña nai no Grove, pechando ese valioso ciclo vital de vinte vacacións na praia
que compartín con ela. 

Os quince días na casa en Ourense completan a receita do cambio de aires. Agradezo os reencontros con máscaras, cheos de confianza, coas amizades
que xa son familia, visitando ben guiada en Ourense e Lugo os espazos de sempre.  Este verán singular convidounos a ver o noso con curiosidade de 
turista. 

Agardo que cando rematemos as vacacións poidamos emular á miña nai. Poidamos valoralas, se tivemos a sorte de gozalas, co convencemento de ter 
xerado a enerxía precisa para asumir un novo curso, no que coma sempre deberemos aprender novas leccións e repasaremos a derradeira do curso 
pasado de xestionar as incertezas. Deséxolles unha saudable misión cumprida!

https://www.elcorreogallego.es/opinion/firmas/mision-cumprida-YB4399652


Mandala XLIII: Curso Áureo Cadrado

https://www.elcorreogallego.es/opinion/firmas/curso-aureo-cadrado-EH4977789

FACENDO contas este é o meu curso 50. A semántica do número romano asociado lévame curiosamente á L de novata na estrada da aprendizaxe. A 
química do 50 lévame ás vodas de ouro da miña educación formal, un curso áureo. Neste xogo de conexións quero sumar xeometría e compartir que 
para min é cadrado.

Os 49 cursos anteriores foron redondos. Sempre tiñan a mesma dimensión característica, case o mesmo diámetro. Teñen as cores de aprendizaxes moi
diferentes. Conformáronse con moitos círculos de amizades. Son a suma dos ángulos de visión de moitas e moitos docentes. Os cursos círculos vivinos
como estudante, docente e xestora.

Antes de iniciar cada curso sentimos curiosidade: que aprenderemos, a quen coñeceremos? Coñecer novas alumnas e novos alumnos e incrementar 
amizades é unha das riquezas que temos ás persoas que vivimos en cursos. A curiosidade rolou pola pendente da seguridade nos cursos redondos.
Este curso é cadrado, o seu lado mide como o diámetro dos redondos. Para que viva na casa das nosas aprendizaxes temos que aceptar que está 
caracterizado polos seus catro ángulos rectos. Como no conto Por cuatro esquinitas de nada de Jerome Ruillier, a solución non é que cadrado se faga
redondo. Este curso é así.

Temos que aceptar a esquina da incerteza, que é máis punzante que a curiosidade que guía a aprendizaxe. A esquina de seguridade temos que integrala
no cotián. Como moitas e moitos equipos responsables de centros nunca tantas contas fixemos nin tanto medimos, co equipo da conserxería, para 
lograr a cuadratura dos horarios, aulas, estudantes e docentes. Temos que conformar solucións, e non ser ángulos xeradores de problemas sanitarios.

A esquina da comunicación tamén caracteriza este curso. Temos que facer fluír a información polo ben común dentro e fóra das comunidades docentes, 
con coordinación e tendo en conta as variables legais e sanitarias que nos indiquen. O ángulo da tecnoloxía tamén singulariza este curso. Xa estaba 
presente nos cursos redondos, hoxe é unha ferramenta que nos permite enfiar incerteza, seguridade e información.

No conto mencionado, cadradiño faise amigo dos redondiños e quere entrar na súa casa. Para min é a casa da vivencia dos coñecementos. Se como no 
conto, a porta é redonda non pode entrar. Non podemos mutilarlle as esquinas. Sería non abordar os problemas. Temos que resolvelos, e para iso temos
que coñecelos e asumir un curso diferente, unha oportunidade máis para aprender.

No conto a solución está na porta, cortarlle catro esquiniñas de nada! Trátase de permitir que cadrado poida entrar na casa das nosas aprendizaxes
vividas resol-vendo problemas. Este curso cadrado queremos enchelo de aprendizaxes e optimizar a presencialidade, queremos compartir con 
seguridade o interior das nosas casas do saber.

Non empezou rolando como os redondiños, pero xa comezamos grazas aos esforzos que todas e todos estamos a sumar. Desexo que sexa un curso 
áureo cadrado coa área da aprendizaxe sempre activada!

https://www.elcorreogallego.es/opinion/firmas/curso-aureo-cadrado-EH4977789


Mandala XLIV: Naftalina

https://www.elcorreogallego.es/opinion/firmas/naftalina-CF5557136

Seguro que o titular de hoxe activa cheiros do pasado. A naftalina, cunha química perfectamente definida, emprégase para escorrentar as polillas da 
roupa. Permite entón manter esas prendas que pretendemos que nos acompañen, as que sobreviven nunha mesma casa máis dunha tempada. 

A persoas  que valoramos os panos e a labor de as persoas que os transforman en prendas sabemos que a presenza de polillas é un indicador de calidade 
das mesmas, como xa mencionei nunha mandala dedicada a calidade. Podemos ter moitos indicadores computables, pero as veces os naturais son as 
grandes evidencias de calidade, e non bobadas que xustifican os nesgos de presuntas excelencias.

O afecto polas prendas valiosas, e tamén a necesidade de mantelas vivas, levou ás nosas avoas e nais, na miña casa tamén ao meu pai, a empregar 
naftalina para que non se danasen. É un nome ao que lle teño afecto pola protección e amparo que deu a prendas que me seguen acompañando, e apela 
á sostibilidade.

Con todas estas lembranzas protexidas de polillas, a mandala de hoxe é a miña homenaxe e recoñecemento á propietaria de NAFTALINA, na Algalia de 
Arriba. Representa non só comercio local. Neste pequeno espazo, e na tenda anterior, teño atopado prendas con moita valía, pola súa composición e 
por adaptarse a miña talla mellor que outras prendas en serie. Está, asemade, o valor engadido de coñecer a traxectoria de algunhas prendas grazas á 
propietaria, que a moitas delas lles imprime a súa propia creatividade, e en algunhas ocasións, poder contar coa a valiosa opinión da súa nai, que sempre 
emite elegancia.

Para eventos especiais, algúns moi reais, teño elixido prendas de Naftalina coas que sempre me sentín moi cómoda, e só disfrazada no último entroido 
no que, grazas a variedade desta tenda vintage que pechará o 30 deste mes, puiden repetir o tema chinés do disfrace dos 10 anos que me fixera a miña 
nai.

Ademais de roupa e sombreiros, sempre atopei valiosos detalles, como os botóns. Xoias que sobreviven ás veces ás prendas e nos conectan con tempos 
pasados. Eu coido moi especialmente o que a miña nai elixiu para adornar un especial vestido feito por ela no ano 60, e tenme acompañado en datas moi 
singulares. 

O recoñecemento dos botóns tamén soa este mes nas Costuras de Guadi Gallego.  Un agarimoso disco, para unha nena criada unha xastrería. A compra 
anticipada, tróuxome  como agasallo un singular  botón de Trisquel Artesanía, que me fixo lembrar as xoias-xoguetes coas que me gustaba pasar o 
tempo de pequena, e que transformei nun singular anel, como fixera cun moi especial da miña nai e co alegre garavanzo co que me agasallou a novena 
promoción de Estalmat-Galicia e co que comecei este curso na súa honra.

Grazas Lurditas polo teu traballo e por todos os sorrisos, polas enerxías compartidas e polas prendas que me seguirán acompañando, ao traspasalas a 
miña particular delegación de Naftalina. Os meus mellores desexos para a túa nova tempada, sabendo que non se apolillará a nosa amizade!

https://www.elcorreogallego.es/opinion/firmas/naftalina-CF5557136


Mandala XLV: Merlos e pegas

https://www.elcorreogallego.es/opinion/firmas/merlos-e-pegas-LY6346836

Nas historias das familias seguro que hai cans, gatos, paxaros, e agora coellos, con nomes propios coma Bimbo, que estimulan afectos e lealdades nas 
nosas mentes.

O meu pai ademais de recoñecer a lealdade do Tobi, fálanos de paxaros, compañeiros del desde neno, e xa de xastre, do xílgaro que o acompañaba pola 
Ría entrando e saíndo da gaiola con liberdade.

De nena sempre lembro canarios na xastrería, saían algo da gaiola, non tanto como o xílgaro da Ría. Seguir o proceso de como facían o niño, ver os ovos, 
cando a canaria se movía e logo descubrir as crías, tan feiñas como tenras, estimulou a miña paciencia de nena, que tanto tiña que medrar ata os tempos 
da pandemia.

Hoxe hai un canario na casa, Chicho, un dos presentes que o meu pai recibiu no seu oitenta aniversario. El segue coa tradición familiar de saír da gaiola 
para compartir outros espazos da casa, de feito tivo un bon presente de De Cotío este Nadal, con un compañeiro ben bordado para poder pousarse en 
liberdade.

Eu asumín que as plantas, como as violetas que me acompañan desde a primeira que comprei en Lugo, serían as compañeiras de vida na casa e no traballo. 
As que teño colgadas fóra acubillaron paxaros, revivindo os ciclos que coñecín de nena.

Nunha das macetas, unha familia de merlos amosaron grandes competencias arquitectónicas ao facer o niño. En varias temporadas seguín tralas cortinas 
os seus proxectos vitais, vendo como aparecían os ovos, as crías e os coidados dos maiores para alimentalos e estimulalos nos primeiros vós. Para min os 
merlos, tamén tivemos un na xastrería, representan a elegancia, polo canto e pola plumaxe negra coa coquetería do pico laranxa. Unha das tempadas 
decidiron nacer en sábado e puiden seguir o proceso, é curioso como lles costa aguantala cabeciña e como a apoian nos ovos dos que están por nacer.

Eu estaba feliz con este equilibro de plantas e merlos sen gaiolas, non tocaba o niño e mantiña a reserva para a seguinte tempada. Un día sentín un gran lío 
desde dentro e cando saín vin a desfeita que fixeran unhas pegas, a impotencia do merlo e o ataque con saldo de morte dos merliños. A miña intervención 
foi tardía, cando volvín pola noite o niño estaba baleiro e ningunha familia volveu á maceta nos seguintes anos. Entendo que a información de maceta 
perigosa, por haber pegas na zoa, propagouse polas súas canles. As pegas nunca me gustaron, e despois de atacar á familia veciña moito menos, 
representan unha moda que non dubida en atacar a vida máis débil, o seu nome en castelán non ten moito creto.

Por estas vivencias os ovos representan para min un presente de vida, cunha xeometría óptima, pensada en quen os pon e no habitáculo previda para 
unhas crías que son queridas non pola súa beleza, senón por ser familia e pola necesidade de ser alimentadas tamén en valentía, para aprender a voar. 
Rexeito as pegas que atacan aos ovos e as crías sen respectar a quen os pon e os alimenta. Agardo volver a ter por veciños merlos comprometidos co 
canto e a elegancia! 

https://www.elcorreogallego.es/opinion/firmas/merlos-e-pegas-LY6346836


Mandala XLVI: Caras ASombraDas da Ciencia

https://www.elcorreogallego.es/opinion/firmas/caras-asombradas-da-ciencia-AN6971255

As persoas que seguen a Mandala saben que me gusta partillar as palabras para multiplicar semánticas. O mes de Marzo comparte a M de muller 
que o día 8 acada un valor infinito ao deitarse co peso de todas as achegas de mulleres coñecidas e de mulleres que foron tapadas pola sombra 
doutras persoas. 

Organizamos moitas actividades para poñer luz ás mulleres na sombra. Temos que poñernos nós á súa sombra e dar conta das súas historias. 
Compartir o binomio de heroicidade e normalidade, presente en moitas traxectorias de mulleres senlleiras, esperta caras moi asombradas en nenas 
e nenos. Esta responsabilidade de facer de espello da admiración, iníciase  en febreiro, ao celebrar o 11F o día da muller e a nena na ciencia. Foi unha 
honra compartir con moitas colegas, as xornadas organizadas pola asociación La Ciencia es Femenino, da que formo parte, conectando en Ourense 
con varios centros.

A terceira M é a das Matemáticas. O 14M do 2020 tiña que ter a semántica do primeiro ano no que se celebraba o día internacional das 
Matemáticas. Hoxe témolo asociado ao estremo inicial do intervalo temporal do confinamento. Un ano cheo de vivencias diferentes nas que 
sentimos admiración polo comportamento de moitas mulleres e moitos homes, polas nosas propias reaccións e polo gran reto colectivo. Apelando 
ás Matemáticas a gratitude deitarase de novo e vólvese infinita, e nunca tanto a Ciencia en xeral foi invocada. 

Volvendo á terceira M, na web https://marzomates.webs.ull.es/ compártense todas actividades organizadas por DIMA para celebrar Marzo como 
mes das Matemáticas. Non chegará un mes para saborear toda a colleita colectiva tan ben sementada. Poderemos gozalo antes e despois do Día 
Internacional das Matemáticas, o 14 de marzo, o día de p. O número que fai rodar ao mundo e a todo o que xira. Esta volta ao redor do sol, durou 
coma sempre, pero deixounos unha pegada na que os números conéctannos coma nunca ás persoas e á vida, e o lema deste ano é “Matemáticas 
para un mundo mellor”.

Nunca tan claro quedou o importante da acción individual para o beneficio colectivo, e os modelos matemáticos aportaron luz á gran sombra 
xerada pola COVID-19. Aprendemos e cuantificamos o valor das conexións e dos afectos. Como autodefensa chegamos a vacinarnos dos números 
nas novas e, ao mesmo tempo, seguimos as gráficas dos indicadores como as dos latidos, sabemos que marcan o pulso da vida colectiva. E, despois 
de demandar tanto as vacinas, hai quen as rexeita polo pouco tempo da súa xénese. O que tamén produce caras asombradas da Ciencia...

Eu vin a cara do meu pai cando recibiu a primeira dose, vin o efecto tranquilizador da Ciencia ao transformar medo e ansiedade en felicidade. Polo 
compartido con amizades que tamén acompañaron ás nais e aos pais, ou que puideron volver a tocalos nas residencias, os efectos das vacinas que 
non aparecen nos informes, e que todas a todos gravamos, son os das cara asombradas da Ciencia que sempre estarán agradecidas pola vida! 

https://www.elcorreogallego.es/opinion/firmas/caras-asombradas-da-ciencia-AN6971255
https://marzomates.webs.ull.es/


Mandala XLVII: A mente: cremalleira de traballo e coñecemento

https://www.elcorreogallego.es/opinion/firmas/a-mente-cremalleira-de-traballo-e-conecemento-
GE8655338

A cremalleira é un invento eficiente que permite conectar materiais e facilita a apertura e o peche. É probable que vistamos sempre cunha 
integrada na nosa roupa, pero valorámola só cando se atasca ou salta o conector.

Confeso que nesta ocasión non foi a vía téxtil a que trouxo este trebello ao titular. Ven da man de Alberto Fortes, o autor do libro “A viaxe 
xeométrica de Domingo Fontán”. El escribe os capítulos impares de ficción entrefebrados en cremalleira cos pares de non ficción. Moi 
recomendable e inspirador, non só por tratar do mestre de Porta de Conde, senón por conectar ficción e realidade. 

O valor da cremalleira é ter a posibilidade de abrir e pechar con control. A boa colleita para o deporte galego e español nos xogos olímpicos, 
permítenos escoitar que as persoas que acadan medallas. Salientan nas súas declaracións a importancia das variables espaciais e temporais, a 
gratitude equipos forman parte e tamén poñen o acento no tempo levan traballando. Admirar o éxito de Ana Peleteiro, Teresa Portela o Nico
Rodríguez, é trivial, pero sobre todo hai que recoñecer os mínimos que os impulsaron a acadar os metais e diplomas que hoxe valoramos. É tamén 
importante que os non éxitos en metal de Simone Biles puxeran o foco na mente, como a cremalleira que conecta o traballo e o coñecemento 
técnico, abrir e pechar amosouse que non é trivial, nin para as olimpíadas, que poden ser o capítulos impares do libro de Fortes, nin para a vida 
cotiá, a dos pares que vivimos as persoas non olímpicas.

Desde marzo do 2020 no que se abriu unha cremalleira entre o mundo coñecido e o descoñecido polas variables da pandemia, a cremalleira da 
mente é máis estratéxica que nunca. Amplificáronse os nosos comportamentos e fíxose patente a valía da nosa cabeciña que abre e pecha 
celebracións e feitos lutuosos, éxitos e fracasos que desvelarán aprendizaxes, se sabemos descubrilos.

Durante este curso o persoal de dos centros educativos tivemos que conectar traballo e coñecemento para adaptarnos ás novas realidades, e máis 
que nunca tivemos que ser conscientes de todos os problemas mentais que a pandemia amplificou. 

Nunca tanta semántica médica agromou nos titulares dos medios, pero non se normalizou a necesidade de ir a unha consulta médica por temas 
mentais. As escaiolas aínda que dificulten as veces a nosa mobilidade, non impiden a comunicación dos feitos que as causaron, o que axuda á 
recuperación. Os problemas mentais teñen a dificultade intrínseca de que as persoas que os padecen non os recoñecen como tales, para explicalos 
moitas veces buscan respostas en inimigos ou inimigas invisibles que as veces identifican con persoas da contorna. A solución pasa polas persoas 
próximas valentes e honestas que son as que fan ver o problema e o conectan con profesionais. Persoas que activan a cremalleira da mente para 
abrir solucións e pechar problemas. 

Temos que seguir aplaudindo as medallas, sen esquecer a sabedoría das non medallas que activan a cremalleira da mente! 

https://www.elcorreogallego.es/opinion/firmas/caras-asombradas-da-ciencia-AN6971255


Mandala XLVIII: O SEPIU é un sinal da USC

https://www.elcorreogallego.es/opinion/firmas/o-spiu-e-un-sinal-da-usc-ED9858017

Os cinco séculos da USC foron unha oportunidade para celebrar. Os espazos expositivos precisaron mans que activasen o Gallaecia Fulget. O equipo de 
persoas voluntarias que o fixeron posible sumando ás que o organizaron, sementaron fai 25 anos a Oficina do Voluntariado que deu lugar á árbore do 
Servizo de Participación e Integración Universitaria (SEPIU).

A valía dos aneis do tronco desta árbore son as persoas. No centro, as que o fixeron nacer Amelia González, a vicerreitora de estudantes, Javier Agrafojo, 
Ernesto Gómez e Fátima Teixeiro, o equipo que segue xerando boa xestión en Santiago e Lugo. As voluntarias e os voluntarios, xunto coas entidades 
que conectan ás persoas que participan na acción social, engrandecen cada círculo cada curso.

Cando no ano 2002 o candidato a reitor Senén Barro, convidoume a formar parte do equipo como vicerreitora de estudantes, falei con Amelia. Ela 
compartiu con xenerosidade a súa experiencia e, con especial interese, faloume da Oficina do Voluntariado. Deixoume nesa conversa unha pegada 
especial cando salientou o valor da impronta, o sinal que cada persoa deixa ao desenvolver un cargo. Confeso que eu non contaba co sinal, pensaba en 
resolver problemas e en desenvolver proxectos.

Nos “Diálogos na academia” o SPIU celebrou o seu aniversario de prata, deu as grazas e reflexionou sobre o vivido, nun acto discreto, en palabras da 
vicerreitora Mar Lorenzo, moi implicada no mesmo. Compartir o recoñecemento institucional con Amelia González é para min un dos froitos da árbore. A 
nosa amizade iniciouse na primeira conversa, e outra saudable froita é identificar agora o sinal compartido das etapas de vicerreitoras, a aposta pola 
Oficina do Voluntariado como inversión. 

Unha valiosa rama do SPIU ocúpase desde o comezo das persoas con diversidade funcional na USC, un espazo necesario na academia, que sempre da 
froitos.

Agradezo os afectos e os agasallos recibidos, suman USC e artesanía. Co voluntariado aprendín a compartir as emocións en publico, e agromaron ao das 
a grazas, por ter presentes a Javier, Ernesto e Fátima, aos que tanto debe a USC. 

Será sempre parte do presente escoitar e admirar as entidades sociais participantes no acto, AGADEA e ALUME Saúde Mental. Saber que hai estudantes 
de Matemáticas colaborando con algunha delas foi outro agasallo. Viaxando no tempo, hai voluntarias que seguen na miña axenda viva: María Ríos, 
bióloga que recibiu a insignia de ouro da USC en nome do voluntariado do Prestige; Emma Mayo, doutora en psicoloxía que colabora con Estalmat-
Galicia e que sempre me fai ver; con Elena González-Alfaya, doutora en pedagoxía que gañou o premio Humanitas, e Elena Rosa, matemática do INE, sigo 
a compartir felicitacións todos os 18 de agosto.

Grazas a todas as persoas que regan esta árbore senlleira. O osíxeno que nos aporta é un dos sinais da USC que cose seu compromiso coa nosa contorna 
e que nutre de competencias a todo o alumnado que participa nas accións impulsadas polo SPIU.

https://www.elcorreogallego.es/opinion/firmas/o-spiu-e-un-sinal-da-usc-ED9858017

