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Narón 

Que lle pasa a Marcelo? 

 

Ola!  

Son un neno coma vos. Quero presentarvos o que empecei a escribir o curso pasado por estas 

datas e o que vou escribir agora. 

 

O curso pasado: 

Son Marcelo. Son un neno coma vós, bueno, coma vós non porque din que non hai ninguén 

igual, pero quero dicir que son un neno que tamén teño que ir ao colexio. Si, niso todos se poñen 

dacordo. Hai que ir ao colexio. Se non vas os pais protestan, os profes protestan e din que van 

chamar a Asuntos Sociais. Non sei que diaño é iso pero debe ser algo moi malo, porque meus 

pais cando escoitan esa palabra din que é moi perigoso, que te poden mandar a un centro lonxe, 

que lles poden quitar as axudas… xa non sei que máis me di miña nai todos os días cando sae o 

tema. 

 

Bueno pero vou seguir: eu teño un problema moi grande. Agardo que vós non. 

O meu problema empeza xa pola noite. Non consigo durmir pensando que teño que ir ao colexio 

ao día seguinte. Dou voltas e máis voltas na cama e non me quedo durmido. Chamo a miña nai e 

dígolle que non durmo e ela ven xunto de min pero ao pouco dime que intente durmir que mañá 

teño que erguerme cedo. Como se fose tan doado!! Que máis quixera eu que  quedarme durmido, 

pero non hai maneira. Cando por fin me chaman meus pais aínda estou no primeiro sono. 

 

E aí empeza outra bronca. Eu non quero erguerme, dou mil e unha disculpas, que se me doe a 

barriga, que a cabeza, que unha perna, que teño sono…pero nada vale. Miña nai ou meu pai non 

andan con bromas e, cunha voz moi forte, din que me teño que erguer, que xa é hora. Eu intento 

de novo outras cousas: choro, berro, protesto, dígolles que non me queren, pregunto por qué teño 

que ir ao colexio…pero nada. Non hai desculpa que valga. Teño que erguerme e punto. 
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Despois de tomar o almorzo de mala gana, e de mancharme varias veces , miña nai da o 

derradeiro aviso de que hai que saír para o colexio e eu sígoa coma se cada día fose facer un 

exame. 

 

 

Xa sei o que estaredes pensando. Que lle pasa a este neno para non querer vir ao colexio? 

Non terá amigos? Terá unha profe moi mala? Será moi, moi burro?..Home, amigos teño poucos, 

máis ven teño moitos que ser rin de min, a profe non sei se é boa ou mala, eu sei que o paso moi 

mal no colexio, e burro supoño que si, que serei moi burro, pero moi, moi burro. 

Que culpa teño eu de ser burro? Non sei, ás veces vexo que hai cousas que fago ben, pero outras, 

outras fatal, así que serei o que vos digo: moi burro. 

Entón, para que vou ao colexio cos demais nenos? Tería que ir a un colexio cos nenos máis 

burros. Así ninguén se riría de min!!!! 

Como vou pasalo ben no colexio se cada vez que leo en voz alta rinse de min? (se a profe rifa 

por iso, deixan de facelo, pero poñen  caras de burla), se cando hai que facer un traballo, ninguén  

me quere no seu equipo? Se  cando  me devolven  un exame hai 50 faltas de ortografía, se  

despois de estudar e estudar a táboa  aínda non a sei  salteada,  se cando hai exames con moitas 

preguntas non son quen de concentrarme nin de facelo ben, se hai que escribir moito non o sei 

facer…. 

Podería seguir dicíndovos mil cousas nas que me vai mal!! 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Pois esta é a primeira parte…. 

Escribino o curso pasado… hoxe afortunadamente síntome doutra maneira. 
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Este curso: 

 Como cada vez estaba máis triste o pasado curso, ao final meus pais leváronme ao médico que 

dixo que non tiña nada. 

Despois foron xunto da titora que me desviou á orientadora do cole.  

Tamén fun xunto a unha psicóloga. 

Despois de tanto meneo falaron cos meus pais e comigo. 

Dixéronme que tiña Dislexia. 

 

O primeiro que me dixo a orientadora é que non era ningún burro. Que era un neno moi 

intelixente. 

Eu pensei que estaba tomándome o pelo. Como ía ser intelixente se case non sabía ler ben nin 

escribir? 

 
Seguiu informándome que a dislexia consistía nun trastorno na lectoescritura. Que as persoas 

que tiñan dislexia eran intelixentes, pero que o seu cerebro aprendía doutra maneira. 

 

Díxome que moitas veces a dislexia influía na memoria, na organización, na expresión oral e, 

sobre todo, na lectura e na escritura, pero que había outras áreas que tiñamos moi desenvolvidas. 

Preguntoume que cousas pensaba que facía eu ben. Eu ao primeiro non atopaba ningunha. 

Pensaba que non sabía facer ben nada. Mandoume seguir pensando un pedazo longo de tempo e 

empecei a dicirlle que sabía facer ben os problemas, que cando me lían as cousas recordábaas 

con facilidade, que facía moi ben as construcións, e que nunca me ría de ninguén. 

 

Díxome que había moita xente importante que tivo dislexia: 

Artistas: Picasso, Mozart, Leonardo da Vinci, 

Políticos: Churchill, Robert Kennedy 
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Científicos: Einstein. 

Empresarios: Bill Gates. 

 

Cada vez íame poñendo máis ledo. Sacóuseme un peso de enriba. Por fin sabía o que tiña. Non 

era ningún burro. Outra xente do mundo moi importante foi disléxica!! 

 

 
 

Pero empecei a pensar. Quedaba outra parte. De pouco valía que o soubera eu e meus pais. Os 

meus compañeiros seguirían ríndose de min. Volvín poñerme triste. Case nada estaba 

solucionado. 

 

A psicóloga viume de novo triste e preguntou que pasaba. Eu púxenme colorado coma un 

tomate. Non quería que soubera que me daba vergoña ir ao cole porque se rían de min! Ela non 

sei se se deu conta, porque xa inmediatamente me dixo que xa falara coa profe e que ía falar cos 

nenos. 

 

Ao día seguinte a profesora falou comigo no recreo, sen que ninguén a vira. Díxome que xa sabía 

que tiña dislexia, que todos me ían axudar, que non me obrigaría a ler en voz alta, que debería ler 

antes as lecturas na casa para facelo ben no cole, que traballaríamos con debuxos a ortografía, 

que me daría máis tempo nos exames e,  que se me asustaba cando as preguntas estaban moi 

xuntas, faríaas de unha en unha e, ás veces, me preguntaría oralmente. Que cando estivera 

ansioso llo dixera e, sobre todo ( e iso foi o que máis me gustou), que íamos falar cos 

compañeiros e compañeiras da clase para explicar que me pasaba. 

 

Despois do recreo a profesora falou na clase da dislexia. Falou de que eramos nenos e nenas 

intelixentes, cunha maneira diferente de aprender. Que as veces necesitabamos algúns apoios ou 

axudas que outros nenos non necesitaban,  necesitabamos moita comprensión e axuda. 
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Toda a clase estaba en silencio. Pouco a pouco foron levantando a man preguntando cousas 

sobre a dislexia e pedíronme desculpas polas risas que me fixeron os anos anteriores. 

Varios compañeiros dixéronme que me ían axudar cos deberes e explicarme cando non entendera 

as cousas. 

E foi así. A miña vida cambiou totalmente e quero que conten isto no colexio para que non lle 

pase a ninguén o que me pasou a min. 

 

 

 
             

          Mª Carmen Ogaza 


