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 ¿O que gañades son copas ou medallas? ¿Qué condicións ten que reunir un xogador de 
Ana.  Ao equipo unha copa e a cada unha, baloncesto?
unha medalla. Daixa. Saber xogar ao baloncesto e meter 

¿O baloncesto, considerádelo coma un hobbie? canastras.
Ana. Si. ¿Tedes alguén máis na familia que xogue ao 

¿En qué posto ides na liga? baloncesto?
Daixa. De 6º, empatadas con Ourense. Ana. Eu si, meu irmán.

¿As que teñen gafas, xogan con elas ou non? ¿Quén é a xogadora que máis mide?
Daixa. Si, xogamos, porque levan gafas de Daixa. Eu, pero antes era unha que era de 
plástico ou lentes de contacto coma min. Polonia.

¿Qué lesións son as máis comúns? ¿A qué anos comezachedes a xogar ao baloncesto?
Ana. Son as de romperse un ombreiro, un Ana. Desde que era moi pequena, once anos.
brazo, un dedo,... ¿Algún día non tedes gañas de ir adestrar?

¿Esquecedes que sodes amigos cando saídes á cancha? Daixa. Algún día...si.
Ana. Si, porque nós, concentrámonos no ¿Cooperades dando clase de baloncesto?
xogo. Ana: Eu si; a algún desta clase xa lle dei, 

¿Hai moitas lesións? como foi a Mario Pampín.
Daixa. Non. ¿Ata que anos sodes xogadoras?

¿Compaxinades os traballos co baloncesto? Ana. Ata que o corpo aguante.
Daixa. Si. ¿Como é que Carlos Lamela, antigo xogador de 

¿Participades en moitos torneos? baloncesto está operado dunha cadeira e logo ten 
Ana. Non, porque non se pode estar en dous á opera-la outra? Entón, ¿o deporte é saúde?
vez. Ana. Sen dúbida, é saúde, aínda que leva ter 

¿Tedes autobús propio coma os do fútbol? mal xeonllos, nocellos, cadeira,...
Daixa. Non, temos unha “guagua”. Sabido isto, ¿continuades coa mesma actitude cara ao 

¿Poñédesvos nerviosas ao saír á cancha? Daixa  e  baloncesto?
Ana contestaron. Un pouco, pero estamos Daixa e Ana. Nós sempre seguiremos coa 
máis nerviosas agora, aquí convosco. mesma actitude.

¿Como facedes para renovar os xogadores?
Ana. Tráense de varios países. Ao rematar puxémoslle nota ás xogadoras e démoslles 

¿Cánta xente hai na canteira? un ...DEZ
Daixa. Moita xente. Hai moitos rapaces/as Foron todos moi amables, tanto o cámara coma a 
adestrando que serán posibles xogadores/as. xornalista así como as xogadoras.

Foi unha bonita experiencia.

5ºC

día 4 de febreiro, despois  do recreo, chegaron á miña aula 5ºC 
os da televisión de “Localia” e con eles, dúas xogadoras de 
baloncesto do equipo Pío XII. A máis alta chamábase Ana e O

medía 1,92 m, galega; a outra era Daixa, un pouco máis baixa, de 
Canarias. Doce nenos e nenas da miña clase fixémoslles varias 
preguntas sobre o seu mundo, o baloncesto.

XORNALISTA

¿Cal é a última viaxe ao extranxeiro que fixeches?
Pois foi a primavera pasada que fun a unha 
pequena illa africana que se chama Sao 
Tomé .

¿Dónde se sitúa Sao Tomé?
Trátase dunha illa africana que xunto con 
outra illa chamada Príncipe constitúen un 
país e que se sitúa mesmo no ecuador en 
frente a Nixeria.

¿Cómo era a xente?
A xente era moi humilde, amables e moi 
agradecidos e víanse pobres, moi pobres, 
pero moi felices.

Pero sendo tan pobres, ¿porque dis que se vían tan 
felices?

Porque non é máis feliz o que máis ten, senón 
o que menos necesita. Eles fame non pasaban 
porque tiñan peixes e moita froita, teñen un 
clima maravilloso e non teñen guerras; é un 
dos poucos lugares de África que non hai 
perigo e a xente vivía feliz e en paz.

¿Qué fuches a facer a esa illa, porque non parece un 
lugar de vacacións?

Fun nun programa de cooperación para o 
desenvolvemento que fixo a Xunta de Galicia 
con ese país. Galicia dáballes unhas lanchas 
para poder pescar e ensináballes novas 
maneiras de facelo, porque eles pescaban a 
pulmón e con lanzas, e moitos estaban sen 
pernas porque llas comían os tiburóns e 
algúns morrian.

 ¿Gustaríache volver?
Si gustaríame moito, porque nese lugar daste 
de conta das cousas que realmente teñen 
importancia na vida, e que, esta sociedade de 
consumo non é o que verdadeiramente nos 
vai a facer felices, senón as cousas pequenas 
que a vida nos ofrece, que son as 
verdadeiramente importantes.
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José Mª Miranda González 
naceu nunha pequena vila 
da provincia da Coruña 
chama-da Riveira o 9 de 
setembro de 1964, 
Titulado Naútico 
Pesqueiro na especialidade 
de Maior de Máquinas e traballa como 
Axente de Inspección Pesqueira do 
Servizo de Garda Costas da Consellería 
de Pesca da Xunta de Galicia. O ano 
pasado viaxou a Sao Tomé e Principe, 
duas illas africanas que constitúen un 
pais moi pobre , nun pro-xecto de 
cooperación ao desenvolvemento que 
Galicia tiña con Sao Tomé e do que lle 
fago a entrevista.


