
páxina 30 e 31

ANPA
RECANTOS

páxinas  28 e 29
COMPLEMENTARIAS

páxinas  13 a 21  COLABORACIÓNS
páxinas  10 a 12

ESCOLARES
páxinas  22 a 27

22 XUÑO 2010

A mediados de abril, veunos a visitar Gonzalo Moure, 
porque os rapaces de sexto lemos un libro seu: 
“Maíto Panduro”. Víñanos falar  sobre el e para que 
lle  preguntáramos as nosas dúbidas. Díxonos que 
non tiña imaxinación, e que para escribir unha 
historia necesitaba vivila.

Contounos que xa de pequeno lle gustaba escribir, 
pero realmente cando pensou en ser escritor, foi unha 
vez que un mestre lle mandou escribir unha 
redacción, e púxolle un cero porque estaba tan ben 
que pensou que non a fixera el. 

Fixo  varios contos, un dos máis coñecidos  é o de 
“Palabras de caramelo”, que trataba dunha nena do 
Sáhara, xordomuda, que el coñecera. A nós 
gus tounos  moi t í s imo 
porque era moi expresivo, 
simpático, sincero …., tan 
sincero, que ata nos dixo 
que fora ao cárcere, por 
loitar pola paz. Ao final, 
aínda que tiña un ombreiro 
malo ,  as inounos  un  
autógrafo colectivo.

A miña nai, María Solar, veu esta semana ao cole a dar unha charla.  O primeiro que dixo 
foi que ela fora alumna do Pío XII, e gustounos moito.  Cando tiña a nosa idade pensou que 
podería ser médico, escritora e presentadora de televisión.  Para ser médico había que ser 
de ciencias, e para ser escritora, de letras.  Unha profe díxolle que tamén había xente, como 
Castelao, que eran das dúas cousas.  Cando pasaron os anos decidiu estudar maxisterio, e 
foi mestra.  Despois estudou bioloxía e tamén xornalismo.  Fixo un curso de dobraxe que 
lle serviu para entrar na radio.  De alí pasou á tele.  Tamén escribiu libros para nenos, 
algúns de cousas de ciencias.  Por iso ela di que todo o que estudou na vida serviulle para 
algo.
Despois falou do seu novo libro, “O fillo do Pintamonas”.  Traballou moito nel.  Os protagonistas son nubes, 
pero compórtanse como persoas.
Explicounos como o escribiu.  Falou dos valores que hai no libro, como o respeto aos maiores e aos que son 
diferentes.  Contounos anécdotas de ciencias que veñen no libro e dixo que ten outro novo que xa vai saír.
A conferencia gustoume moito, e ademais estaba moi contenta de que fose miña nai.  Creo que foi a mellor e 
non porque fora ela.

MARÍA SOLAR

GONZALO MOURE
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