
 
 

Día    DO  libro 
23 de  Abril 

 
 
¡Ola nenos e nenas! Eu son...(¡ a ver se o descubrides!). Estou 
aquí xa que me pediron que vos fale dos libros. 
Cada 23 de Abril celebramos o Día do Libro. Iso é porque 
hai moito, moito tempo nun día como hoxe morreron 
dous grandes escritores, importantes e famosos; e aos que 



saben destas cousas pareceulles que era un día adecuado 
para recordalos. 
En Inglaterra viviu Shakespeare, Shakespeare, Shakespeare, Shakespeare, o que contou iso tan 
famoso de “Ser ou non ser”. Unha frase que vén a 
significar o lío que temos os maiores moitas veces. Que 
non nos aclaramos, vamos. 
E o outro escritor ao que se recorda é o noso Cervantes.Cervantes.Cervantes.Cervantes.    
    

    
 
A Cervantes chamábanllo “ o manco de Lepanto” porque 
perdeu un brazo nunha batalla moi famosa. Pese a non 
ter máis que un só brazo escribiu un enorme libro, con 
moitísimas páxinas e aventuras, e que seguro que 
coñecedes todos vós: chámase Don Quijote de la Mancha; Don Quijote de la Mancha; Don Quijote de la Mancha; Don Quijote de la Mancha; e 
fala sobre un señor ao que se lle foi un pouco o sentido (¡ a 
pinza!) de tanto e tanto ler. Sobre todo lía novelas, 
historias de cabaleiros andantes, que recorrían moitas 
terran correndo mil e unha aventura e peripecia. 
Ler non é malo, ao contrario, é bo, pero como todo hai que 
facelo na súa xusta medida. Nin moito nin pouco. 
 
 



 

            
 
E agora eu vos preguntaría...¿cantos de vós tedes consola 
de videoxogos?. Creo que moitos ¿verdade?. Pois eu 
vouvos a falar de outra consola. É unha maquiniña que 
funciona sen necesidade de pilas nin de electricidade, que a 
podes levar facilmente dun lado para outro, pesa moi 
pouco, incluso, si se molla ¡segue funcionando!. Ademais é 
moito máis barata que as consolas que coñecedes... Cando 
a usas, coñeces amigos, corres aventuras, adéntraste en 
mundos fantásticos e marabillosos, a túa imaxinación 
voa e voa...Pois ben esa “consola” existe desde hai máis de 
cincocentos anos: é o LIBRO. 
Cos libros podedes coñecer outros países, a outras xentes e 
historias. E o mellor de todo, é que co que ledes podedes 
facervos a “vosa propia historia, a vosa propia película”. A 
imaxinación fai que cada libro sexa diferente para cada 
persoa que o le. É unha gozada!. Ademais, volo aseguro, 
non é o mesmo ler un libro cando es un neno, que cando 
xa se ten unha idade máis avanzada coma eu. Cada vez 
que ledes un libro, se o libro é bo, podedes imaxinar unha 
historia diferente... 

                             



Agora coa tele e co cine igual pensades que coñecedes 
moitas historias pero eu vos digo que o mellor para 
coñecer os contos e as aventuras é lelas dun libro. Poño 
un exemplo: agora aínda sodes nenos e nenas, pero cando 
sexades un pouco máis maiores pensaredes que xa 
coñecedes a historia dun libro que se chama “ A Illa do 
Tesouro”. Nesta historia un neno que se chama Jim ten que 
loitan contra piratas malvados  e navega... pois vos digo 
unha cousa, por boa que sexa a película, nunca reflectirá 
exactamente ao libro. No libro vós seredes os 
protagonistas, vós viaxaredes no barco, vos esconderedes 
entre as palmeiras da illa... O libro é outra cousa... xa 
veredes... xa. 
 
        

 
 



Xa para rematar vouvos escribir unha pequena poesía: 
 

 
Ben amigos e amigas, gracias por escoitarme e non me 
esquezades: 
 

                               



 
WEB:  
 

- http:/www.poemitas.com 
- www.juntadeandalucia.esdiadellibro 
- htpp:/www.educared.org 
- htpp:/actiludis.com 
- video “el dia del libro” yputube 
- vídeo “origen y desarrollo del libro” youtube 
- vídeo “historia de la imprenta” youtube 
- vídeo “historia del libro” youtube 
- vídeo ¿cómo se hacen los libros? Youtube 
- vídeo “el niño come libros-toutube 
- vídeo Quijote der la Mancha (1979-Quixote) 

youtube 
- vídeo, junta de Castilla y león: El ingenioso hidalgo 

Don... 
 

                           


