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OS TRES IRMAOS E O VELLO SABIO 

Nunha casa que estaba chantada ó pé dun bulleiro, vivían tres irmaos 

con seu pai. Todo o mundo sabe o malo que é vivir pegado a un bulleiro: del 

veñen moitos contratempos e ningunha alegría. 

Pasou o tempo, e o pai, que estaba morrendo, chamou ós seus fillos e 

díxolles: 

- Escoitade, rapaces. Debedes de mudarvos deste sitio. O bulleiro 

tróuxonos disgracias e doenzas. Construíde unha casa nalgún logar da encosta 

da montaña, e vivide alí o mellor que poidades; pero denantes de vos poñer a 

traballar nela  pedídelle consello ó vello sabio que vive no bosco. 

O tempo pasaba e os tres irmaos comprenderon que seu pai tiña razón. 

Era preciso que deixasen o bulleiro. Estiveron falando e acordaron que 

o irmao maor fose ó bosco e lle preguntase ó vello sabio se debían de irse ou 

non. 

O irmao maor saeu na percura do vello sabio. Iba con moita 

inquedanza. Pensaba: “¿E se nos fose peor no novo logar?” 

Chegou a onde estaba o vello sabio e perguntoulle: 

- ¿Qué debemos facer? ¿Será malo que nos vaiamos do bulleiro e 

ergamos unha casa na encosta da montaña? ¿Qué me aconsellas? 

- Malo – respondeu o vello sin deixar o traballo que estaba facendo. 

 O irmao maor non perguntou máis; baixou a cabeza e volveu á súa casa 

moi triste. 

Ó chegar díxolle a seus irmaos cál tiña sido a resposta do vello. 

- ¿Falácheslle de todas as nosas calamidades?- dixo o irmao que o seguía 

-.Vou ir eu a espricarlle ó vello cómo vivimos. 

E foise o bosco. 

- Dime, vello sabio –dixo o segundo irmao-. Non temos forzas pra seguir 

vivindo ó pé do bulleiro. Non nos trae máis que disgracias e enfermedades. 

¿Coidas que debemos irnos dalí? ¿Sería malo que erguésemos unha casa na 

encosta da montaña? 

- Malo –voltou a responder o vello. 

O segundo irmao volveu á súa casa, tristeiro e coa cabeza baixa. Seus 

irmaos escoitaron calados o que lle tiña dito o vello. 
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- Polo que vexo –apuxo o irmao máis novo-, terei de ir eu a falar co 

vello sabio. 

E foise ó bosco. 

Ó chegar, o irmao máis novo sentouse ó pé do vello e díxolle: 

- Ouh, vello sabio! Denantes de morrer, o noso pai díxonos que nos 

alonxásemos do bulleiro, onde somentes nos agardaban doenzas e disgracias. 

¿Sería bo que erguésemos unha casa na encosta da montaña? ¿Qué nos 

aconsellas? –perguntoulle. 

- Sería moi bó, meu fillo –respondeu o vello. 

Ó irmao máis novo entroulle tal contenteza que sentía coma se lle 

tivesen saído azas. Deulle as gracias ó vello e foise correndo á casa, onde o 

agardaban, desacougados, seus irmaos. 

- Irmaos! –berrou-. O vello sabio díxome que sería bó que erguésemos a 

casa na encosta da montaña. 

Seus irmaos ficaron aloleados. 

- ¿Cómo é eso? –perguntaron-. ¿É que fixo bulra de nós? 

E os tres foron ó bosco. 

- Ou, vello sabio –dixo o irmao maor-. ¿Acaso fas bulra de nós? ¿Por qué 

a nós os dous nos dixeches que sería malo que erguésemos a casa na encosta 

da montaña, o ó noso irmao máis novo dixécheslle que sería bó? 

-Eu non tentei facer bulra de vós! –dixo o vello-. Perguntástesme: 

“¿Sería malo que erguésemos unha casa na encosta da montaña?” E o voso 

irmao máis novo perguntoume: “¿Sería bó que erguésemos unha casa na 

encosta da montaña?” E eu respondille: “Moi bó”. Respondille dese xeito 

porque el comenzou polo bó e vós polo malo. ¿Ou coidades que pode marchar 

ben un traballo que se empeza con medo e pensando no malo? Compre pensar 

sempre no bó –engadeu o vello. 

Os tres irmaos ...................................................................... 

................................................................................................

............................................................................................... 
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 SOLUCIONA: 

1- Busca na biblioteca o libro G4-20. ¿De qué país é o conto?.  

2- Completa a historia mirando no libro.  

3- Busca na Enciclopedia Galega o lugar a donde emigrou o autor deste 

libro. 

4- Sitúa no mapa o lugar de emigración. ¿Qué medios de transporte 

usaría para facer a viaxe? 

5- A ilustración da historia corresponde a outro emigrante. Busca na 

enciclopedia de artistas galegos ó autor da mesma. 

6- Ponlle a ilustración o título correspondente. 

7- ¿Cómo ilustrarías esta historia? Realiza a túa proposta. 
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O REY SVATOPLUK E OS TRES PAUS 

(Checoslovaquia) 

Hai mil trescentos anos, os reinos de Moravia, Bohemia i Eslovaquia 

achábanse unidos baixo da coroa do rei Svatopluk, fundador do Gran Imperio 

de Moravia. O rei Svatopluk gobernou con mao de ferro, con rexa vontade, e 

con prudente consello, e así puido defender o seu imperio contra dos 

enemigos que desexaban conquistalo. 

Pero chegou o día que Svatopluk foi un home vello e enfermo, e como 

estaba preocupado polo futuro do país, chamou á beira do leito ós seus tres 

fillos e díxolles: 

-Meus fillos, acábanseme as forzas. Matino que xa non me queda moita 

vida. Chameivos pra vos decir o que penso. Custoume grande esforzo construir 

este Imperio. Teredes axiña a responsabilidade de defendelo e de mantelo 

unido. Temos enemigos que o queren desfacer. Pídovos que protexades o noso 

Imperio. 

Svatopluk calou un intre. Díxolle a un criado que se achegase ó leito e 

faloulle en borboriño. O criado saleu, e os tres fillos do Rei ficaron cavilosos 

pensando a ónde iría. Pouco tempo despois, o criado voltou con tres pauciños 

cimbreantes que puxo nas maos do Monarca. Os tres fillos ollaron aqueles 

paus con certo recelo, pois con eles tíñaos castigado cando eran nenos. 

Svatopluk sorreu. 

-Vexo que os recoñecedes –dixo-. Como ben vos decatades, son miúdos 

e poden domearse ben coas maos. 

Devolveulle logo os paus ó criado e mandou que llos atase xuntos. Así o 

fixo o servidor, uníndoos tan ben cunha corda que parecían un soio pau. 

-Temo por vós, meus fillos –sigueu decindo o Rei-. Sempre andades de 

renega. Se en tal seguides, quedaredes sin as terras herdadas. Somentes 

unidos poderedes facer que o Imperio sobreviva. 

Svatopluk pideulle o feixe ó criado e entregoullo a un dos fillos, 

decíndolle: “Quero que cada un de vosoutros trate de crebar este feixe de 

paus”. 

Un tras doutro esforzáronse por romper aquel feixe. Non pudieron. 



GT “Dinamización da biblioteca escolar”. CPI Luís Díaz Moreno (Baralla) 101

-Esta é a leición da unidade –dixo o rei-. Se vos mantedes unidos en paz 

e conservades un propósito común, seredes fortes, e ninguén poderá 

vencervos. 

Díxolle logo ó criado que desatase os paus e lle entregase un a cada 

fillo. Así se fixo. Os fillos colleron cadanseu pau. E o Rei propuso: 

-Agora tratade de crebalos. 

Cada un rompeu doadamente o pau que collera. 

-Ese é o problema da desunión –espricou Svatopluk-. Se non traballades 

xuntos seredes febles e destruiránvos. Esta é a miña derradeira advertencia. 

Vivide xuntos en armonía. Dese xeito, ningún poder da terra terá forza 

dabondo pra destruirvos. Enfrentade xuntos ós enemigos, con coraxe e 

valentía. Gobernade con xusticia. Se tal facedes, non haberá amolecementos, 

nin os ataques de forra poderán crebar a vosa alianza. 

Ese foi o consello que o rei Svatopluk deu ós seus fillos pouco antes de 

morrer. 

Pero os fillos esquecérono deseguida. Non acababan de poñérense de 

acordo. Seguiron as releas entre eles e foron conquistados e derrotados un por 

un. Chegaron invasores do Leste e do Oeste, dividiron o Imperio e fixíronse 

donos do país. 

E así foi como acabou o Gran Imperio de Moravia, ergueito polo rei 

Svatopluk. Se os seus fillos estivesen unidos, a historia de Europa tería sido 

diferente. Pero cada un deles, ó non poñerse de acordo cos outros dous, 

resultou impodente pra atallar ós enemigos comúns. 
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SOLUCIONA: 

1- Pensa nun final distinto para esta historia. 

2- Busca nun atlas os lugares onde transcorre o relato. Cal é a súa 

situación na acualidade. 

3- ¿Qué opinas do consello do Rei? Pensa situacións nas que sería útil. 

4- Busca o título e autor da ilustración do conto na encilopedia de 

artistas galegos. 

5- Realiza a túa proposta de ilustración. 
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SEMPRE DE CHÓS 

 
( SUECIA ) 

 

Había unha vez un matrimonio no que, home e muller, probes e xa 

vellos, vivían contentes e felices, dispostos sempre a dar por ben feito o que 

cadaquén fixese, e a amostrar arreo cara de festa. 

Vivían nunha casupa e tiñan un cabalo, que emprestaban ós vecinos da 

aldea cando algún deles o necesitaba pra arar as terras ou carrexar erba. A 

cambio desto recibían os vellos algún que outro anaco de raxo no tempo da 

mata do porco e, no vrao, algún regaliño mercado nas feiras dos arredores. 

Así pasaban a vida, ledos e sin envexa de outras riquezas. 

Un día de feira, dixolle o vello á sua muller:  

-¿Qué che parece se vou vender o cabalo? Somos vellos, podemos 

precisar algún día a axuda duns aforros, e se daquela o queremos vender non 

nos darán por el nin tres patacos. Polo dagora, o cabaliño inda está rufo. 

-Moi ben pensado. Tiveches unha boa idea –dixo a muller, mentras se 

disponía a arranxar a roupa do seu home. 

Montou o vello a cabalo e encamiñouse á feira. Aínda non saíra da 

aldea cando se atopou cun mozo que levaba unha vaca nin grande nin gorda 

pero que tiña o pelo moi lustroso e os cornos feitucos. 

O vello quedouse ollando aquela vaca, de camiño que preguntaba: 

-¿Dá moito leite? 

-Cinco litros cada vez que a muxo, e pode ser muxida dúas ou tres 

veces no día si se lle dá boa erba. 

-Deso non lle ha de faltar se eu a teño –dixo o vello. E engadeu-: 

¿Queres que fagamos un troque? Eu douche o cabalo e ti dasme a vaca. A miña 

muller poráse moi contenta. Poderá facer queixo e manteiga e tomaremos 

café con leite. 

Estivo de acordo o mozo, e o vello sigueu o seu camiño levando pola 

corda a vaca lustrosa. 

Iba cantaruxando. A vaca pacía, ós poucos, na beira do camiño. E nesa 

pasou un rapaz, gurrando cun porco da ceba que levaba atado cunha trenla. 
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Parouse o bo do home, ademirado daquel touciño, e perguntoulle ó 

rapaz cánto podería pesar e cánta arrobas de morcillas e chourizos daría 

cando chegase o tempo da mata. 

-Ouh! Deso nin falemos, que non é doado facer contas, pero de seguro 

que non haberá outro coma el en toda a feira. É un porco premiado nun 

concurso. 

-¿Premiado? –dixo o vello-. Cómo lle gustaría á miña muller ter un 

animal premiado nun concurso! ¿Queres cambearme o porco pola vaca? 

O rapaz cavilou un chisco, e logo dixo que sí, e alonxouse coa vaca 

denantes de que o vello tivese tempo de arrepentirse. 

Aínda o home non andivera cen pasos, deténdose a cada instante 

debido ó vagaroso caminar do porco, cando pasou por alí un rapaz que traguía 

un ganso de relucinte prumaxe, branco e grande coma un cisne. O vello 

labrego quedouse eloleado, pensando nas noites de inverno. Pensou na súa 

muller, eterecida na cama sin mol edredón, e perguntou deseguida: 

-Ouh, rapaz, ben me poderías trocar ese ganso por este porco. Ti salirás 

gañando e eu estaría moi ledo. 

Anque un algo estrañado por tal proposta, o rapaz decideuse e os 

animais foron cambeados. 

Sigueu o aldeano o seu camiño co ganso no colo e, antes de chegar á 

feira, atopouse cunha moza que levaba na cabeza un cesto de vimbios por 

entre os que axexaba unha galiña. Estiveron falando, e o vello perguntou se a 

galiña era boa ponedora. 

-É tan boa –dixo a moza- que pon un ovo cada día, e no tocante a 

comer, conténtase coas frangullas que caen da mesa e cun chisco de erba do 

curral. 

Esquenceu o vello o que antes o tiña ilusionado e trocou o ganso pola 

galiña, cavilando na alegría da súa muller cando recollese os ovos e coidase 

dos pitos recén nados. 

Así chegou á feira e foi en dereito a unha pousada pra descansar e 

beber un vaso de cerveza. A pouco, sentouse á súa beira un home que traguía 

un saco ó lombo. O vello perguntoulle qué levaba alí. 
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-Pois, unhas mazáns podres, das que caen dos árbores –contestou o 

home do saco-. Serán boa comida pra os porcos. 

-¿E todo o saco está cheo de mazáns podres? Pois mira, vouche 

proponer un choio. Se ti me das ese saco de mazáns, eu douche esta galiña. 

Teño ganas de darlle unha sorpresa á miña muller. Na nosa horta non hai máis 

que unha maceira, que todo o que dá é unha mazán mirrada, que nunca 

madurece. Ela cóllea e di: “temos de conformarmos, pois ó fin e o cabo é un 

pequeno regalo”. E eu quero levarlle un gran regalo de mazáns malas. Pórase 

moi contenta. 

Fixeron o troque e quedou o saco nas maos do novo dono. Esto vírono 

dous ingleses ricos que alí había, dispostos a adivertirse coa parveza do vello, 

a quen lle preguntaron polos negocios que fixera. 

Contou o vello todo o acontecido dende que saíra da casa, e como o 

cabalo, dempois de tantos troques, se convertira nun saco de mazáns podres, 

facendo risa del dixéronlle: 

-Xa verás cando voltes á casa. Daráche a túa muller unha boa tolena. 

-¿A min unha tolena? Non coñecedes á miña muller. Estou seguro de que 

dará todo por ben feito. 

Os ingleses fixéronlle unha aposta: 

-Vaia un saco de ouro contra o saco das mazáns a que a túa muller se 

anoxa cando lle contes no que veu a parar o cabalo dempois de tanto cambeo. 

-Está ben; imos probar –apuxo o vello. 

Mandaron os ingleses aparellar un cabalo e preparar un coche no que se 

acomodaron co vello sin esquencer o saco de ouro e das mazáns. 

Non tardaron en chegar á casupa do home. A muller saeu á porta e 

estrañouse de ver cegar ó seu home na compaña daqueles forasteiros, pero 

achegouse pra saudalos. O home díxolle: 

-Xa estou de volta dos meus choios. 

-Xa vexo que vés ledo. Ti sabes facer bos tratos. ¿Qué foi do cabalo? –

inquireu a vella. 

-Pois, troqueino por unha vaca. 

-Qué ben! Xa decía eu que ti sabes moito. Agora teremos queixos e 

manteiga, e tomaremos café con leite... 



GT “Dinamización da biblioteca escolar”. CPI Luís Díaz Moreno (Baralla) 107

-Sí, pero dempois troquei a vaca por un porco premiado nun concurso. 

-Qué boa idea! Así teremos touciño e xamóns e ristras de chourizos. 

Nunca pensei que poidésemos ter tantas cousas boas. 

-Todo eso houberamos podido ter, pero logo troquei o porco por un 

ganso. 

-¿Eso fixeches? Que bon eres! Estarías pensando na túa mulleriña e no 

edredón de pruma pra protexer no inverno as súas pernas inchadas. Amáis 

deso, faremos polo Nadal un sabroso asado. 

-É que... verás: o ganso troqueino por unha galiña. 

-Pois eso inda me parece mellor, porque coa galiña teremos ovos 

frescos e pitos. Cómo me gostará velos correr e piar darredor da nai! 

-Sí, pero a galiña, nin ben cheguei á feira troqueina por este saco de 

mazáns podres. 

A velliña botouse a rir de boa gana, decindo: 

-Qué casualidade, home. Que alegría me das. Hoxe mesmo 

ocurréuseme arranxar un guisado pra cando voltases da feira, e pedinlle unhas 

cebolas á veciña. Como é tan avarenta, ben o sabes, díxome: “Ai, pois non 

teño nin siquera unha mazán podre”. E agora voulle poder ofrecer un saco 

cheo de mazáns podres. Xa ves que acerto tiveche. Estou tan leda que me vas 

a permitir que che dea unha aperta anque sexa diante destes señores. 

Os ingleses estaban abraiados, e decían: 

........................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................ 
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SOLUCIONA: 

1- Finaliza o relato. Busca na biblioteca a referencia G4 – 20. 

2- Pensa e escribe outro final para esta historia. 

3- Escribe outro posible diálogo entre o matrimonio de vellos. 

4- Ubica a nacionalidade do conto a nivel xeográfico. 

5- Busca na biblioteca o título e autor da ilustración deste conto. 

6- Fai a túa proposta de ilustración. 
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A FUXIDA DO PINTOR LI 

 
( CHINA ) 

 
Veleiquí a pavera historia de Li-Chen-jao, o pintor chino que, en 

tempos ben lonxanos, fuxeu do palacio imperial sin que endexamais se voltase 

a saber del. 

Li naceu nunha bisbarra húmeda e verdecente. A súa vida de neno tiña 

sido leda entre camposas e brancos árbores frolecidos. A aldea, a súa doce 

aldea, os seus vellos pais labregos, o río nidio que cobregueaba entre 

carnavais de bambú!... Aquelo era todo o seu lecer e toda a súa vida. Hastra 

durmindo sorría mentras soñaba co seu logar de nacencia. 

Dende moi pequecho dibuxaba os peixes e os paxaros nas pedras 

lavadas do río, e as ovellas e os pecoreiros nas táboas das cortellas. O carbón 

era un lápiz máxico nas súas mauciñas de neno. 

Li medrou. Nas aldeas e nos pobos dos arredores todos falaban del. 

Moita senté viña polos camiños pra ver as pinturas do xoven artista. A sona do 

seu mérito foise estendendo, hastra cegar ó palacio do emperador. 

O emperador chamou a Li. Axionllouse Li tres veces diante do Fillo do 

Ceo, e tocou tres veces o chao coa súa testa. O emperador díxolle: 

-Quedaráste eiquí e traballarás pra garnir os corredores e salóns do 

palacio. Xa mandei que che arranxen un taller ben abastado de pinturas e 

lacas e ricas madeiras. A túa vida cambeará dende hoxe. Xa non voltarás a 

onde naciche. 

Li acabase triste. Xa non podería ver a súa casa na doce aldea branca 

de árbores frolecidos á beira daquel río tan maino e limpo. Tería de 

contentarse con soñar a ledicia do campo dende os pechos do palacio. 

Traballaba sin acougo pra quedar ben co emperador. As súas pinturas 

enchían os biombos lacados, as portas de madeira e de ferro e as paredes dos 

templos e salóns imperiais. Pero o seu pensamento voaba ás terras da bisbarra 

onde vivira feliz. 

Un día Li pintou un cadro maravilloso: o transparente ceo da súa nenez, 

a camposa, a pontalla de madeira sobre o río cinguido de bambúes, a aldeíña 
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branca entre o revoar de patos salvases, un sol vermello e mañanceiro e un 

verdume de erba recendente. 

Un cadro maravilloso que acudiron a velo príncipes e mandaríns. 

Encolgado no salón do palacio semellaba unha xanela aberta na parede da 

cara a unha fermosa e seréa paisaxe campesía. 

Li fixera a súa mellor obra; a que levaba sempre no seu pensamento e 

nos seus sonos. A el non lle parecía unha pintura do seu país, senon o país 

mesmo, recollido no cadro coma un milagre. Por eso desexaría pasar longas 

horas ollándoo, aspirando o seu aire limpo; mais, o pintor escravo non podía 

entrar nos grandes salóns destinados a festas de príncipes e nobles. El tiña de 

vivir traballando no seu taller, esquecido de todos. 

Li axexaba arreo pra poder ver o seu cadro a través das portas 

entrabertas. E un día en que non se atopaban guardiáns nin criados, entrou 

adispacio, desencolgou o campo verde e levouno por corredores escuros pra 

escondelo no seu taller onde podería ollalo con ilusión. 

A voz de alarma xurdeu no palacio e esparexeuse por toda a cidade. 

Desaparecera a pintura maravillosa. O emperador estaba enrabechado. Mil 

soldados buscaron ó ladrón. Rexistraron casa por casa, en todos os recantos. 

Por fin atoparon o cadro no taller de Li, escondido tras dunhas táboas. 

O emperador dispuxo que metesen na cadea a Li, e ordenoulle que 

seguise pintando cadros pra adornar o palacio. 

Pero Li non podía pintar. Faltáballe luz ós seus ollos e faltáballe alegría 

ó seu corazón. 

Entón o emperador chamouno e díxolle: 

-Virás outra vez a vivir e a traballar no palacio. Pra que te aledes 

deixareite na compaña do teu cadro uns minutos cada día; pero se tentas algo 

que poida anoxarme, serás castigado sin compaixón. 

Li cintinuou o seu traballo. Sentía cada vez máis ancho o seu esprito, 

máis acugulado de espranza, diante do campo abierto do seu país. Logo, 

seguía aturando a tristura do palacio imperial. 

Un día non puido aturar máis. Atopábase soio contemplando o cadro cos 

ollos moi abertos. A súa aldea lumiosa, a camposa infinda, os paxaros, as 

froles, os árbores, os canavais de bambú... Viñéronlle ganas de fuxir, de 
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correr por aquela amada bisbarra natal, alentando forte e cos brazos 

abertos... E Li foise achegando, achegando, e logo brincou e meteuse no 

cadro, e alonxouse pola camposa, polos carreiros, facéndose pouco a pouco 

pequeno, pequeniño, hastra perderse no azul do horizonte. 

Cando os guardiáns entraron no salón onde estaba o cadro, pra levar a 

Li, non o viron. O emperador estaba feito un vinagre. Berraba coma un tolo. 

Hastra que un sabio mandarín lle espricou o misterio. Li fuxira polo cadro, 

meténdose nel e correndo sobor da paisaxe que pintara. Aínda se vían as 

pegadas sobor da erba húmeda dos prados. 
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SOLUCIONA: 

1- ¿Qué opinas do emperador?. Sabes algo da época dos emperadores 

en China. Consulta nunha enciclopedia. 

2- Ubica China a nivel xeográfico. 

3- ¿Qué opinas da decisión do pintor Li? ¿Sabes en que consiste a 

escravitude. 

4- Cambia o final do relato. Realiza a ilustración da historia. 

5- Busca o autor e título da ilustración que acompaña este relato. 
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A MANGOSTA 

(..............) 
 

Todas as mañás saía na amanecida o xoven leñeiro pra traballar no 

bosco, e non voltaba hastra que se ponía o sol. 

A súa muller quedaba soia na palloza o día enteiro, e pasaba o tempo 

arranxando a probe casupa, recollendo garabullos pra o fogo, preparando a 

comida e coidando do meniño que esperneaba no berce. 

Era o seu primeiro fillo. Nacera facía uns meses e convertírase na 

ledicia da xoven nai, que soio vivía pra agarimalo e sentilo á súa beira. Era 

feliz. Pero, en veces, sofría con pensamentos que lle viñan e a deixaban 

inqueda. 

A auga estaba a certa distancia da palloza, e mentras iba a buscala 

quedaba o neno soio no berce. Soio, alí, no meio do campo! Craro que alí 

quedaba tamén a mangosta, aquel pequeño animal da casa, animal amigo que 

vivía con eles e lles espresaba agarimo cos seus ollos. 

Cando ela saía, o meniño quedaba ó coidado da mangosta, pero... 

¿poderíase confiar nun animal, anque fora criado na casa? ¿Qué sería capaz de 

facer ese animal, un día en que se sentise asañado? ¿Non podería atacar ó 

neno? Un animal, un animal! Confiar, confiar!... A xoven nai tremaba soio de 

pensalo. 

O seu home tíñalle dito moitas veces que non había por qué 

preocuparse; que a mangosta era un manso animaliño amigo; sería inxusto 

desconfiar; ela dáballe a razón, pero seguía inqueda. Se a mangosta, un día!.. 

Esa vez, coma tantas, a muller foi por auga á fonte. Alí, na palloza, 

quedou o neno durmindo no berce; tamen a mangosta durmía, feita un 

novelo, nun recanto. De vez en cando abría un dos seus ollos, coma se 

vixilase. 

De súpeto, caladamente, por un burato que había entre o piso e as 

madeiras da palloza, escorrogouse unha serpe grande e negra. Era unha serpe 

temible polo veneno dos seus dentes. 

Silandeira e áxil foi en dereito ó berce do neno, pero a mangosta 

púxoselle diante, co pelo do rabo encrechado e a xenreira nos ollos. 



GT “Dinamización da biblioteca escolar”. CPI Luís Díaz Moreno (Baralla) 117

Un lobo ou un can nada houberan podido facer diante da serpe. 

Arremetería contra deles, chantaríalles o veneno mortal e envolveríaos cos 

seus anelos hastra afogalos. E a mangosta, ese pequeno animal, estaba alí, 

disposta a non deixala pasar... 

A serpe ergueu o seu corpo e atacou coma unha frecha. Saltou a 

mangosta de lado e esquivou o golpe, pra logo volver a poñérselle diante. 

Seguía co rabo encrechado, amostrando os dentes e cravando no chao as súas 

uñas afiadas coma coitelos. Unhas veces domeaba o lombo e outras 

apretábase contra da parede. Víase que agardaba o intre de atacar. E atacou, 

nun brinco, á serpe. 

Enrabechada a serpe ó sentir a súa carne ferida, avantaba disparando a 

cabeza e o corpo coma unha frecha. Pero a mangosta saltaba, mordía, valíase 

de todas as súas forzas e estrucias pra pelexar con tan forte enemigo. Con 

uñas e dentes atacou a gorxa da poderosa serpe que se retorcía, 

estarricábase, amostraba a fera dentamia. 

Houbo un ruxir coma de follas secas levadas polo vento. Os dous 

animais arrastábanse xuntos. Ambos estaban feridos, pero ó fin a loita foise 

aquedando, estendeuse o corpo da serpe que fixo unha ese derradeira e 

deixou de moverse. Estaba morta. A mangosta quedouse ollándoa un instante, 

pero logo deu un chouto, con moitas ganas de seguir mordendo e esgazou aquí 

e alí, coas uñas e coa boca, o corpo vencido. 

Cansa, pero leda pola súa vitoria, ollou o berce do neno e saeu pola 

porta entraberta. Iba ó encontro da súa ama. Se poidese decirlle a alegría que 

aniñaba no seu corazón de animal! 

Polo camiño viña a muller coa súa canga de auga sobor da cabeza. 

Cando veu chegar a mangosta, suxa de sangue e cun estraño relocir nos ollos, 

tivo un sobresaltado pensamento: 

-Ah, deuses; xa o temía: este animal crudel acaba de devorar ó meu 

neno! Ah, deuses, non hai castigo abondo pra tanta ruindade! Castigo, castigo! 

Morte! 

En un intre de desespero lanzou con forza a vasixa da auga contra da 

mangosta, que ficou tendida no camiño. 
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Voaba cos seus pés a nai, entolecida, hastra a palloza. Entrou... e o seu 

neno durmía no berce, e no chao bateu co corpo esnaquizado da negra serpe. 

Comprendeuno todo. Comprendeuno e ollou dentro de sí os seus malos 

pensamentos e maldiceu a carraxe que a levara a pagar mal por ben. E, 

dándose golpes no peito e na cabeza, voltou ó camiño, atristurada, 

percurando o corpo do animal. Levouno nos seus brazos, amorosamente, 

hastra a palloza, e alí fixo unha cama coas mellores sedas que tiña, á beira do 

lume, e con agarimos e palabras, entre bágoas, foi a mangosta volvendo en sí 

e miraba á súa ama e ó berce do neno. 

Cando o leñeiro voltou, xa de noite, atopou á muller chorando de 

alegría, sentada ó pé do lar, coa mangosta e co neno no seu colo. 
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SOLUCIONA: 

1- Busca na biblioteca a nacionalidade desta historia, no libro “Contos 

vellos pra rapaces novos”.  

2- O autor da ilustración é Lugrís, escribe o título desta obra debaixo do 

debuxo. Podes atopalo na  enciclopedia de artistas galegos. 

3- Escribe unha historia similar, cambiando a súa ubicación xeográfica e 

temporal. 

4- Realiza outra proposta de ilustración tomando como modelo para os 

debuxos as pinturas de Franz Marc, que podes atopar na sección de pintores 

dentro da biblioteca.  
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O CABALO SIN AMO 

 
( YEMEN) 

 
Un día un neno e máis seu pai, que pertenecían a unha tribu de 

beduínos, estaban descansando na súa tenda de pelexas de cabra. O teito 

impedía que pasase o bafo do sol, de maneira que pai e fillo podían 

estarricarse a xeito derriba das mantas estendidas nas areas do deserto. 

Ouviron un bruído na parte descoberta da tenda de campaña. Era 

Sa´da, o cabalo do neno, que metía a súa cabeza debaixo do teito. Pouco a 

pouco o cabalo consigueu meterse de cheo na tenda, pra fuxir do sol 

queimante. 

Tamad e seu pai ríronse. Esto acontecía a miúdo, e eles non botaban da 

sombra acolledora a ningún cabalo. 

Sa´da sabe que sempre estará ben alí onde se atope o seu amo –díxolle 

o pai a Tamad-. Recordo agora o conto dun cabalo que coidaba que estaría 

moito mellor si se desfacía do amo. 

-¿Qué lle pasou a ese cabalo? –perguntou Tamad. 

-Alabado sea Aláh que creou todas as cousas –comenzou decindo seu 

pai-. Ocurreu na época en que os cabalos falaban. Pois ben, o cabalo do meu 

conto non era un cabalo grimeiro coma Sa´da. Era un cabalo de moita fogaxe. 

Quería ser libre por sobre todas as cousas. Queixábase ós camellos. Pero dos 

animais somentes recibía esta resposta: “Eres un babeco; non sabes o ben que 

estás”. 

Entón o cabalo queixouse ó amo decindolle: 

-¿Por qué hei de levarte eu de aquí pra alá? ¿Non son acaso maor e máis 

forte que ti? Un home é un ser débil se se compara con un cabalo. ¿Por qué 

hei de obedecerte? 

-Por certo, eu son máis pequeno que ti, ouh cabalo –repricou o seu 

dono- e tamén teño menos forza. Noustante, ti non poderías ourentarte no 

deserto sin min. Tal vez sexa diferente noutras terras, pero o deserto pode 

ser crudel. Eu douche mantenza, percúroche vizosos pastos pra que comas, 

tráioche orxo mol, leite de camella. E hastra comparto a miña tenda contigo. 
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Fago buratos no chao pra que bebas e non morras de sede. E en pago de todos 

eses coidados, ¿non é xusto que me leves nos meus viaxes? 

-É certo que me coidas –contestoulle o cabalo-, pero tamen me 

escravizas. Nunca me deixas ir a onde me peta. Posme un freno na boca. 

Átasme a montura con fortes cinchas que me apremen. Fasme gallopar hastra 

que as miñas patas se acalambran coa canseira. Lévasme incruso ás túas 

batallas, de xeito que ás veces sallo ferido. ¿Quén che deu o dereito de 

privarme así da miña liberdade? 

-Eu non che podo decir quén lle concedeu ó home ese dereito –

contestoulle o amo-. É tan vello como a mesma historia. Poida que teña sido 

Aláh, o señor do ceu e da terra, quen fixo que o home se convertise en amo. 

Pero se ti desexas tan afervoadamente ser libre, pois non te reteño. 

Sacoulle as rédeas, quitoulle a montura e librouno da corda de pelo de 

camello coa que o tiña arretegado. Rinchou de ledicia o cabalo e alonxouse a 

gallope. O seu amo acampaba nunha camposa con moita erba. Era nos 

comenzos da primavera e víase por quenllas e roleiros o verdume da bouza, 

de xeito que ó cabalo non lle custou moito atopar mantenza. Había por alí un 

regueiro no que mataba a sede cando tiña necesidade. Ouh, era moi fermoso 

ser libre. 

Pero o tempo pasou e chegou o vrao. O sol queimaba. A erba foise 

murchando e o regueiro non era máis que un fiaño líquido, hastra que pouco a 

pouco secou de vez. Xa non quedaban no logar nin erba nin auga ni siquera o 

amo do cabalo. Os outros cabalos, e tamén os camellos, foron levados a 

comarcas onde había auga e pasto. 

O cabalo comenzou a sentir fame e sede. Foi e veu ó tuntún sin achar 

freba de erba nin gurrucho de auga. Os animais salvases do deserto tamén 

estaban famentos. Os lobos e os raposos daban voltas na percura de algo pra 

comer e pra beber. 

Unha noite de lúa, o cabalo veu unhas sombras que se achegaban. As 

ulideiras déronlle o sinal de lobos que andaban na busca de carne. Rinchando, 

fuxeu espavorido a todo gallope. Pero os lobos famentos tamén corren moito. 

E o certo é que correron máis que as ensumidas patas do cabalo, e montaron 

sobor de pra lle cravar os dentes. O cabalo pateaba con moito desespero e 
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rolaba pola area. Na derradeira, puido desfacerse deles e fuxir cheo de 

feridas que deitaban sangue. Tíñase salvado, pero sabía que non por moito 

tempo, pois outros animais famentos andaban polo deserto. 

-Ai, ai, ai! –laiábase o cabalo ferido-. Ningunha rédea, ningunha cincha, 

ningunha das batallas ás que me levaba o meu amo me causaron tantas feridas 

coma estas dos lobos famentos. Se agora poidese sentirme a salvo á beira do 

meu amo! Qué ben o pasei con el! Poucas veces sentía fame, e nunca tiven 

sede por moito tempo. Ningún dos viaxes do meu amo maguou tanto as miñas 

pernas coma este canear polo deserto. Irei a buscalo! 

Tamad perguntoulle ó pai: 

-¿E o cabalo atopou a seu amo? 

-....................................................................................... 

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................ 
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 SOLUCIONA: 

1- O autor da ilustración chámade Luís Seoane, busca na biblioteca o 

título da obra. 

2- Faí un retrato de Luís Seoane imitando a forma de pintar de Pablo 

Picasso, guíate polo libro do autor. 

3- Busca e sitúa xeográficamente os lugares de emigración de Luís 

Seoane e de Neira Vilas. 

4- No libro “Contos vellos pra rapaces novos” busca este relato e 

completa a historia. 

5- Escribe a mesma historia pero protagonizada por persoas. 

6- Mira os debuxos do pintor Franz Marc e debuxa dun xeito parecido ó 

animal protagonista deste conto. 
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O PORCO E O ELEFANTE 

 
(Costa de Marfil) 

 
Un porco achegouse a un elefante e perguntoulle: 

- Dime, ¿qué hai que facer pra ser tan grande coma ti? 

- É un segredo –respondeu o elefante con amabilidade-; pero se queres 

direiche como farás pra conseguilo. 

Meteuse monte adentro e de alí a pouco voltou cunhas estrañas follas 

máxicas. Non lle dixo ó porco onde as collera. 

- Todos os días dareiche algunhas destas follas, e chegarás a ser tan 

grande coma min –dixo o elefante. 

O porco iba cada mañán na percura do elefante, que lle daba unhas 

cantas daquelas follas máxicas. O porco comía delas e pasado algún tempo 

comenzou a parecerse ó elefante. Engordou; o seu fuciño foise alongando; 

saíronlle uns colmillos pequenos, e os seus ollos e orellas recordaban cada vez 

máis os do elefante. 

“Esto marcha ben“, cavilou o porco. “Axiña serei igoal ó elefante. Pero 

non vou a andar de valeigán polo mundo coma ese animalazo gris. 

Demostrareilles a todos o que quer decir ser unha fera grande”. 

Ergueu o fuciño e xa non quixo recoñecer ós seus amigos. 

Unha noite o porco foi ó bosco na percura dunas raiceiras pra comer. 

Dera en comportarse dun xeito distinto; coma se de certo fose unha fera 

grande e podente; tripaba forte, bufaba, comía con moito barullo, en fin, que 

moitos animais deixaron aquel logar por medo. 

Esa noite pasoulle pola beira o elefante. Cando escoitou aquel bruído, 

detívose e fixo a pregunta: 

- ¿Quén anda por ahí? 

- O que está eiquí é máis grande que o mesmo elefante –respondeu o 

porco cun roñar fachendoso. 

- Xa, xa! –escramou o elefante-. Endexamáis vin na miña vida outra fera 

tan grande coma ti. Vou a ver quen eres. 

Camiñou por entre unhas matogueiras e veu ó cativo porco 

emborcallado na lama. 
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- Vaites, vaites! –rosmou o elefante-. Mira ti quén era! Así é que eu 

axudeite a medrar, e ti... Tes que aumentar aínda unhas cantas libras 

denantes de te poder considerar unha fera grande. E atréveste a asegurar que 

eres máis forte ca min! Por andares neses atrevementos non che darei máis 

follas máxicas e quedaráste tal e como estás agora pra o resto da túa vida. 

A ...................................................................................... 

.............................................................. 
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VIRXILIO BLANCO 
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 SOLUCIONA: 

1- Na enciclopedia de artistas galegos busca e escribe o título desta 

obra. 

2- Representa a nivel xeográfico o continente africano e ubica os 

países de orixen dos relatos que aparecen neste documento. 

3- Basándote nos debuxos de animais de Franz Marc, realiza a túa 

proposta de ilustración para este conto. 

4- En grupos, elaborar un traballo sobre a fauna en África. 

5- Ubicar xeográficamente o continente africano en relación co noso 

país. 

6- Busca na prensa da semana noticias que fagan referencia ó 

continente africano. Realiza con elas un pequeno mural con 

comentarios. 

7- ¿Sería posible visitar o continente africano e seguir en territori 

español? Si podes, fai un breve comentario a nivel histórico. 
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UN CONTO QUE HAY QUE RELEMBRAR 

 
(Etiopía) 

 
Había unha vez dous irmaos. Levábanse tan ben que non podían pasar 

un día sin se veren. Así, pois, pra non vivir arredados un do outro, fixeron 

unha casa, mercaron un burro e xuntos adicáronse ó mercadeo. 

Compartían á mitade as cativas ganancias, e nunca houbo entre eles 

anoxo algún. 

Pero aconteceu que o máis novo atopou enterrado un tesouro. E 

deseguida perdeu a cabeza. 

“Quedareime con todo o tesouro”, cavilaba. “Como eu fun quen o 

atopou, é meu. Non lle darei nin frangulla a meu irmao”. 

Fixo unha casa e foi vivir soio a ela. Non quixo saber máis do seu irmao 

probe. Encheuse de ambicia, e tan avarento que hastra comía o pan vello e 

reseso. 

Un día foi visitar a seu irmao e díxolle: 

-Quero partir a nosa vella casa e coller a mitade que me toca. Tamén 

quero cortar pola mitade o noso burro e levar a miña parte. Cando menos ha 

de servirme pra mantenza dos cans. 

Cando tal ouveu, o irmao probe pideulle con moita aquela ó rico: 

-Non desfagas o pouco que teño. Non fagas tal. Déixame a casa e o 

burro. 

O irmao rico díxolle: 

-Non chos deixarei. Quero levarme o que é meu. 

Entón o probe propúxolle: 

-Se queres, pagareiche o que val a mitade da casa e a mitade do burro. 

Pero o irmao rico teimaba: 

-Non, non quero. O que é meu hei de levalo. 

O irmao probe dixo: 

-Eso non é xusto. Imos ver ó xuez e que sexa o que el decida. 

Foron ver ó xuez. 

-Señor! –dixo o irmao probe-. Escóitanos e decide con xusticia. Somos 

dous irmaos que nun tempo vivimos na probeza e todo o compartiamos á 
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mitade. A nosa única riqueza era unha casa e un burro. A casa construímola 

xuntos e o burro mercámolo con diñeiro dos dous. Agora meu irmao fíxose 

rico. Ten unha casa do trinque na que hastra o emperador desexaría vivir. Ten 

centos de cabezas de gando. Pero quere desfacer a nosa vella casa e levarse a 

súa mitade; quere tallar en dous anacos o noso burro e coller a súa parte. Eu 

pedinlle que me deixase o burro e a casa e respondeume: “Non estou de 

acordo”. Esa é a razón de que teñamos vido a xunto de ti, pra que xusgues o 

caso. Sé xusto! 

O xuez escoitou ó irmao e virouse pra o rico: 

-¿Qué tés ti que decir a eso? 

O rico respondeulle: 

-Ouh, señor! A túa sabiduría non ten cabo. Dime, ¿acaso non ten 

cadaquén dereito a facer cos seus bens o que lle pete? Eu non lle pedín a meu 

irmao que me dese o que é del, pero él opónse a que eu colla o que é meu. ¿É 

eso xusto? 

O xuez dixo: 

-Tés razón. Ninguén pode opoñerse a que dispoñas dos teus bens. Vaite 

e fai o que pensaches: derruba a casa e corta o burro. Que cada un reciba a 

súa parte. Eso é o xusto. 

O xuez díxolle ó probe: 

-E ti non debes impedirllo. 

Os irmaos fixeron unha reverencia moi respetuosa e fóronse: o probe, 

cunha grande pena no corazón; o rico, moi ledo. 

O probe dixo: 

-Esa sentencia foi unha tolaxada. 

O rico dixo: 

-Faráse o que sentenciou o xuez. 

E, sin agardar máis, cortou o burro en dous anacos iguais; dempois 

chamou ós seus servidores e ordenoulles que derrubasen a casa. 

Mentras, o irmao probe recolleu a mitade dos trebellos que lle tocaban 

e comenzou a queimar a casa. 

-Non queimes a casa, porque podes queimar a miña parte –dixo o rico. 

E o probe respondeulle: 
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-¿Quén pode impedir que eu dispoña dos meus bens como desexe? 

Quero queimar a miña parte e sementar fabas neste retrinco de terra. 

Entón o irmao rico dixo: 

-Eso non é xusto. Imos ver ó xuez. El decidirá esta cuestión. Faráse o 

que el diga. 

E de novo foron a ver ó xuez. 

O irmao rico comenzou a contar o que sucedera. 

O Xuez, dempois de escoitalo, dixo: 

-Volvo a decirvos o que dixen a vez anterior. Cada un pode facer o que 

queira coa súa parte. Ti podes desfacer a casa pra coller a mitade, o teu 

irmao é libre de queimar a súa sin que ti o molestes. 

Fóronse os dous irmaos. E o rico dixo: 

-Esa sentencia foi unha tolaxada. 

-Faráse o que sentenciou o xuez –apuxo o probe. 

Queimou a súa mitade da casa e, con ela, ardeu a parte que lle 

pertenecía ó irmao rico. 

Dempois, o irmao probe gradou a terra e sementou fabas. 

Cando as fabas se deron, o fillo do irmao rico apañou algunhas e 

comeunas. 

O irmao probe colleuno, levouno a onde estaba seu pai e dixo: 

-O teu fillo comeume cinco fabas. Non abonda con que o castigues; de 

todas maneiras tes que darme as miñas fabas. 

E respondeulle o rico: 

-Dareiche outras fabas en logar das que comeu o meu fillo. 

-Non, non; eu quero as miñas fabas. 

O rico axionllouse diante del e pideulle: 

-Polas cinco fabas dareiche cinco cestas acuguladas. 

Pero o probe teimaba: 

-Non, non perciso as túas fabas; nin cinco cestas nin dez. Eu quero as 

que comeu o teu fillo. 

Entón o irmao rico volveu ó xuez, na percura de xusticia. 

O xuez escoitouno e dixo: 
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-A miña sentencia sigue sendo a mesma que a daa primeira vez. 

Cadaquén pode facer cos seus bens o que lle pete. E cando teu irmao che di: 

“quero as miñas fabas”, ¿por qué tratas de que leve as túas en vez das súas? 

Vaite e non volvas máis! 

Os irmaos volveron á casa. O probe cunha grande alegría no corazón e o 

rico moi triste e encabuxado. 

O rico chamou ós máis vellos e esperimentados habitantes da aldea e 

pideulles que intercedesen polo seu fillo. Prometeu darlle ó irmao a mitade 

das riquezas que tiña se non mataba o fillo. 

Os vellos foron ver ó probe e éste dixolles: “Meu irmao sería quen de 

matar ó meu fillo hastra por unha faba. Pero eu non pensei en matar o del. 

Somentes quixen darlle unha leición  a meu cobizoso irmao”. 

O neno viveu e o probe fíxose rico. Así o contan. 

E todo aquel que teña escoitado este conto debe ter presente que : 

Se tiras unha pedra ó aire, pódeche cair na cabeza. 

Se cobizas o alleo, perderás o teu. 

Se argallas algo malo, de primeiras será disgracia pra outro, pero 

dempois convertiráse nunha disgracia pra ti. 
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 SOLUCIONA: 
 

1- Escribe unha historia similar que poidese acontecer na actualidade.  

2- O autor da ilustración é Castelao. Busca  o título do debuxo.  

3- Escribe un pequeño resumo da vida do autor da ilustración. 

4- ¿Qué relación atopas entre o debuxo e a emigración?. 

5- Cambia o final do conto. 

6- Fai a túa proposta de ilustración. 

7- Ubica nun mapa os lugares por onde se moveu Castelao. 
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O HOME PARVO 
 

(............................) 
 

Hai moitos, moitísimos anos, había un home que tiña unha filla moi 

fermosa. 

Por eso aparecían arreo vellos e mozos na súa palloza. Viñan dende 

logares arredados, a onde chegara a sona da beleza daquela rapaza. Pedían 

casarse con ela. 

Pero Mabale, seu pai, que era un fachendoso, ós que tal lle pedían 

poñíalles unha proba da que non era moi doado saír: “Ha de traguerme un 

cesto cheo de auga aquel que se queira casar coa miña filla”. 

Aconteceu que esta argallada chegou ós ouvidos dun home de longa 

vida, moito camiño andado e non pouca abelencia, que se dirixeu a aldea do 

Malabe pra lle pedir a filla como muller. 

E tamén a el lle puxo aquela condición. Pero o forasteiro non se 

solprendeu nin abandonou o seu propósito. 

Pideu que lle trouxesen o cesto maor que houbese, así como uns 

melongos pra amarralo polas agarradallas. Ó ver a afouteza deste 

pretendente, todos os vecinos da aldea, ríndose del, puxéronlle o alcume de 

“home parvo”. ¿Quén podía ser capaz de encher un cesto de auga? 

Pero o “home parvo” foise hastra o río, no que mergullou aquel gran 

cesto, moi ben atado, e mandou logo que os homes que estaban na orela 

turrasen del polas cordas atadas ás agarradallas. O cesto non saía do fondo e 

as cordas crebábanse. 

Entón dixo o “home parvo”: 

-Ide e decídelle a Mabale que o cesto está cheo, pero as cordas de 

melongo non resisten a canga e crébasen. Que se quere que llo leve á súa casa 

ten de mandarme unhas liñas do fume que el ceiba pola súa pipa cando está 

fumando. 

Mabale acendeu a pipa e púxose a fumar, pero, por máis que teimaba, 

os fiaños do fume que dela saían non se podían coller. Entón o pai da fermosa 

rapaza mandoulle decir que o que el pedía era un imposible. Non había 

maneira de cumprir esa encomenda. 

Cando o “home parvo” recibeu tal resposta, dixo: 
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-Pois que sepa Malabe que se el non me manda as liñas de fume eu non 

....................................................... 

........................................................................................ 

................................................................................................

............................ 

........................................................................................

.... ........................ 
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ANÚNCIASE TORMENTA 
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 SOLUCIONA: 
  

1- Busca na enciclopedia de artistas galegos ó autor da anterior 
ilustración. 

2- No libro da biblioteca G4 – 20 atoparás o final desta historia, escribe 
o que falta no texto. 

3- Ubica históricamento ó autor da obra “Anúnciase tormenta”. 
4- Escribe unha pequena biografía do artista. 
5- Pensa, escribe e ilustra como seria este conto si os protagonistas 

fosen piratas.  
6- Busca e localiza nun mapa o lugar de emigración do autor do conto. 

Realiza un pequeno traballo. 
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AMÉRICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GT “Dinamización da biblioteca escolar”. CPI Luís Díaz Moreno (Baralla) 142

O KAKUÍ 
 

(Arxentina) 
 

Hai moitos anos, moito tempo, nos arredores das grandes fragas 

norteñas, por onde Salta se achega a Tucumán e a Santiago, vivían xuntos un 

rapaz e súa irmá nunha pequena polloza de adobre. O único desexo do 

pequeño indio era percurarlle felicidade a rapaciña. Todas as mañáns saía a 

percorrer o monte na busca de algo que lle dese apracimento. Iba na busca de 

froitas bravas, tunas, algarrobas, ou pescaba nos regueiros e nos lagos, ou 

apolicaba polos árbores pra coller mel de apasmiqui, e cando atopaba algo 

saboroso levábao á casa pra darllo a súa irmá. Pero á rapazola india parecía 

que nada lle importaba de que seu irmao facía por ela, e todo llo pagaba con 

ingratitude. Cada vez que el lle ofrecía un regalo, ela veña de chantarlle axes 

e bulras. Ás veces, cando máis, dáballe unha pequena taniscada á froita que 

el lle traguía e logo guindaba sin máis, sin preocuparse por todo o traballo que 

a seu irmao lle custara conseguila. 

O rapaz ten pasado o día enteiro pescando, coa auga fría hastra a 

cintura; pero cando chegaba á casa, mollado e canso, súa irmá nin siquera 

miraba os sábalos pescados no relanzo do río; en troques berráballe e facíao 

sentir moi disgraciado. O rapaz nunca recibía agradecemento algún. As únicas 

palabras que ela lle dirixía eran ferintes e crudeles. Se voltaba coas maos 

valdeiras, dempois de moitas horas tras dun quirquincho, por exemplo, e lle 

pedía un gurrucho de auga pra beber, ela traguíalla, pero no intre en que o 

rapaz se dispoñía a coller o vaso, súa irmá valdeirábao e ríase diante da 

solpresa atristurada del. Somentes en tales ocasións a rapaza botaba unha 

risada, pois o resto do tempo achábase de mal xenio e renegaba co probe do 

irmao. 

A pesares desto, o pequeno indio facíalle cada vez mellores agasallos á 

irmá, percurando dela un agarimo que non conseguía. 

Un día, o rapaz entrou nunha parte da selva que non coñecía. 

Engastallábase en arbustos espiñentos que lle rachaban a pel e facíano sangar. 

Na derradeira atopou un mistol moi alto que tiña no curuto un enxamio de 

nésporas. Dempois de apoliñar polo árbore bateu cun camoatí de doce mel. As 
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nésporas atacárono e picáronlle o corpo todo, pero el puido arrincar a entena 

co seu coitelo. Estaba ledo porque lle levaría á irmá algo de moita valía. 

Cando chegou á casa xa era case de noite. Tiña as pernas e os brazos 

feridos de tanto canear entre silvas e espiños, e a cara inchada por mor das 

nésporas. Cando lle ofreceu o camoatí á irmá, ésta recibeuno con desprecio e 

non tardou en guindalo. Logo, o rapaz pideulle auga pra beber e lavar as 

feridas, e ela tróuxolla pra logo derramala e facerlle bulra. 

O pequeno indio decatouse por primeira vez do egoísmo e da crueldade 

da súa irmá. O agarimo que sentía por ela trocouse en amargura e xenreira, e 

matinou nun plan para vingarse dela. Díxolle: 

-Atopei na selva un fermoso regalo pra ti; un niño de alpamisqui, coa 

mel máis doce que hai no mundo. 

-Vai buscalo –díxolle a rapaza. 

-Non –díxolle el-. É algo que tés que recoller coas túas maos. 

A rapaza sinteu ganas de probar o mel e acompañou ó irmao á selva. O 

pequeño indio levouna hastra un árbore e díxolle: 

-Temos de rubir a este mistol. Ti vai diante e eu seguireite. 

Así o fixo a rapaza, e o irmao sigueuna coa súa machada. Ela berráballe 

decindo: 

-Estou certa de que me non gustará o mel... Non vexo o alpamisqui. 

-Debes de rubir máis –dixo o rapaz-. E seguiron apolicando. Chegou ela 

ó curuto e escramou con solpresa: 

-Aquí non hai nada! 

Pero non recibeu resposta. Mirou logo pra abaixo e veu que seu irmao 

baixara, logo de cortar coa machada todas as ponlas. Era imposible descer 

agora. A rapaza quedara na cima da árbore no meio do bosco. Veu logo que 

seu irmao camiñaba polo monte. Axiña quedou soia. 

Mentras se atopaba alí, no curuto, axitándose e berrando, a lingoa 

pegóuselle á boca, sentíase apremida polo remordemento, os pés 

convertíronselle nas poutas dun moucho, o nariz e as uñas encorváronselle, e 

os brazos abertos fóronselle cobrindo de prumas. 

-Turay! Turay! –berraba-. Irmao! Irmao! –pero seu irmao desaparecera. 
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A india trocárase en ave. Tan avergoñada estaba que se escondeu no 

mato perante o día e somentes voltou a sair cando chegou a noite. As xentes 

comenzaron a chamala Kakuí, ou sexa, ave noitega, e hastra o día de hoxe 

pódese ouvir o seu brado nas grandes selvas do Norde: 

“Kakuí! Kakuí! Irmao! Irmao!” 
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O NENO DAS PIÑAS 

CASTELAO 
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 SOLUCIONA: 

1- Escribe o nome completo do autor da ilustración. 

2- Realiza un pequeno traballo sobre a vida e obra de Castelao. 

3- Busca información sobre os indios que vivían na Arxentina e debuxa 

ós protagonistas da historia. 

4- Entre todos e buscando información na biblioteca elaborade un 

traballo ilustrado sobre distintos tipos de aves.  

5- Basándote nas pinturas de Paul Gauguin, realiza outra ilustración 

para este relato.  
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AS PERSOAS QUE BUSCABAN O DÍA DE MAÑÁN 

 

(Brasil) 

 

Un home saeu a arranxar uns asuntos. O camiño era longo e comenzaba 

a anoitecer. Andando e andando, veu unha casiña; dirixeuse a ela, tocou na 

porta e pideu que lle permitisen pasar alí a noite. Deixárono entrar e déronlle 

comida. Pero deseguida veu como toda a familia se puxo en movemento coma 

pra ir a algunha parte. 

Ó ver tales arranxos, o forasteiro perguntou: 

-¿A ónde van todos vostedes tan tarde? 

-Imos na busca do día –dixéronlle. 

O forasteiro quedou aloleado; sin saber qué decir, mirou ós donos da 

casa cos ollos moi abertos. 

Cando todo estivo disposto, a familia colleu uns sacos e saeu a toda 

présa da casa: o pai, a nai, os fillos, os tíos e tías... Nun instante a casa ficou 

valdeira. O forasteiro quedouse cavilando un chisco, e logo correu tras deles. 

Correron todos hastra que empezou a amanecer. Entón ataron 

fortemente os sacos e voltaron. Cando chegaron á casa xa era día. Abríronos e 

comenzaron a sacudilos no patio. 

O forasteiro, cheo de curiosidade, non puido conterse e perguntou qué 

trouxeran nos sacos. 

-Trouxemos o día –respondéronlle-. Xa lle dixemos que ibamos na 

percura do día. 

O forasteiro abaneou a cabeza, agradeceu a hospitalidade e puxo pés ó 

camiño. 

De volta dos seus choios, tocou na mesma porta. Traguía un galo. Dixo: 

-Tróuxenlles esta ave pra que non teña que ir todas as noites na busca 

do día. Ela traguerálles o día á casa sin que teñan que cansarse. Non teñen 

máis que poñela nun logar alto dende a víspora. Cando cante a primeira vez 

quer decir que o día inda está lonxe. Cando cante a segunda, o día estará 
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máis perto. E cando cante a terceira vez será que o día está no patio. Esta ave 

chámase “galo”. 

Todos estaban abraiados vendo o galo. O forasteiro pousouno, e o galo 

endereitouse, bateu as azas e cantou: “Quiquiriquí”. 

A familia asustouse cando ouveu aquela maneira de cantar; ninguén 

quixo achegarse. 

Así e todo, o dono da casa estaba moi satisfeito co agasallo e, 

refregando as maos, díxolle á muller: 

-Moi ben, muller, xa non teremos de saír todas as noites pra traguer o 

día nos sacos. 

O forasteiro despideuse e marchou. Pero cando xa estaba lonxe, a 

muller da casa díxolle ó home: 

-Ai, qué alpabardas somos! Non lle preguntamos con qué se mantén 

este animal. 

O home saeu a ver se apillaba ó viaxeiro; veuno e berroulle: 

-Amigo! Pare, meu amigo, non corra, agarde! 

O viaxeiro detívose. Cando o home chegou á beira del, ampeando, 

perguntoulle: 

-Por favor, amigo; non me dixo que é o que come a ave. 

-Pois, come de todo... 

O home, sin tan siquera dar as gracias, deu meia volta e chegou 

correndo á casa. Iba asustado, e dende a porta berroulle á muller: 

-Que disgracia a nosa! Díxome que a ave cómeo todo. ¿Qué faremos 

agora? Comerános a nós tamen! 

A muller, moi amedoñada, xuntou as maos e cun salaio dixo: 

-Temos de matalo axiña, denantes de que nos coma. 

Toda a familia, armada de paus, fóiselle enriba ó probe do galo... 

Dende esa, o mesmo que antes, os que moran naquela casa saen todas 

as noites na busca do día, pra collelo no mencer e levalo ó eido nos sacos. 

¿E qué foi do galo?... O galo................................................. 

.................................................................................... ......... 

......................................................... 
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UN SOL 
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SOLUCIONA: 

1- No libro “Contos vellos pra rapaces novos”. Busca e escribe o final 

do relato. 

2- Inventa e escribe varios finais distintos. 

3- Pensa e escribe un conto no que o protagonista sexa un esquío. 

Realiza a ilustración. 

4- Busca nun libro de animais os que sexan da familia do galo e fai un 

traballo sobre eles. 

5- Nun libro ou preguntando na casa selecciona e escribe tres adivinas 

que teñan ó galo como protagonista. 

6- Realiza outra proposta de ilustración para a historia. 

7- Pon o nome completo do autor da ilustración debaixo do título. 

8- Ubica nun mapa ó país de onde procede este conto así como os 

países limítrofes 

9- Investiga sobre o autor do relato e escribe unha pequena biografía. 
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A FROL DE CAMALOTE 

 

(Uruguai) 

 

O camalote é unha pranta acuática indíxena que se cría nos ríos, 

regueiros e lagoas do Uruguaí e que dá unha belida frol celeste, do grandor da 

mao dun neno. 

Veleiquí a lénda da súa orixe. 

Era nos tempos dos indios. 

Na beira dun río moraba feliz unha tribu na súa toldería. Mantíñase da 

caza, da pesca e das froitas silvestres. 

Certa vez viron, con aglaio, que chegaba xente branca, vida de non se 

sabía ónde, pra adornarse con afouteza das súas terras. Os indios non miraron 

con bós ollos tal intromisión. Loitaron en defensa das súas terras de caza e 

das súas augas de pesca. Dempois de feros combates, nas que unhas veces 

venceron e outras foron vencidos, chegaron a un acordo cos invasores. 

Deprenderon uns e outros a viviren coma bós vecinos. As tribus acolleron con 

moita aquela as relacións cos estranxeiros. Pasaron varios anos. 

O xefe invasor tiña unha filla loira de ollos azúes. Era tan fermosa e tan 

boa, principalmente cos nenos indios, que toda a tribu lle tomou agarimo. 

O río, en cuias ribeiras moraban agora indios e brancos, era perigoso e 

traicioneiro. E así ocurreu que, unha tardiña, mentras se bañaban varios 

nenos,as augas comenzaron a medrar. Houbera treboadas fortes e apareceu a 

enchenta. Un dos nenos indios foi arramplado polas augas. Estaba a pique de 

afogar. 

Os outros nenos pudieron saír ó resío dando berros. Neso apareceu a 

fermosa filla do xefe branco e, espíndose, guindouse ó río, nadou uns metros, 

perigosamente, e logrou coller ó rapaciño. Co barullo que se armou foi 

chegando máis e máis xente. Chegou tamén o cacique, pai do neno indio que 

se afogaba. Nadando, saeu ó encontro do fillo que a moza loira percuraba 
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salvar. Loitando coa corrente, sacouno, pero non puido facer o mesmo coa 

moza, que foi arrastrada polas augas e endexamáis apareceu. 

A tribu enteira, logo de realizar estrañas cerimonias pedíndolle ó deus 

Tupá pola alma da heroica moza branca, comunicoulle ó pai désta, ó traveso 

dos meigos, o mensaxe que daquel deus recibiran. Tupá, conmovido polo 

sacrificio que a moza fixera pra salvar ó cativo indio, dispuso que seguise 

vivindo en forma duna frol; unha frol que podería verse arreo sobor dos ríos e 

dos lagos. 

E así, na primavera, en todas as primaveras, os ollos celestes e inxeles 

da mociña branca, convertidos en froles de camalote, contemplan a vida e a 

paisaxe campesía do Uruguai. 
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MARIÑA 

LUÍS SEOANE 
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SOLUCIONA: 

1- Busca o camalote e outras flores que vivan na auga. Fai os seus  

     debuxos e ponlles o nome. 

2- Debuxa o mapa de América, pon o nome de todos os países. 

3- ¿Qué sabes das tribus de indios e dos brancos? Busca información na 

biblioteca. Debuxa unha familia de cada grupo étnico. 

4- Escribe unha breve biografía da nena que se convertiu en flor. 

5- Realiza outra ilustración para a historia “A frol de Camalote”. 

6- ¿En qué parte de Uruguai sucedería ó que nos conta esta historia? 
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OUTRAS 

ACTIVIDADES 
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PROPOSTA Nº 1 

 

 
 

CUARTO DO VELLO MARIÑEIRO 
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SOLUCIONA: 

1- Inventa unha historia a partir do cadro anterior. 

2- Infórmate na biblioteca para facer unha pequena biografía do autor 

da pintura. 

3- Investiga e establece relacións entre o autor do cadro e o autor 

homenaxeado polas Letras Galegas do ano 2006. 

4- Selecciona 5 libros da biblioteca nos que poidamos encontrar 

información sobre barcos. 
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PROPOSTA Nº 2 

 

 
 

LUÍS SEOANE 
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SOLUCIONA: 

1- Busca o título da obra. 

2- Escribe un pequeño relato tomando o cadro como referencia. 

3- Investiga e escribe sobre a obra de L. Seoane. 

4- Trata de representar en comic a vida de L. Seoane. 

5- Representa os mesmos personaxes do cadro no momento actual. 
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PROPOSTA Nº 3 

 

 

 

 
 

LUGRÍS 

 

 

 

 

 

 



GT “Dinamización da biblioteca escolar”. CPI Luís Díaz Moreno (Baralla) 161

SOLUCIONA: 

1- Busca e escribe o título do cadro. 

2- Escribe un conto que se corresponda coa obra anterior. 

3- Lemos historias de seres mitolóxicos e realizamos propostas 

plásticas, basándonos nos traballos de Lugrís. 

4- Investigamos para coñecer os deuses das augas na mitoloxía grega e 

romana. Representámolos a nivel plástico, tomando como 

referencia as pinturas de Pablo Picasso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


