


TIC TAC
Revista de biblioteca Nº 3

Edición
CPI Ramón Piñeiro

2021 CPI Ramón Piñeiro
Praza dos Reis s/n
27360 Pobra de San Xiao, Láncara, LUGO

20
20

-2
1 CONTIDO

4 Relatos

24 Poesía

33 Títulos inspiradores

44 Bestiario

48	 Notas	biográficas

52	 Versionando	con	versos

54	 Lecturas	con	gancho

60	 Encontro	con	victoria

70 Poesía



Ilustración:
 Laura López Díaz

Con las técnicas aprendidas y reforzadas acerca de cómo escribir con 
corrección y con viejas viñetas de inglés que Victoria nos facilitó, hemos 
creado nuestras propias historias. Las clases de plásticas se convirtieron 
en un taller de ilustración, ruidoso y animado. Hemos utilizado técnicas 
de collage reciclando viejas revistas, en las que encontramos tonalidades 
de colores, texturas, imágenes y letras para nuestras portadas. Tras 
varias revisiones de expresión, ortografía y concordancias, éste ha sido el 
resultado del que nos sentimos muy orgullosos y orgullosas.

El espíritu de mi abuelo 

Ayer por la noche, mientras estaba leyendo un libro de misterio, apareció 
una sombra en la ventana y no le hice caso, pero apareció de nuevo. Yo 
me imaginaba que podía ser mi abuelo que venía del cielo a conocerme 
para saber cómo era, si era buena, si era mala y traviesa… Luego me fui a 
dormir, muy contenta, porque me imaginaba que estaba con mi abuelo. 
A la mañana siguiente me levanté y mi abuelo seguía conmigo. Fui a 
desayunar y él venía también, pero nadie lo veía, solo yo y estuve todo 
el día con él. Me lo pase genial. Me fui a dormir y al día siguiente ya no 
estaba y me puse a llorar. Mi madre vino a consolarme, pero no funcionó. 
Me tumbé en la cama pensando que estaba con él jugando en casa de mi 
abuela y que dormía con él, no podía dejar de llorar. Al día siguiente, otra 
vez, y así todos los días. Pero un día me di cuenta de que él seguía en mi 
corazón.

Aitana López González, 5º Ed. Primaria

Relatos
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Los caracoles pintores

Había una vez, un hombre que vivía en un pequeño pueblo del norte de 
España. Los días eran grises la mayoría de ellos.

 Los niños del pueblo pasaban todos los días por delante de su casa, era 
muy pequeña, la miraban de reojo porque era muy gris y oscura y ni 
siquiera saludaban al buen  hombre que vivía en ella. Él los miraba y sentía 
que daba miedo su casa, pero no sabía cómo solucionar el problema para 
que un día, sólo un día, los niños se parasen un segundo a hablar con él. 
Sin embargo, José, que así se llamaba, tenía un jardín precioso, con rosas 
rojas, amarillas, blancas; gladiolos, violetas y también tenía una huerta, la 
cual cuidaba con mucho mimo todos los días.

Cuidaba de unos animalitos pequeños y simpáticos que lo único que 
comían eran tiernas hojas, dulces y sabrosas, eran unos caracoles. Les 
hizo una casita para que estuvieran cómodos y felices.

José, cuando era joven, había trabajado como pintor para muchos de 
sus vecinos que ahora ni siquiera tenían un momento para visitarle, ni 
siquiera se paraban a hablar con él, pero él sí lo hizo en su momento.

Un día José bajó al pueblo y vio en la tienda de su amigo Juan una oferta 
de pintura y cogió un par de colores. Regresó a casa y fue al trastero a 
buscar su antigua brocha que tanto utilizó, también sus guantes y el mono 
que ya no le servía porque había engordado un poco (bueno, mucho, vale) 
y puso todo delante de su casa.

Comenzó pintando el tejado con un color rojo vivo, chillón, de esos que se 
ven desde la luna, más o menos, pero al bajar de la escalera, como ya no 
estaba acostumbrado, se cayó y se hizo daño.

Como ya era muy mayor, se fue a la cama porque no aguantaba con el 
dolor, aunque él fue un hombre muy duro. Estuvo una semana en cama 
sin poder salir a terminar su obra.

Mientras, los pequeños caracoles pasaban por delante del bote de pintura 
que José había dejado abierto. La textura de la pintura les gustaba y 

pasaban por encima 
de ella y después se 
paseaban por la fachada 
de la casa, así durante 
toda la semana.

Una mañana José 
escucho muchas voces, 
sonrisas y clip, clip. Eran 
los niños que estaban 
admirando la casa. Él, 
extrañado, miró por la 

ventana y los vio haciendo fotos  con sus móviles y comentando que era 
la casa más chula que habían visto nunca.

José salió de la casa porque no entendía nada, los niños le pidieron entrar 
en el jardín  para verla de cerca. Él, encantado, les dejó entrar y vio que la 
fachada estaba pintada de líneas pequeñas haciendo un dibujo precioso.  
Los caracoles habían hecho un trabajo alegre y divertido, era el más 
vistoso y original del pueblo y eso haría que  los días grises del norte 
fueran más alegres.

A partir de ese momento José fue visitado por los niños y mayores todos 
los días y los caracoles pintaron también el interior de la casa; eran lentos 
pero eficaces y estaban agradecidos por los cuidados que José tenían con 
ellos.

Y colorín y nunca mejor dicho “colorado”, este cuento se ha acabado.

 Ian Pérez Álvarez, 5º Ed. Primaria
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Perdido en la playa

Hace 6 o 7 años, mi familia y yo fuimos a la playa. Yo le tenía miedo al 
mar y mi mamá me descuidó un momento. No recuerdo dónde estaba mi 
padre. Me acerqué a una charca a jugar con unos niños. Mis padres y unos 
amigos empezaron a buscarme por toda la playa pero mi madre, como 
pensaba que yo le tenía miedo a las olas, se fue a buscarme al parque. 
En medio de la desesperación mi madre se puso a llorar, cuando aparecí 
detrás de ella y le dije: "Hola, mamá."

Moraleja: No dejes nunca a un niño solo.

Mario Peña Giraldo, 5º Ed. Primaria

Mi gran sueño

Hola, soy Emma y tengo 13 años. Desde pequeña, me encanta el espacio 
y todo lo relacionado con él. Siempre quise ser astronauta de la NASA y 
algún día poder llegar a la Luna.

- ¡Papá, papa! Hoy en el colegio nuestra profesora nos ha dicho que había 
clases y actividades sobre el espacio, que si queríamos ir que mañana nos 
daba el papel con la ubicación. ¡Papá!, ¡por favor!, ¡déjame ir, por favor!

-Bueno hija, ya hablaré con tu madre hoy.

(Al día siguiente)

-Hola Emma, buenos días.

-Hola papi ¿has hablado ya con mamá?

-Sí, pero no podrás ir, lo siento mucho.

- ¡Pero papá! ¿Por qué?

-Emma, no puedes dejar de centrarte en tus estudios, esa es la razón.

-Papá ¡es mi sueño!

-Lo siento, hija.

Cinco días después, cuando Emma llega del colegio:

-Emma, prepárate que tenemos que ir a un sitio.

- ¿A dónde papá

- Es un secreto 

- ¡Joo, yo quiero saberlo!

- ¡Sorpresa, sorpresa!

Tras 15 minutos de coche, llegaron a su destino.

- ¡Emma, ya hemos llegado!

- ¿Qué es esto papá?
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Ilustración: Alba López López

- Entra y verás

- ¡Es el campamento de actividades de la NASA que te dije! (dijo llorando)

- Sí hija, disfrútalo. Te vengo a buscar en 3 horas.

Tras dos meses de campamento, Emma fue avanzando en el colegio y por 
sus estudios no pudo seguir haciendo nada relacionado con el espacio.

Cinco años más tarde, Emma ya tenía 18, ya había acabado el BAC y entró 
en la Universidad (estudiando para ser astronauta). Una vez finalizó sus 
estudios, hizo todos los exámenes para entrar a la NASA ¡Y entró! Ya tenía 
24 años en el momento en ese momento. Tras muchos y muchos meses de 
preparación, entre curso y curso y exámenes y mucho entrenamiento de 
astronauta, Emma cumplió 26 años.

Un maravilloso día para recordar toda su vida, pasó esto: Emma acaba de 
llegar a casa y, como de costumbre, miró el buzón y se encontró la carta 
que le hizo cumplir su sueño… La carta tenía una invitación para ir a la 
Luna y Emma contestó que sí.

Tras muchos meses de entrenamientos y preparaciones, LLEGÓ EL GRAN 
DÍA: ¡Pisó la Luna!

Carlota Cabado López, 5º Ed. Primaria
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A porta do segredo

Chámome Anxo e veño dun país Americano (Arxentina). A todo o mundo, 
e en especial  aos rapaces deste colexio, chámalles a atención que fale tan 
ben o galego. Eu sempre lles digo que para saber galego ou calquera 
outro idioma hai  que  pasar horas estudando.

As veces son algo preguiceiro para outras cousas, pero para min os estudos 
son algo moi importante . A xente di que as miñas afeccións son estudar 
e ...  estudar, pero iso non é  verdade, a min gústanme outras  cousas: o 

fútbol, tanto fútbol sala como fútbol de 
campo, pero iso ninguén  o ve .

Vou a un colexio un pouco raro, os 
mestres teñen una porta  da que ninguén 
sabe o que hai detrás dela. Segundo os 
meus compañeiros  houbo un rapaz que 
entrou e nunca máis volveu  a aparecer. 
Ao mellor simplemente é unha mentira 
desas que contan as veces para asustar 
a xente, pero o da porta é verdade. Non 
sei eu que lío teñen  montado….

As veces teño unha sensación de que 
hai algo metido, algo que nós nunca 
podemos ver .Pero, sabedes que? penso 
adiviñar o que agochan aí .

Continuará…….. 

Lucía Capón López, 6º Ed. Primaria

O rapaz

Esta é a historia dun rapaz chamado Light ao que lle facían bulling na 
escola.

Light tiña  19 anos e vivía coa súa nai. El era diferente aos demais  mozos 
da súa idade. Gústalle o anime, debuxar, poñerse saia… En cambio aos 
outros  non lles gusta o anime, nin debuxar e moito menos as saias, eles 
son máis de chándal, xogar…

A Light  encantáballe estar no seu cuarto escoitando música (the nights, 
Talking to the moon)  todo o día. 

Pero un día na escola  encerrárono nun cuarto, no que se da a clase de 
Arte. Estivo alí máis de dúas horas ata que un rapaz lle abriu a porta e lle 
dixo:

-Estás ben?

Light non sabía que dicir, estaba a fixarse abraiado no seu salvador. 
Despois dese día fixéronse amigos e ninguén volveu a meterse con el.

Dana Díaz García, 6º Ed. Primaria

Ilustración: Nicolás Besada Armas
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Ilustración: Iratxe Rodríguez Da Silva

A segunda oportunidade de Lois

Esta é a historia dun neno que naceu nunha familia moi pobre, pero o 
destino quixo darlle outra oportunidade.

Lois era moi alegre. Tiña seis anos e vivía na compaña da súa nai e da 
súa avoa. O seu pai abandonounos ó nacer el. A pesar da pobreza era moi 
feliz.

A súa nai traballaba de sol a sol, a súa avoa Maruxa coidábao moito: 
levábao ó colexio, facíalle a comida, duchábao, xogaba con el…

Entre a súa pensión e o soldo da nai ían tirando pero unha noite, todo 
cambiou para sempre.

Facía moito frío e deixaron un radiador conectado para pasar a noite. Con 
tan mala sorte que se produciu un curto circuíto, provocando un lume. 
Cando se deron espertado, xa era imposible escapar á desgraza. Os veciños 
avisaron rapidamente ós bombeiros, pero cando chegaron 
o lume estaba descontrolado. A súa nai e a súa avoa 
non tiveron sorte porque ambas durmían nos 
cuartos dianteiros e non puideron facer 
nada por elas. Sen embargo, Lois durmía 
só na habitación e cando acudiron a 
rescatalo, o lume aínda non chegara 
alí. No medio das chamas, apareceu 
un bombeiro que o colleu nos brazos 
e o sacou daquel inferno.

O neno estaba aparvado e 
intoxicado polo fume. Aquel 
bombeiro salvoulle a vida e 
aínda non sabia Lois de que 
maneira.

Levárono ó hospital e alí déronlle todos os coidados e todo o cariño 
posible. Os días seguintes foron moi longos e tristes porque  non entendía 
nada do acontecido. Pasaba a maior parte do tempo durmindo. Cando lle 
explicaron todo, chorou desesperadamente e todos os sanitarios fixeron 
o posible por arroupalo. Aquel bombeiro, chamado Pedro, preocupábase 
polo neno tódolos días. Por iso, cando se decatou de que o levarían a un 
centro, fixo todo o posible para intentar adoptalo. Porque a súa muller 
non podía ser nai e cando lle contou todo, decidiron que farían todo o 
que estivese nas súas mans para quedarse con el.

Os trámites foron duros e moi longos, pero finalmente conseguiron que lles 
concedesen a adopción, con moitísima ilusión. Era o que máis desexaban 
no mundo: “ser pais”. O día de levarse a Lois para casa, por fin chegou. Con 
gran nerviosismo chegaron ao fogar. Tiñan todo preparado: o cuarto de 

Lois, a súa roupa, xoguetes, o novo colexio…

Dende o primeiro momento o neno adaptouse 
ben. Era moi bo e estaba moi ben educado, 
e iso notábase.

Preguntaba moitas veces pola súa nai 
e a súa avoa. María que agora era a 
súa nova nai, con moita paciencia 

e cariño, dicíalle que estaban no 
ceo, dende onde o coidaban e que 
eran dúas estrelas que brillaban 
moito. Nas noites estreladas, sempre 

sinalaba o ceo para ensinarllas. Pouco a 
pouco, a medida que medrou, deixou de 

preguntar.
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Os anos e a vida foron pasando e tanto Pedro como María esforzáronse 
e conseguiron facer de Lois un rapaz nobre, humilde, bo estudante 
e mellor persoa.

Sempre quixo ser dentista e con esforzo, chegou a selo. Montou a 
súa propia clínica, con axuda dos seus pais. Coñeceu a súa futura 
muller e co tempo casaron e tiveron dous fillos. Tivo unha vida 
próspera e feliz, a pesar de que perdera a súa a familia aquela 
tráxica noite por culpa daquel lume. A vida ofreceulle unha 
segunda oportunidade, que soubo aproveitar. Sempre lles 
agradeceu ós seus país, que lle devolvesen a vida. Quíxoos 
con loucura e coidounos ata o derradeiro día das súas vidas.

Alba López López, 6º Ed. Primaria

O último día de clases

É o último día de clases, que ganas que chegase! Prepareime  
moi  rápido, e con moita ilusión. Notábanse os nervios en todo o 
colexio, todo apuntaba a un día precioso e de diversión. Chegou 
a hora de saír para fóra con todo o profesorado e todas as clases 
de primaria, infantil e ESO xuntos, para facer xogos. Cando 
miramos o reloxo xa pasaran dúas horas, que rápido se nos 
pasaron! Pero non importa seguiremos gozando todo o día. 

Eran xa as dúas e vinte e … soou o timbre. Xa se acabou a 
escola por tres meses!

Borja Mourelo Reija, 6º Ed. Primaria
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Fotografía: Beatriz Rivera González

O neno árbore

Había unha vez un neno que odiaba as plantas. El sempre dicía que 
non importaba destruílas porque non sentían nada. Un día a súa nai 
explicoulle que eran seres vivos e que sen elas non poderíamos vivir, 
pero Xoel, que así se chamaba o neno, non cría nada. Un día espertou 
nun bosque, sentíase moi alto e robusto, ademais non podía camiñar. 
Mirou os seus brazos e resulta que en lugar de brazos tiña ramas cheas 
de follas. Era unha árbore! De súpeto un neno comezou a arrancar as 
súas follas e a colgarse das ramas, Xoel estaba sufrindo, e se as demais 
plantas sentían o mesmo? Cando o neno marchou, a nova árbore quedou 
reflexionando sobre o que lle estaba pasando. A natureza fíxolle iso para 
que se decatase do que os outros sentían. Estaba arrepentido pero pouco 
disposto a cambiar. De súpeto as plantas do bosque comezaron a falar, 
explicáronlle que se el as trataba así de mal os humanos desaparecerían. 
Xa estaba convencido e desculpouse con todas. Pasadas dúas horas o 
seu corpo comezou a encoller e apareceu no seu cuarto. Xa volvía a ser 
un neno!. Agora Xoel ten trinta anos e traballa nunha empresa para o 
coidado do medio ambiente.

Pablo López Urrutia, 6º Ed. Primaria
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Ilustración: Andrea Chousa Real

Un can intelixente

Érase unha vez un can chamado “Trusco “ que sempre andaba facendo 
das súas xa que era moi intelixente.

Ata que un día escapou da casa  e dirixiuse  á escola, xa que estaba 
impaciente por empezar o seu primeiro día de colexio. A súa familia 
estaba un pouco preocupada porque non sabían como podería chegar 
pero Trusco seguiu a Rúa chamada “Rúa dos intelixentes” e logrou chegar 
á escola. Na escola coñeceu ó mestre Lorenzo e os seus compañeiros 
Roqui ,Minerva, Ney e Koke. Lorenzo díxolles que ían ir de excursión e de 
seguido, Trusco e os seus amigos prepáranse para saír á cidade a visitalos 
museos máis importantes para cans.

Chegados o museo o profesor Lorenzo presentoulles a súa guía chamada 
Maia a cal lles mostraría obras, cadros, libros, figuras de cera de tódalas 
razas de cans e ata utensilios máxicos. Foi un día moi divertido para 
Trusco, Roqui ,Minerva, Ney e Koke pero a visita estaba a rematar e había 
que volver á escola. O problema chegou cando todos decidiron dirixirse 
camiño da escola pero a Trusco deulle por enredar e marchou cara o 
supermercado xa que o apretaba a fame. De camiño puido atopar 20€ 
colleunos no fociño e xa dentro sacou tickect  coa súa pata dianteira e 
esperou quenda. Xa lle tocaba; entón pediulle ó carniceiro costelas de 
porco e uns ósos.

O carniceiro estaba alucinando co que lle estaba a pasar, nunca tal vira! 
Entón decidiu ir tras del . Trusco colleu a bolsa da compra no fociño e 
dirixiuse camiño da escola pero antes de chegar fixo unha pequena 
parada: sentouse nas patas traseiras e comezou a comer os ósos. Cando xa 
rematou, mirou a un lado e outro da Rúa  e atravesou polo paso de peóns  
e así, pouco a pouco foi buscando novamente a  Rúa dos intelixentes 
ata chegar o seu destino. Tocou o timbre e agardou na porta ata que lle 
abriron…

De seguido apareceu o mestre Lorenzo , entón Trusco entrou coma un 
lóstrego e o mestre queríao pillar pero foi imposible porque se lle colou 
entre as pernas e decidiu marchar para conserxería e meterse nunha 
caixa,  xa que alí estaba a salvo ata que soara a serea e poder marchar 
para a casa  sen ter que dar explicacións o mestre xa que Trusco viuno un 
pouco nervioso, e tiña medo de que o castigase….

Entón, en  canto soou a serea, Trusco decidiu marchar coma un raio 
envelenado camiño da casa e deixar que se tranquilizasen as cousas ata 
novamente o día seguinte…

Nicolás Fernández López., 6º Ed. Primaria
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Ilustración:
 Iratxe Rodríguez Da Silva

Unha historia misteriosa

Xoán e Hugo son curmáns, viven na mesma vila, polo  que  sempre están 
xuntos. Ao lado     da casa de Xoán, hai  unha casa moi grande, na que vive 
un home alto, con barba branca, ollos azuis e lentes. Viste un xersei gris 
coma un día de lóstregos, un pantalón negro e uns zapatos marróns.

Todos os días sae da casa as 21:32, leva unha maleta vermella cun inmenso 
cadeado. Despois de observar que iso se repetía mes tras mes, decidiron 
investigar a onde ía e que agochaba nesa maleta .

Para non ser descubertos  disfrazáronse coma unha parella de anciáns. 
Descubriron que o seu destino era unha casa vella e afastada da vila, sen 
luz nin auga. Alí agochábanse unha muller enferma cos seus tres fillos. 
Faltaba por saber que había nesa maleta. Vixiando por unha diminuta 
fiestra   viron como sacaba comida, bebida e medicamentos  para aquela 
pobre familia sen recursos.

Aquel misterioso home simplemente era unha boa persoa que axudaba a 
xente que o precisaba.

Andrea Chousa Real, 6º Ed. Primaria

As miñas palabras favoritas

Zimal Khadija, 4º Ed. Primaria
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El poema del sol

Sol, solito quédate un ratito 

Que te necesito  

Que yo contigo me quiero quedar  

Que ya llega el veranito  

Bajo tus rayos de luz me encantaría estar 

Me voy para la playa después de dos años y bronceada quedaré 

Las olas del mar hacen que brilles aún más 

Con toda la gente te encanta estar 

Bajo tus rayos de sol a todos les encanta jugar 

Que cuando llegue el invierno todos te vamos a extrañar 

Mi sol único y hermoso   

Que en todas las mañanas contigo me encantaría despertar. 

Paula Espinosa Alvarado, 6º Ed. Primaria

Poesía

Ilustración:
Lara Montero López
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A primavera
Na primavera florece a vidueira
e as rosas póñense fermosas.
Cantan os paxariños, cantan os grilos
e no parque xogan os máis pequeniños.
Os paxariños fan os seus niños
mentres as flores alégranos coas súas cores.

Adrián Arias López, 6º Ed. Primaria

Ilustración:
 Ana Fernández. Mon

Flores
As flores de lindos olores,
os pétalos de fermosas cores,
como o océano en verán,
mentres o vento acaricia a miña man.
Os paxaros voan,
o aire sopra e as ondas mécense soas.
O xirasol lindo e bonito
como o brillante sol amarelo.

Alison Pérez Rivera, 6º Ed. Primaria
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Ilustración:
 Lucía Capón López

A noite
A noite estrelada
de recordos  ven chea 
bailaba que bailaba
baixo a Lúa chea.

A noite estrelada 
ilusións atraen
soñaba que soñaba 
que estrelas caen.

Diego M. Rodrígues González.,  6º Ed. Primaria

A pomba non está soa
A pomba non está soa,
sempre ben acompañada,
pola humanidade que mola.

Emma, 6º Ed. Primaria

Fútbol
Entro al campo con intención
de darle fuerte a ese balón.
Cuando marco gol siento pasión
por eso el fútbol es mi ilusión.

Cuando jugamos en armonía
Ganamos con alegría.
Cuando ascendamos de categoría
Todo el mundo nos tendrá manía.

Cuando el partido está acabado
Estiro el músculo para no tenerlo contracturado
Mientras con mis compañeros charlo
De quién habrá clasificado.

Gael, 6º Ed. Primaria

Ilustración:
Adrián Arias López
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Ilustración:
 Andrea Chousa Real

Ilustración:
Pablo López Urrutia

Pandemia
Chegou un virus malote
meteunos a todos na casa nun lote
Non entendiamos nada
Pero o COVID non avisaba
Avós, pais, nenos e mestres
todos evitando estas pestes
Desexando todos as vacinas
mentres os laboratorios as facían
aplausos, unión, forza e silencio
a todas as persoas que traballaron sen alento.

Ana Fernández Mon, 6º Ed. Primaria

Os animais e as cores
As vacas pastaban na herba verde,
 verde que no campo se perde.
Os pitiños a piar
pola súa naiciña queren chorar.
As galiñas a remexer 
xunto o trigo amarelo sen recoller.
As ovellas brancas como o algodón
 nas pallas buscan un colchón.
O can negro coma a noite,
está feito un folgazán
pero quedará de gardián.
Cantas cores, cores cantas
Temos na miña granxa.
Se queres velas todas brillar
pola miña granxa terás que pasar.

Borja López Fernández, 6º Ed. Primaria
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Carmela, a muller famosa

Había unha vez unha muller que ía de vacacións a Hollywood no tren das 
5:30 da mañá. Ía ver a cidade e comprar bolsos e zapatos.

Mentres  compraba, un director de cine ofreceulle un traballo para unha 
película e ela dixo que si.

Así foi como se converteu nunha actriz famosa.

Diego Pereira Vila, 2º ESO

O misterio da casa abandonada

Esta novela forma parte de una saga 
que consta de cinco libros en los que 
se narran las aventuras de un joven 
llamado Percy que descubre que los 
dioses griegos siguen existiendo en la 
actualidad, y él es hijo de uno de ellos. 
Anabeth y Grover serán sus compañeros 
de aventuras. Juntos intentarán resolver 
los conflictos de los dioses evitando que 
destruyan el mundo.

Son libros muy divertidos que te hacen 
sentir que eres tú quien está viviendo 
todo lo que se narra y además aprendes 
mitología griega sin darte cuenta. Una 
buena forma de vivir aventuras sin 
moverte de casa. Si tuviera que darle 
una nota, sería diez sobre diez.

Los otros títulos de la saga son El ladrón 
del rayo, El mar de los monstruos, 
La maldición del titán, La batalla del 
laberinto y El último héroe del Olimpo.

Lucía Díaz Cobas, 3º ESO

Títulos inspiradores

Imaxe: Beatriz Rivera González 
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A rapaza do tren

Ana era unha rapaza que estudaba Maxisterio. Cando ía visitar a seus pais 
viaxaba en tren. Nel sempre vía a unha nena soa; así durante dous anos. 
Ana preguntouse quen sería pois foran demasiadas as veces que a vira 
soa.

Un día había alguén con ela: era un home duns corenta anos que 
perfectamente podía ser seu pai.

Ao baixar do tren na última parada Ana foi detrás deles sen que o soubesen. 
Chegaron a unha casa abandonada que se vía en bo estado desde fóra e 
Ana marchou.

Dúas semanas máis tarde leu na prensa que había dez anos da desaparición 
dunha familia. Ao principio non se interesou pola noticia pero cando viu a 
fotografía recoñeceu á nena do tren co home da última vez e unha muller.

Ana empezou a pensar se a súa imaxinación a estaría confundindo, 
pero canto máis pensaba máis segura estaba de que vira esa nena. Ao 
día seguinte colleu o tren e, por primeira vez en dous anos, non estaba a 
pequena. Preguntou a varias persoas se se acordaban da nena e ninguén 
sabía de que falaba. Iso fixo que empezara a poñerse nerviosa e, para 
afastar ese asunto da cabeza, foi á casa abandonada onde vira por última 
vez a nena. Ao chegar, a casa estaba en mal estado, case para caer; ela 
non a recordaba así. Acercouse á porta e viu un debuxo dunha familia. 
Ana comprendeu que a nena perdida no tren buscaba a súa familia para 
poder descansar en paz.

Susana López Sánchez, 3º ESO

Ilustración:
 Marta Rivera López
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A ovella negra

Esta é a historia da familia Giménez, unha das máis importantes 
en EEUU na década dos corenta. Os vellos creadores da gran 
familia morreran nun accidente de tractor e, desde aquela, os seus 
fillos seguiran coa empresa familiar de plátanos. Trouxeron ao 
mundo tres fillos e unha nena, todos saíron grandes estudantes 
e traballadores menos Juan, o máis novo, todo un lacazán: non 
estudaba nin traballaba, era parvo de todo. Un día os pais levárono 
a un psicólogo para saber que problema tiña e díxolles que era 
superdotado. Os pais, abraiados, metérono a levar cas contas da 
empresa de plátanos e arruinou a familia. Desde aquela chámano “a 
ovella negra”. Non sabían que facer co fillo. Os veciños dábanlles 
algunhas ideas, os familiares, outras … Os pais decidiron deixar as 
cousas claras: o rapaz era parvo, pero era fillo; e non lle ían facer 
nada.

David Díaz Liz, 3º ESO

Historia de Ana

Eran as catro da mañá dun sábado á noite e, como calquera outro, Ana 
estaba facendo unha videochamada cun amigo. Cando remataron de 
falar foi durmir pensando que ao día seguinte ía poder levantarse ás 
doce e non facer nada en todo o día. O que ela non esperaba e que ás 
oito, o seu pai, iría espertala para ir a casa da avoa.

A Ana estrañoulle moito porque a avoa vivía a dúas horas da súa casa 
e desaparecera xa había case un ano. Mentres se vestía e almorzaba 
seguía dándolle  moitas voltas ao asunto e no traxecto preguntou aos 
seus pais o motivo daquela estraña saída. Alí foi cando comprendeu 
todo. A súa nai explicoulle que como xa pasara tempo dende a 
desaparición todo o que pertencera á avoa, agora pasara a ser do seu 
pai e que ían ir visitar a casa para ver en que condicións se atopaba e 
decidir que facer con ela.

Cando chegaron, viron que a casa estaba en perfecto estado, tal como 
a deixara a avoa, xa que ninguén entrara nela.

Abriron a porta e o pai de Ana díxolles o que ían facer. Repartiu os 
cuartos entre os tres e encargoulles que as examinaran e as limparan 
un a un. A Ana tocoulle o que fora da avoa. Inspeccionouno de arriba 
a abaixo e non encontrou nada interesante ata que decidiu abrir o 
último caixón da mesiña de noite. Para a súa sorpresa atopou algo que 
semellaba un diario. Abriuno e viu o título: Caderno de Agosto. Ana 
cavilou por uns segundos e de súpeto recordou que agosto fora o mes 
no que desaparecera a avoa. Entusiasmada por ter atopado aquela 
reliquia comezou a ler o caderno. Nel, a súa avoa, escribira todo o que 
acontecera ese mes, os seus pensamentos e incluso a preparación da 
fuxida.

Ilustración:
Lucía Capón López
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Nese momento Ana estaba desconcertada, non sabía que facer. Ao final 
decidiu que non ía dicir nada do caderno e que o ía gardar na mochila. 
Pensou que na casa lle ía ser máis fácil chegar ao fondo de todo aquilo.

O día transcurrira normal, limparon a casa, comeron uns bocadillos no 
xardín e cando comezou a facerse de noite volveron a súa casa. 

A mañá seguinte non tivo nada máis alá do que tiñan todos os luns: traballo 
e estudos. A volta do colexio, cando Ana rematou os deberes pensou que 
volver a ler o caderno lle axudaría a saber a verdade e iso mesmo fixo. 
Cando leu todo de novo decatouse de que na última paxina había unha 
nota solta na que poñía:

Querida Ana, se estás lendo isto é porque ao final fíxeno,fuxín da realidade. 
Estaba cansada de vivir baixo aquela rutina e marchei a un lugar que 
ninguén coñece,tan só ti e máis eu. Espero que saibas a onde me refiro e 
que algún día poidas vir a verme. Bicos. A túa avoa.

Ana quedou petrificada, non sabía que facer. Parouse a pensar e recordou 
que unha vez que a avoa viñera a cidade leváraa a unha caseta que había 
preto dun río, nas aforas. Xa estaba, xa o sabía todo, só lle quedaba atopar 
a maneira de chegar alí. Pasaron varias semanas e Ana non daba cunha 
solución ao seu problema. Ata que un día ocorréuselle como chegar.

Ao saír do colexio, en vez de ir a casa colleu o autobús e estivo nel ata 
chegar ás aforas da cidade, a última parada. Agora só lle quedaba camiñar 
un pouco. O reencontro foi fantástico. Como non, a avoa estaba sentada 
nunha silla, na terraza da casiña. O primeiro que fixo foi darlle unha 
aperta xigante a súa neta,logo convidouna a pasar. Sentaron na mesa e 
a avoa comezou por dicir: Déixame que che conte. Estiveron falando 
durante unha hora, logo chegou o momento de despedirse. Ana volveu 
ao bus e, como lle prometera a avoa, non dixo nada aos seus pais daquela 
escapada. Tan só puxo a escusa de que estivera cos seus amigos pero que 
se esquecera de avisar.

De alí en diante foi visitar a avoa cada mes e poñíanse ao día de todo o que 
lles ocorría durante tardes enteiras, sempre disfrutando da compañía da 
outra.

Mencía Soto Pérez, 1º ESO

Ilustración: Adrián Arias López
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Reencontro

Eran as dez da noite cando recibín a noticia: o meu 
mellor amigo volvía para a cidade. Xa case non o 
recordaba; facía oito anos que marchara a outro 
lugar polo traballo dos pais.

Ao día seguinte fun recibilo ao aeroporto. Ao velo 
non o coñecín pero el a min si. Cando me falou 
quedei sorprendido de que ese rapaz fose o meu 
vello amigo. Deixamos o aeroporto entre risas e 
marchamos a casa; el ía quedar a durmir.

Pola noite escoitei un ruído pero ignoreino; supuxen 
que era o meu amigo. Pero non. El durmira no sofá, 
pero non estaba. Mirei o móbil e vin unha mensaxe 
das catro da mañá (xusto cando oín o ruído). A 
mensaxe dicía “Entrou alguén na casa. Axuda.” Xa 
era moi tarde. Contactei coa policía e puxéronse 
en acción. Rastrearon o móbil e foi unha patrulla 
enteira para búscalo. Resultou que o ladrón fora 
o meu amigo e a mensaxe, unha trampa. Desde ese 
momento non volvín falar con el. A policía díxome 
que o meu amigo escapara de Francia, onde era un 

ladrón moi buscado. Foi ao cárcere. Sabía que 
era moi perigoso pero, aínda así, contratei a 
xente para infiltrarnos no cárcere e rescatalo. 
Aínda que xa non fose o meu amigo, dábame 
pena.

Christian Fernández Fernández, 2º ESO

Ilustracións:
Nicolás Besada Armas
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A rapaza do tren

Son as sete da mañá do 10 de maio e, como todos os luns, Brais está 
esperando na estación o tren que o vai levar a Madrid, onde estuda unha 
carreira que non hai en Galicia.

Ao subir no tren procura sentar sempre no mesmo asento a carón da 
ventá para ver as distintas paisaxes durante o percorrido; pero tamén 
lle gusta porque pode ver o reflexo dunha rapaza de pelo longo e loiro 
que, coma el, vai todos os luns no tren. Vai lendo sempre un libro e raras 
veces levanta a vista del. A Breixo gustaríalle saber máis cousas dela, 
pero nunca encontra o momento de falarlle, así que imaxina que é unha 
gran escritora de novelas de época; outras veces, que é unha estudante de 
Belas Artes; outras, que é unha espía. Cada luns Breixo imaxínalle unha 
nova actividade.

Pero esta mañá o tren pegou un frenazo antes de chegar a unha estación e 
caeulle o libro das mans; el puido recollelo e falar con ela; soubo que ía a 
Madrid para opositar a notaría. Desde hoxe, irán falando durante a viaxe.

Lucía Díaz Cobas, 3º ESO

Maldito DNI 

Na cidade de Lugo había un home moi rico e outro case pobre, aínda que 
gardaba uns aforros. Un día foi ao banco e encontrouse con que tiña un 
millón de euros nela; o home quedou alucinado de ter tanto diñeiro. 

Pasado un tempo, cando o rico foi consultar a súa conta só tiña 500 
euros; enfureceuse e foi pedir explicacións ao banco. Resultou que se 
confundiran porque os dous homes tiñan o mesmo DNI.

 Tanto se enfadou o rico que quitou todos os cartos do banco para non ter 
máis problemas e meteunos baixo o colchón.

José Manuel Arias López, 3º ESO
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Bestiario
O TROITARIL

O troitaril é un animal que vive nas presas dos ríos de Galicia.

 É unha troita con dentes de xabaríl , de cor negra e brillante. Aliméntase 
das pedras das pontes ou das árbores das beiras dos ríos, por íso ten eses 
cairos tan fortes.

Agora case non hai ningún, pero antiguamente había moitos. O que máis 
lles gustaba comer era a roupa cando a xente ía lavar. Pero iso só o facía 
os días festivos.

Saían das presas polo río abaixo ata atopar a alguén lavando. Agachábase 
e, cando a persoa non se daba conta, collía a prenda e marchaba o máis 
rápido posible. Así, a xente pensaba que era a corrente a que levaba a 
roupa.

Dende que hai lavadoras e ninguén lava no río, poucos troitarís quedan 
nas augas galegas.

Paula López Pérez, 2º ESO

Ilustración:  Paula López Pérez

Revista de Escritura CPI Ramón Piñeiro - Láncara 2021TIC-TAC TIC-TAC

4544



O LAGOROSO

É un animal moi perigoso que ten corpo de oso e as patas e o rabo dun 
lagarto. Son vivíparos e só teñen unha cría cada ano.

Poden alcanzar ata cinco metros de altura e pesan 400 kg; o rabo chega 
a medir tres metros. Son animais omnívoros aínda que preferentemente 
comen cervos, xabarís e raposos, e se teñen moita fame chegan a comer 
humanos.

Viven en covas ou en goridas de lobos e leóns. Son moi veloces para poder 
atrapar as súas presas e escapar dos elefantes e xirafas; se o necesitan, 
tamén poden gabear polas árbores. Móvense pola sabana en pequenos 
grupos de dous ou tres lagorosos e só adoitan ir en manada cando perciben 
o perigo e van ser atacados.

Lucía Silva Pérez, 2º ESO

O DRAGATO

É un animal con corpo de gato e ás de dragón. Aínda que só ten esta forma 
cada catro anos, coincidindo cos anos bisiestos. Durante o resto do tempo 
pasa un ano de gato, merodeando preto das casas humanas e mendigando 
comida a cambio de matar os ratos. Outro de dragón no punto máis alto 
da Terra, o Everest. Nos anos bisiestos, o 1 de xaneiro voa convertido en 
dragato, surcando o ceo ata o amencer. Din que se miras o ceo cun ollo 
pechado, podes velo. Convertido en dragato, voa á selva e alí fai un niño 
de follas de palmeira. Pon vinte ovos: dez convértense en gatos, cinco en 
dragóns e os outros cinco covértense en dragatos.

Estas criaturas, polo xeral, son moi tranquilas, pero se alguén mata un dos 
seus irmáns convertido en gato, coa pena póñense de loito e vólvense de 
cor negra. Se quen o matou ou alguén que coñece ve un dos dragatos de 
loito, eles decátanse e maldino con catro anos de mala sorte, que son os 
que tardan en converterse en dragatos e esquecer a súa pena.

Carla Folgueiras Díaz, 2º ESO

Ilustración: 
Carla Folgueiras Díaz

Ilustración: Lucía Capón López
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Nacín un 6 de xuño, pois miña nai quixo que nacese ese día e pediulle ao 
médico que adiantase o nacemento. Así foi que nacín o 6/6/06, despois 
dun embarazo en total repouso.

Fun a nena máis desexada por toda a familia, a máis pequena de tódolos 
primos e a “filla“ da tía Concha.

Recordo as cancións da miña avoa; cando faciamos barquiños de papel e 
os tirabamos a un regato que pasaba por un prado preto da miña casa e 
mirábamos como ían navegando por el; cando xogabamos ela e máis eu 
na miña casiña de madeira ás bonecas, ás farmacias e a profes. Tamén 
lembro os contos de Osito y Osita que me lía miña nai.

Lucía Díaz Cobas, 3º ESO

Todo comezou un 28 de maio de 2007. Fun a primeira neta; todos querían 
estar comigo.

Recordo xogar coa miña bisavoa, que xa tiña alzheimer. Eu contáballe 
contos inventados, ela prestábame atención e pasabamos horas ao calor 
da cociña deixando voar a imaxinación. Despois ela faleceu, pero sempre 
recordarei as horas que compartimos entre historias.

Carla Folgueiras Díaz, 2º ESO

Vou ao Conservatorio de Música de Lugo. Para convencer a miña nai 
tiveron que falar con ela o meu profesor de música e o director do colexio 
no que estaba. Alí sufría bulling. 

As mellores decisións da miña vida foron tocar o óboe, que me salvou 
cando estaba nos peores momentos, e empezar a ESO aquí, no Ramón 
Piñeiro. 

Agora, grazas á música e ás miñas amigas, sorrío e levántome cada mañá.

Alejandra Vilela Sánchez, 2º ESO

Todo comezou cando tiña cinco anos. Ata daquela eu andaba nunha bici 
con rodiñas e quería aprender a andar sen elas.

Estabamos meu pai e eu no corredor do establo. El íame suxeitando 
mentres eu pedaleaba despacio e con medo. Pouco a pouco iamos máis 
rápido; de súpeto mirei para atrás e meu pai xa me deixara. 

Hoxe teño catorce anos e durante todo este tempo tiven seis bicicletas. 
Agora gústame moito andar en bici con meu irmán.

Martín Iglesias Souto, 2º ESO
Ilustración: 

Roi Pérez López Ilustración: 
Antón López López

Notas biográficas
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Bizcocho de mentira

Ingredientes:
1 kg de mentira
½ kg de inteligencia 
¼ kg de atrevimiento 
300 g de suerte
200 g de sustantivos convincentes 
1 sobre de polvos antilágrimas  
Un puñado de falsa cortesíaPepitas de picardía

Elaboración:

1. En un bol echamos el quilo de mentira y le añadimos el atrevimiento 
mezclando hasta que quede una masa homogénea. A esto le añadiremos 
la suerte. 

2. Acto seguido, echamos medio quilo de inteligencia (tamizada) y 
removemos de nuevo. 

3. Luego, en un bol aparte echamos el puñado de falsa cortesía y lo 
reservamos.

4. Horneamos nuestra mezcla de mentira durante 20 min a 110ºC.

 5. Cando enfríe, partimos al medio e introducimos los 200 g de sustantivos 
convincentes cubiertos con polvos antilágrimas.

6. Tapamos nuestro bizcocho y le ponemos una capa de la falsa cortesía 
que habíamos reservado.

7. Finalmente, adornamos con pepitas de picardía en función de la que 
tenga cada uno. 

CONSEJO: ¡come la mentira a temperatura ambiente para que no te 
siente mal!

Jonathan Fernández Rodríguez, 2º ESO

Fake news

Accidentada por excesiva velocidad una 
señora de 85 años

El desgraciado suceso tuvo lugar el 9 de mayo a la 1 de la madrugada en O Páramo, Lugo

JONATHAN FERNÁNDEZ 
DIARIO A DIARIO

Justo el día en que finalizaban las 
restricciones, esto es, el día en que 
terminaba en España el Estado de Alarma, 
una señora de 85 años se disponía a llevar 
a su nieto a una discoteca en O Corgo.

Nada hubiese pasado si su nieto no 
hubiese insistido y si su abuela no hubiese 
conducido a 250 km/h en un tramo a 50 

km/h, en concreto, en la recta de O Piqueiro, 
en O Páramo. Así lo prueba el radar móvil 
que se encontraba en la zona. Tal velocidad 
fue la causante de que perdiese el control 
del vehículo, accidentándose contra un pino. 
Afortunadamente, todo fue un susto. Ambos 
quedaron ilesos, eso sí, sin fiesta.  

                                                                                        

 
Coche accidentado contra un pino en O Piqueiro, O Páramo
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Ilustración:
Pablo López Urrutia

CINCO VECES DESILUSIONEIME      (Cinco sentidos. Taburete)

Desilusioneime por quinta vez
Miña nai avisoume de que m oían volver facer.
Agora encóntrome no sofá deitado
Cun oso ao meu redor.
Vou sentíndome cada vez máis forte,
Loito coa miña dor. 
Mira que miña nai mo dicía.
Por ti tírome ao río
Non rías, eu vivo o momento,
Vibro co roce da túa pel.
Eu quero estar contento.
Dependendo de min pero ao teu lado
Bebéndote a poucos en cada recanto,
Rifando con todos por ti e por ninguén.
Eu nunca fun bo
Mais contigo era
Estou entrando na discoteca
Só sen ti
Só sen ti
Perdín mil persoas por ti
Cambiei de estación, volvinme peor
E agora sei que ninguén te recomendou 
Porque contigo só sentín nada.

Diana López Rodríguez
Yanira álvarez López,  1º ESO

Versionando con versos
SEN TI A VIDA É NADA                                       (Sin ti no soy nada. Amaral)                 

Sen ti a vida é nada
Unha tormenta afogada na auga
O universo é anano e a miña felicidade tremenda foliada.
Eu cría que non eras nin medio real
Unha tristeza que sempre rebrota
Sen ti a vida é nada
Sen ti síntome soa
Sen ti síntome abandonada
Todos os días sentada na cama
Mirando a túa cara e non vendo nada
Chorando e chorando sen saber por que
O meu corazón está cheo de limoada
Sen ti a vida é nada
Os días fanse longos
Pensamentos da alba
A miña cara, o meu corpo non serven para nada
Porque ti non me dás nada
Para ti non sirvo e así rómpeseme a alma
Sen ti todo cambiou
Sen ti a vida é nada
Os días fánseme longos
Sen ti a vida é nada
A miña cara, o meu corpo non serven para nada.

Nerea Ayán Farelo, 1º ESO
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Lecturas con gancho

BOULEVARD
Flor M. Salvador   Ed. Naranja

En este libro se cuenta una historia de dos adolescentes, 
Hasley y Luke. No tienen una relación común, ni mucho 
menos, perfecta. Puede decirse que se mezcla un azul 
cálido y un azul eléctrico.

Recomiendo mucho esta novela que captará toda tu 
atención y seguramente te acabarás enamorando de él.

Gabriela Fernández Silva, 2º ESO

HYDE
David Lozano

Esta novela conta a historia que lle acontece a uns 
adolescentes dentro dunha casa, illados, na que están 
baixo os efectos dun experimento psicolóxico. Suceden 
cousas un tanto disparatadas e, desde logo, sorprendentes.

Recoméndoo porque conseguiu captar a miña atención 
desde o comezo ata o final, e creo que tamén podería 
provocar este interese en vós.

Paula López Pérez, 2º ESO

AFTER
Anna Todd

Esta novela nos habla de dos universitarios que se conocen 
por casualidad. Su historia de amor te enamorará igual 
que lo están ellos.

Lee este libro para conocer la historia de Tessa y Hardin. 
Te atrapará y será difícil separarte de él.

Naia García Paredes, 2º ESO

ONS
Carlos Meixide

Na illa de Ons un grupo de amigos adolescentes viven 
unha gran aventura: aparece un home morto na praia  e 
eles tratan de resolver pola súa conta o misterio que o 
rodea. Un libro fácil de ler que mantén o suspense ata o 
final. Moi recomendable.

Rebeca Pérez Cabanas, 2º ESO
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CHAMANDO ÁS PORTAS DO CEO
Jordi Sierra i Fabra

É un libro moi real no que a protagonista vai contando 
os distinto cambios e vivencias da súa experiencia como 
cooperante.

Foi a novela que máis me gustou porque nela reflíctese 
a realidade dos cooperantes voluntarios, médicos e 
enfermeiras, que marchan a países sen recursos para vivir 
a dor e o sufrimento dos que non teñen nada pero viven 
nunha paz e teñen unha forza interior que lles permite 
sobrepoñerse ás dificultades que a vida lles trae. 

Móstranos o amor, a dedicación e o entusiasmo que 
algunas persoas poñen no seu traballo.

Lucía Díaz Cobas, 3º ESO

UNHA ESTRELA NO VENTO
Ledicia Costas

Non son moi fanática de ler e tampouco teño un xénero 
polo que tirar, pero esta novela trata moitos temas cos 
que un adolescente se identifica. Non puiden parar ata o 
final.  

Esperta moitos sentimentos. É un libro que conmove. Non 
deixedes de lelo.

Melany Flores Balderrama. 3º ESO

DE RATOS E HOMES
John Steimbeck

Esta obra conta a historia de dous homes sen fogar, 
marcados por unha vida tráxica, que son contratados 
como xornaleiros nun rancho en California. Ambientada 
nos anos da Depresión, a novela móstranos a realidade 
de George e Lennie que levan unha vida difícil e soñan 
cunha granxa propia. 

Un libro moi recomendable.

Andrés Iglesias Souto e Daniel López Arias, 4º ESO

PERDONA SI TE LLAMO AMOR
Federico Moccia

Niki é unha rapaza de 17 anos, responsable e estudosa. 
Alessandro, un home de 37 que acaba de deixar a relación 
coa súa noiva de toda a vida. Coñécense e viven unha 
apaixonante historia de amor.

Este libro demostra que para o amor non hai idade. A min 
gustoume moito. Tamén vos recomendo tamén a segunda 
parte, Perdona, quieres casarte conmigo?

Alejandra Vilela Sánchez, 2º ESO
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PERCY JACKSON Y LOS DIOSES DEL 
OLIMPO
Rick Riordan

Esta novela forma parte de una saga que consta de cinco 
libros en los que se narran las aventuras de un joven 
llamado Percy que descubre que los dioses griegos siguen 
existiendo en la actualidad, y él es hijo de uno de ellos. 
Anabeth y Grover serán sus compañeros de aventuras. 
Juntos intentarán resolver los conflictos de los dioses 
evitando que destruyan el mundo.

Son libros muy divertidos que te hacen sentir que eres 
tú quien está viviendo todo lo que se narra y además 
aprendes mitología griega sin darte cuenta. Una buena 
forma de vivir aventuras sin moverte de casa. Si tuviera 
que darle una nota, sería diez sobre diez.

Los otros títulos de la saga son El ladrón del rayo, El mar 
de los monstruos, La maldición del titán, La batalla del 
laberinto y El último héroe del Olimpo.

Carla Folgueiras Díaz, 2º ESO

O ESPÍRITO DO CABALEIRO
Cornelia Funke  

Conta a historia dun rapaz que se vese envolto nunha 
historia incrible dun cabaleiro medieval .Fantasía, misterio, 
aventura e un chisco de romanticismo e de humor: son os 
ingredientes desta novela de lectura fluída que engancha 
desde o primeiro momento e mantén o interese ata o final. 
Non vos decepcionará. 
 

Marta Rivera López, 4º ESO

 
Un rapaz moi asustado por ir a un internado, coa 
axuda dalgún amigo sorprendente e algunha criatura 
inimaxinable vive unha incrible aventura.

É un gran libro que mestura realidade e fantasía cunha 
gran imaxinación. Ten un final incrible.
 
Pedro Álvarez Pérez, 2º ESO

ALEXANDRA
Lola Gándara

Todo comeza cando un grupo de amigos van a un concerto 
e un deles desaparece. Aí se inicia unha interesante 
historia de misterio que mantén a atención do lector ata o 
final. Una novela sinxela que vos gustará.

María Celeiro Torres, 2º ESO
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As lecturas espertan sentimentos e nos abren vidas inimaxinadas.

Victoria de Paz, profesora do noso centro, visitounos (a 3º e 4º de ESO) para 
“agasallarnos” coa lectura do relato El ahogado más hermoso del mundo, 
de Gabriel García Márquez. Despois dese encontro, falamos con ela desa e 
doutras lecturas.

Por que elixiches ese relato? Que significa para ti? Que ten de especial?

García Márquez foi, dende que 
lin “Cien años de soledad”, un dos 
meus escritores favoritos. Quizais 
porque son moi fantasiosa, o seu 
realismo máxico está moi preto 
de min.

Esta historia en particular 
cativoume xa nunha primeira 
lectura. Sempre tiven moi presente 
o feito da desaparición, da morte, 
do importante que é para cada 
un de nós e do insignificante que 
é realmente, porque a vida das 
outras persoas, agás a da nosa 
familia, continuará coma se 
nada pasase. Paradoxalmente, 
nesta narración, un cadáver 
descoñecido é capaz de 
transformar a vida de todo un 
pobo, de cambiar preguiza por 

esperanza e de iluminar o horizonte dos viaxeiros.

Contáronche contos ou leron para en voz alta para ti? 

Si, meu pai. Cada espertar dos domingos, os catro irmáns maiores, se sabiamos 
que o noso pai estaba ledo, metiámonos na súa cama e lle pediamos que nos 
contase unha historia. Foi un gran contador de historias e gran animador de 
reunións pola súa graza na narración de eventos. Creo que herdei algo del. 
Pero tamén tiven a sorte de aprender, durante tres cursos, do coñecemento dun 
gran profesor da Universidade de Salamanca,  Victor García de la Concha, 
unha eminencia, que nos lía os textos  que ía a analizar dun xeito cheo de 
emotividade. Dixemos que cando lía “levitaba”, de tal xeito era capaz de 
entrar na alma do escritor.

Por que é importante a lectura en voz alta para ti?

Sempre leo en voz baixa, que é como un se deixa levar polo escritor cara aos 
mundos que crea. Ler en voz alta require coñecer o texto en profundidade 
para poder transmitir o sentimento que o escritor puxo nas palabras. Pero 
aprender a ler para os demais converteuse nun “agasallo” gratuíto e moi 
persoal que me gusta dar, sobre todo porque sinto que quen me escoita está 
a desfrutar e non hai nada máis gratificante que agradar aos demais, neste 
caso, o pracer de escoitar e deixarse levar pola sonoridade das palabras e 
das historias, aínda que, no fondo, actuar para un público agocha sempre  
un po de presunción.

Que nos pode aportar a lectura ao longo da vida? 

Creo que case todo: coñecemento, sabedoría, apertura de mente, empatía, 
emoción, fuxida, entretemento, novas amizades, conversacións ao respecto, 
curiosidade, sorpresa, éxtase, amor ... Hai tantos e tan variados sentimentos 
que as distintas lecturas poden espertar nun lector atento, que o que podemos 
atopar neles é practicamente infinito. Para cada momento ou situación haberá 
un libro que che axude a ver a vida a través de prismas que nunca imaxinabas.

Encontro con victoria
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Como e cando te afeccionaches á lectura? Que libros recordas máis da túa 
infancia?

Bastante tarde, a verdade. Ata que cheguei á universidade só lera libros de 
aventuras, cómics e “O vello e o mar” de Hernest Heminway. Aquel libro era 
lento e pesado de ler, pero enganchoume sen  entender como. Hoxe o sei: 
o seu autor foi un premio Nobel de literatura e as súas palabras describían 
cada sentimento e cada emoción  dun xeito marabilloso e descoñecido para 
a miña tenra, adolescente e absoluta estupidez. Por suposto, eu non me cría 
estúpida. Posteriormente, estudar Filoloxía obrigoume a ler autores de todas 
as idades e foi cando, por obriga e sen remedio, funme afeccionado á lectura.

Que libros che marcaron como lectora?

Mencionarei algúns dos que foron máis entretidos: “Cien años de soledad” e 
“Crónica de una muerte anunciada” de Gabriel García Márquez, “Pantaleón 
y las visitadoras” de Vargas Llosa, a poesía de Rubén Darío, “Os irmáns 
Karamazov” de Dostoievski, a poesía de Federico García Lorca (aínda que 
hai que saber descifrala), “La Colmena” de Camilo José Cela, “El extranjero” 
de Albert Camus, “La metamorfosis” de Kafka (este asusta un pouco) , “La hija 
de la fortuna” de Isabel Allende, “Wilt” de Tom Sharpe (que recomendo se 
queres botar unha boa gargallada)  “Mujeres de ojos grandes” de Ángeles 
Mastreta (onde podes descubrir ás mulleres da túa vida ) “Mi familia y otros 
animales” de Gerald Durrell  (rin a gargalladas) ... tantos e tantos outros que 
non podo nomealos todos, pero todos me sorprenderon e emocionaron.

Autores preferidos.

É imposible citalos, pero os que levaría a unha illa deserta e lería unha e outra 
vez son Gabriel García Márquez , Federico García Lorca e Isabel Allende.

Apreciaches ao longo dos anos un cambio nos gustos e na sensibilidade dos 
alumnos como lectores?

Si, vexo que cada vez o mundo visual (plataformas, móbil, televisión) nos 
atrapa a todos e nos quita o tempo para ler, porque é máis sinxelo e cómodo;  
pero tamén comprobei que cando logras abanear ese lume apagado, os 
estudantes agradéceno e comezan a pedirche que os asesores unha e outra 
vez. Non me gusta a literatura xuvenil simpliña e exemplifícante que se adoita 
ofrecer aos estudantes na educación primaria, creo que debemos ofrecer 
excelencia e autores consagrados que dominan a lingua,  como  aquel “ vello 
e o  mar” que caeu nas miñas mans aos 17 anos;  e nunca se debe deixar un 
libro antes da páxina 50 ou 60, pero se entón aínda non te enganchou, hai 
que descartalo e buscar outro. Publicáronse millóns e seguramente haberá 
moitos que te están a esperar.
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El era o asasino. Escoitou rumores de que o fareiro sabía quen cometera 
o crime e estaba alí para matalo. Igual que ao home da Praia.

A xente da vila non daba creto; o suposto falecido resultou ser o verdadeiro 
asasino.

Paula López Pérez, 2º ESO

O faro

Preto da Illa Pancha, en Ribadeo, espertáronse a mañá do sábado cun 
corpo calcinado preto do faro. 

A Garda Civil foi a última en acudir ao lugar e os curiosos da vila estaban 
alí mirando. Cando desaloxaron a todo o mundo, os gardas puxéronse 
mans á obra. Determinaron que o cadáver levaba días falecido e que o viu  
na beira do mar un pesqueiro.

Sospeitábase que o morto era Gabriel, que levaba desaparecido da súa 
casa varios días.

Ninguén sabía nin vira nada; a única resposta era que falasen co fareiro, 
que don Xosé coñecía todos os segredos que agochaban as ondas do mar. 

O inspector decidiu acudir ao faro ao día seguinte pola tarde. Tiña que 
saber que segredos se escondían alí. Acaso viu Xosé o asasino? Quizais 
fora el tan despiadado para facerlle algo así a Gabriel?

Chegou o domingo á tarde e a Garda Civil presentouse no faro. Chamaron 
á porta e o fareiro convidounos a pasar ao segundo piso, onde se atopaba 
a cociña.

Xosé sabía porqué estaban alí os gardas e preparou café. 

Cando ían comezar co interrogatorio, escoitouse un ruido no primeiro 
piso. Saíron correndo e descubriron unha sombra agochada detrás da 
caldeira. Sixilosamente rodeárona para que o individuo non puidera 
escapar por ningún sitio.

E alí estaba. 

Gabriel.

Entón… quen era o falecido? Que facía alí Gabriel e por que se ocultaba? 
Só había unha resposta. Puxéronlle as esposas e fixérono confesar.

 Ilustración:  
Paula López Pérez
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Ilustración: Nicolás Ferández  López

Recordo...
Georges Perec é o autor de Je me souviens, un inventario de 480 recordos 
de infancia e xuventude que escribiu despois de coñecer a obra de Joe 
Brainard I remember. 
É que dicir “RECORDO..” é como poñer en marcha a máquina da memoria. 
Na obra orixinal as últimas páxinas están en branco para contaxiar ao 
lector…

RECORDO que bauticei un can co nome de Piolín 
RECORDO a ilusión coa que conducín por primeira vez, con 8 anos e por 
pistas, e de como apenas chegaba aos pedais
RECORDO que a miña infancia pasou entre pratos, copas, vasos... no 
restaurante onde traballaba a miña nai
RECORDO cando ía todos os veráns coa miña tía porque meus pais tiñan 
moito traballo
RECORDO cando estaba en preescolar e de repente aparecín no colexio 
de O Páramo
RECORDO cando meu pai me dicía “meu neno”
RECORDO que nas festas iamos todos os veciños de cea
RECORDO a caída dun amigo por culpa duns cables de orquestra, i eu 
detrás
RECORDO cando nas festas da vila meus pais me dicían “onde estiveches? 
Que non te vin”
RECORDO as horas castigado
RECORDO estar un ano sen saír ao recreo
RECORDO ver debuxos despois dun longo día de clase
RECORDO as tardes de fútbol cos amigos
RECORDO as clases particulares
RECORDO facer castelos de area na Praia
RECORDO as pulseiras de gomiñas
RECORDO as tatuaxes dos chetos

RECORDO cando meus pais me levaban ao rally a ver a meu padriño.
RECORDO as clases nas que só había que pintar
RECORDO cando de pequenos rifábamos polo mesmo xoguete
RECORDO o algodón de azucre nas festas da primavera
RECORDO as feridas nos xeonllos no verán
RECORDO o olor das filloas da miña avoa
RECORDO as viaxes no coche que se facían interminables
RECORDO as noites de verán nas que estabamos todos xuntos
RECORDO o balón de fútbol na esquina do xardín
RECORDO cando chovía sen parar e non se podía xogar
RECORDO os tronos de noite debaixo das mantas
RECORDO cando pensaba que esconderme detrás das pernas dos meus 
pais me ía protexer
RECORDO as tardes de xogos na cabana de pedra
RECORDO ser un pouco libre
RECORDO cando montei por primeira vez na bici
RECORDO os intercambios de cromos
RECORDO a silla de pensar na que me sentaban cando me portaba mal
RECORDO os debuxos que sempre vía antes de ir á escola
RECORDO as partidas de Mario kart no traxecto das excursións
RECORDO cando de pequeno me facía ilusión facer exames  
RECORDO ir no coche e pensar que a lúa viña tras de min
RECORDO levar unha diadema diferente cada día
RECORDO recordos que xamais sucederon…

Gonzalo, Iago, Brian, Patricia, Javier, Aroha, Andrés, Daniel, Uxía, Nayra, David, 
Sandra, Zaira, Roi, Carlos, Adrián, Marta, Jorge, Diego, 4º ESO
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EU ACÓRDOME que a primeira vez que vin a dúas persoíñas tan iguais e tan 
bonitas, as miñas irmás xemelgas, preguntei como había de diferencialas
Que no peor ano para a humanidade pola pandemia xurdiume unha 
grande amizade coa mellor persoa: África
Das risas da última comida familiar, xa con menos COVID; soaban 
diferente. Ata veu un veciño que nunca viña. Acórdome que viu luces e 
preguntou se había festa
De cando me tiña que despedir de cada canciño que daba en adopción
Daquela fatídica vez na que vin unha película de terror en 3D. Foi tal o 
terror que lancei os flocos de millo e caéronlle á persoa que tiña detrás
Que fora un día á praia, coma outros moitos, e atopeime coa sorpresa de 
que tiña unha casa nova, na costa
Da emoción do primeiro rally, como espectador
E daquel día no que descubrín ao cociñeiro e youtuber Super Pilopi 
grazas a unha profesora de apoio.

Jonathan Fernández Rodríguez, 2º ESO

Tempus fugit

Te levantas por la mañana, miras por la ventana y piensas que empieza 
un año nuevo en el que vas a poder realizar todas las cosas pendientes; 
haces planes: para la primavera, ir al gimnasio, 
aprender a nadar, buscar el destino de las 
vacaciones (buscarlo pronto para no tener 
problemas en reservar), este año tienes que 
repartirlas no puedes coger el mes entero; por 
eso este año iremos cerca, buscaré un lugar 
que tenga playa, también que podamos hacer 
excursiones visitar monumentos o espectáculos.

 Recuerdas que este año empieza el niño el 
cole, los gastos que vas a tener ¿le gustará ir? 
(la guardería le encantaba) ¿irá alguno de sus 
amigos? ¿cómo será la profe?

Piensas también cómo será el otoño, una estación 
que no te gusta mucho, pero que pronto pasa, 
sobre todo si viene buen tiempo. Además ya 
tienes que ir pensando en comprar los regalos 
de Papá Noel o los Reyes Magos, y cuando llegue 
el mes de diciembre tienes que organizarte para 
pasar las fiestas con las respectivas familias para 
que nadie se enfade.

Das la vuelta vas hacia la puerta y te das cuenta 
que eso mismo que pasaba hace un momento era un sueño. El niño hace 
muchos años que está trabajando y ya no tienes casi familia para celebrar 
la Navidad. Todo pasa con una rapidez que no deja tiempo a pensar en lo 
corta que es la vida, en un abrir y cerrar de ojos se acabó.

Lucía Díaz Cobas, 3º ESOIlustración: Iratxe Rodríguez Da Silva
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Os medos de nós
Teño medo cando trona
A ir por camiños que non coñezo
A quedar só na casa
A que falte miña avoa
A descubrir que son adoptado
Ás películas de medo

Teño medo 
a non cumprir os meus soños
A pisar cristais crebados
A estar con xente que non coñezo
A non coñecerme
A quedar sen diñeiro
Ao meu futuro    

Teño medo á escuridade abrumadora
A quedar soa
A non sentir nada
A que as cousas nunca cambien
A que cambien moito
A non saber que facer…

Teño medo 
a que me rompan nos dedos as cordas da guitarra.
Ao paso do tempo
A non pensar por min mesma.
A un terremoto
A que morra o meu can.

Poesía

Teño medo a vivir sen amigos
A namorarme
A non namorarme
A perder a emoción polo que me gusta
A vivir das lembranzas do pasado
A esquecer
A que chegue a vellez e non ter disfrutado da vida
A non ser felíz…

Gonzalo, Iago, 
Brian, Patricia, 
Javier, Aroha, 
Andrés, Daniel, 
Uxía, Nayra, David, 
Sandra, Zaira, Roi, 
Carlos, Adrián, 
Marta, Jorge, 
Diego, 
4º ESO
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Muller trenzada
Debíchesme ver trenzada de palla
pra aniñares no meu cabelo.
Debíchesme ver trenzada de risa
pra atrevéreste a brindar comigo,
e de chagas abertas, pra faceres de tecelán.
Quixeches labrar nas miñas terras
novos motivos pra curvar os beizos.
Descosícheste ó meu calor,
como abren as flores os seus pétalos
cando sae o sol.
Parecíasme doutra terra, ser imposible.
Ata que te vin sacar millo dourado
da terra máis seca, despois
do ano máis duro, non decidín.
Agora, as colleitas son boas,
pois es ti o que marca as estacións.

Vanessa Eimil

Alianza

TI
Estás armado coa palabra,
e non precisas máis escolta ca túa xenreira
cando sae da arca do teu peito.
Defendes a túa causa con furia, por xusta.
Asómbrame
a túa coraxe pra dicir si ou non,
a túa forza pra vivirme,
que a túa causa primeira sexa non perderme.

EU
Sitúome no vértice da túa figura,
sendo como es, o máis obtuso ángulo.
Achanto no mango do teu puñal,
se é preciso, pra derrocar convencións.

É certo. A pel non é pel,
faise pel co abrazo.

Vanessa Eimil

Asisto asombrada ó teu  desexo e
cedería o meu puñal pola túa furia.

Xela Arias

Ilustración:
Adrián Pérez Álvarez
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Bico ti

Bicos son bolboretas
que se enredan no pelo,
chocan co nariz,
estoupan nas meixelas,
chegan ós beizos
e escachan de risa.
Libre e tola forma de querer!
Rápido, como eu quero vivir,
responde:
ti que bico es?
Oxalá bico de café.
Non ha de ser un soño o que labramos.
Paciencia de santo.
Cantos bicos de veleno…
Só hai un de verdade.
Cantos lavados de corazón...
O teu en ti non cabe.

Vanessa Eimil

Retrátame

Eu. Directa. Sempre. Con todos.
Eu. Axitada. Sempre. Por todo.

A facultade, os libros, ti, os meus.
Os libros, ti, os meus...

Se enfadada, coma abellón que non para.
Brrrrrr..... 

Se alegre, coma tren eléctrico.
Chucuchucu chucuchucu..... 

Se menstruosa,
Tin, tin, tin, tin. 

Tan, tan, tan, tan. 
Sempre. Co movemento dun meniño

que se fai pis. Tiquitiquitiquitiqui.
Daqui pra alá, deste fío a aquel, e saltando.

Ese é o gif da miña vida.
Todos os meus estados de ánimo

se recollen nel.
Xa tes a foto mental?

Vanessa Eimil

Ilustracións: Paula Espinosa Alvarado

Ilustración:
Emma Fernández Parada
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A mar
Nada en cada unha das miñas ondas.
Fai correr a auga polos meus canais.
É o vento que me move.
É a gaivota que me bebe.
É o sorriso da nena que choupa en min.
A paciencia das mariñeiras
ante tanta axitación por vivir.

Vanessa Eimil

Ilustración: 
Marta Rivera López
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Ilustración:
 Laura Seijas Sánchez
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E SI –AGORA TEÑO náuseas de falar
e sentir mergullarme algún verme

Dentro calquera sabe cal local
oscuro elixiron as pantasmas

Agora atopo acobilladas máis verdades
que hedras as paredes dos invernos

Agora sei que non poseo
máis silencio ca min mesma

-¡Quero que todo se deslúa¡-

Pois temos todo mar os brazos afundidos
e estes dedos
          se me falan non comprenden
os ritmos –xenerosos
amor- dos vans latidos da paixón

É difícil –sí- é difícil que se entenda 
Nunca en verdade os mortos falaron nas cuíñas

XELA ARIAS, Denuncia do equilibrio
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De gustos e colores
GÚSTAME
A marca do moreno ao subir da praia
Unha boa ducha despois dun mal día
Gústame repetir a canción porque non a disfrutei o suficiente.
Cando por fin consigo iso que tanto quería
Cando me doe a barriga de tanto rir cos amigos
Estrear roupa… gústame moitísimo
Gústame moitísimo sentir que estou cen por cen felíz
Sentir que fago as cousas ben
Sentir paz mental
Gústame 
Acampar de noite e durmir tarde
Ir ao río os días de verán 
Andar na bici con meu irmán.

Gústame disfrutar das pequenas cousas
Sentirme ben comigo mesma
Viaxar
As comidas familiares coma antes
As vacacións de verán
Gústame bailar 
Os xogos de mesa
Axudar aos demais
O olor do mar
Gústame pasear ao atardecer
O son da chuvia
Andar en bicicleta
Gústame pensar que todo vai ir ben
Rir

Recordar bos momentos
E vivir o presente.

Gústame chegar a casa, poñer o pixama e tomar cola-cao quente
Pasar tempo coa miña familia
Saír de festa
E comprar por Internet.

Gústanme os macarróns de Gonzalo
As noites de parchís
As chamadas nocturnas falando de cousas raras
Moi raras
As tardes en familia no río.

Gústame o vermello dos atardeceres
O sol do verán
Os ceos anubrados das mañás de inverno
O olor a fume ao encender a cociña
Saltar a fogata a noite de San Xoán
O silencio baixo a auga
Meterme no río.
As árbores vellas e
As follas caídas no outono.

Uxía – Andrés - Patricia – Aroha – Nayra - Marta, 4º ESO

Fotografía:
 Beatriz Rivera González
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