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Letras Galegas 2009 
 

  Como cada ano, os alumnos do IES Alfoz-Valadouro celebran a festa das Letras Galegas no mes de Maio da mellor maneira posible, que non é outra que a 
de escribir, a de converterse en escritores. Xa son moitos os bos escritores que pasaron polo noso Instituto durante os seus 14 anos de historia, rapaces e 
rapazas ós que lles gusta contar historias, escribir versos, expresar sentimentos e traducir en letras a súa fecunda imaxinación. Ángel, Alejandro, Sabela, An-
drea, Xulia, Diego, Lara, Iria e Natalia foron os encargados no 2009 de facernos soñar outra vez en galego e, de paso, gañarse un suculento premio polos 
seus traballos literarios. Felicidades a todos eles e a seguir creando… na lingua de Galicia. 
 

Un mundo a dúas cores       Por Andrea Geada 
 

(Premio en Prosa de 2º Curso) 
 

   Recordo á perfección o único regalo que 
recibín o día do meu décimo sexto aniver-
sario, pois foi tan fonda a pegada que me 
deixou que me levou moitos anos enterralo 
no máis fondo do meu ser. 
   Rapaz, es fermoso, diso non hai dúbida. 
Moitos darían o que fose pola túa cariña de 
anxo e polos teus ollos da cor do mar, que 
semellan non ter fondo. Máis importante 
que iso é que es moi intelixente e debes 
estar contento de poder dicir que es un bo 
rapaz. Sabes coma min que fas todo o que 
te propós, pero todas as cousas boas que 
tes non poden facerlle fronte ó máis grande 
dos teus defectos: es negro. Recorda sem-
pre, fillo, que es un inmigrante na túa pro-
pia terra… 
   Meu pai derrubárase e non puidera pro-
seguir co xa tradicional sermón dos deza-
seis. Aínda que xa estaba prevido deste 
acontecemento grazas ós meus irmáns, 
non puiden reprimir todos os pensamentos 
que viñeron ó meu encontro. 
   Non o podía crer. Era meu pai o que me 
estaba a dicir que abandonase todos os 
meus soños só por ser negro? Dicíame que 
os negros debiamos resignarnos a traballar 
para os brancos e aturar todo o que saíse 
das súas noxentas bocas? Non, era imposi-
ble que no século XXI iso fose unha reali-
dade; de feito eu era querido por todos os 
meus compañeiros… Non, iso non era total-
mente verdade. Había un rapaz: Héctor… 
Si, el odiábame con todas as súas forzas, e 
confeso que eu tamén o aborrecía a el; de-
testábao porque xogaba moi ben ó fútbol, 
por ter cartos para comprar todo o que pui-
dese imaxinar, pero aborrecíao por riba de 
todo porque tiraba os cartos que tanta falta 
lle facían á miña familia. 
   Pasara uns días baixo os efectos do alco-
hol, intentando inutilmente crerme que to-
do o que me dixera meu pai non era máis 
que un mal soño. 
   O tempo foi pasando, ás veces máis rápi-

do, outras máis de vagar, pero a maior par-
te dos días eran grises, como vellos filmes 
ós que xa ninguén recorda e dos cales ten-
tan desfacerse. O sol estaba a esconderse 
mentres, bañado polas alaranxadas derra-
deiras luces do día, miraba fixamente a fina 
liña onde o mar se xuntaba co ceo. A area 
movérase ó meu carón e cando xirei a ca-
beza para ver que ou quen estaba alí, pro-
fanando o meu lugar de meditación naque-
les tempos tan complexos para min, obser-
vei que era meu irmán. Era Aarón, o maior 
dos meus irmáns, ó cal non vía dende ha-
bía xa uns cantos anos. El dixérame cousas 
nas que eu non pensara naqueles últimos 
meses. Fixérame ver que as palabras do 
meu pai eran certas, pero ata certo punto. 
Recibirámolas todos os irmáns por dous 
motivos: un, porque nos tempos do noso 
pai el viñera a Galicia na procura dun futu-
ro mellor para os seus fillos, un futuro que 
ó seu parecer non fora quen de conseguir; 
e dous, para suavizar a caída que teríamos 
se ousásemos ser alguén no que a el lle 
parecía un mundo de brancos, ou, como el 
o chamaba, o inferno dos brancos. Naquel 
intre puiden ver a forma tan peculiar coa 
que meu irmán contemplaba o transcorrer 
da vida. As ideas e, sobre todo, a presenza 
de Aarón inxectaran en min unha gran do-
se de tranquilidade. 
   Un día, xa á tardiña, puiden oír un berro, 
un berro que me desacougou e que provo-
cou que toda a paz que inxectara en min a 
volta de Aarón se esvaecera no tempo que 
tarda unha persoa en pestanexar. Corrín 
todo o rápido que puiden cara ó peirao. 
Non sabía nin sei que me conduciu alí, pero 
eses pensamentos esvaecéronse cando os 
meus ollos sen fondo viron o que ocorría 
diante de min. O peito do meu pai estaba 
inmóbil e del saía sangue, moito sangue, 
tanto que mesmo crin que se podería pin-
tar a parede dun cuarto con ela. Miña nai, 
deitada enriba do amor da súa vida, non 

choraba, pero non o facía porque o sufri-
mento no que estivera envolta toda a súa 
vida rematara coas súas bágoas moito an-
tes de que nacera. 
   Os seguintes días foron confusos, e non 
recordo moi ben o ocorrido. Tan só podo 
dicir que sempre soñaba cun mundo domi-
nado polos negros, pero aínda así era xusto 
e todos eran felices, incluíndo ós brancos. 
   Non fun consciente de quen plantou no 
meu interior unha semente que me fixo 
pensar que eu estaba alí para algo máis 
que para chorar a morte do meu pai. Creo 
que Aarón tivo moito que ver niso, pero 
cando eu sacaba o tema el dáballe mil vol-
tas e non respondía ás miñas preguntas. 
   De min podo dicir que a pena pola morte 
do meu pai se convertera en forza, e que 
por iso estudaba ata que vía as letras do-
bres, que adestraba ata que as pernas non 
aguantaban o peso do meu corpo e que co-
mecei a amar á miña familia como nunca o 
fixera. 
   Co tempo o asasinato do meu pai fora 
arquivado sen sospeitosos e sen xuízos, 
pero ninguén foi quen de arrincarme da ca-
beza que fora o pai de Héctor quen lle dis-
parara ó meu pai. Era inxusto que pensara 
isto, pois non tiña razóns, pero eu precisa-
ba culpar a alguén e culpalo a el érame 
sorprendentemente doado. 
   Un par de anos máis tarde o pequeno 
equipo de Terceira División no que xogaba 
vendeume a un de Primeira División, no cal 
que consolidei como un dos mellores xoga-
dores do mundo. Á miña familia non lle fal-
taba de nada, pero tampouco tirabamos os 
cartos. Gustábame crer que meu pai estaría 
orgulloso de min e dos meus irmáns, pero 
a felicidade chegou a min definitivamente 
cando un negro se alzou como Presidente 
dos Estados Unidos e deu a coñecer ó 
mundo que este xa non era branco, senón 
que era igual de negro ou máis que branco. 

 
 

O pianista      Por Sabela Quirós 
 

(Premio en Prosa de 2º Curso) 
 

   Todas as mañás saía á rúa a dar un pa-
seo pola beira do mar, pensando nas súas 
cousas. Ía sempre escondido dentro dunha 
gabardina gris, que lle chegaba polos xeon-
llos, e cuns pantalóns vaqueiros, con dous 
ou tres remendos postos de mala maneira. 
Os seus veciños considerábano un home 
serio, pois endexamais o viran sorrir. 
   Todas as tardes o pianista tiña a tenta-
ción de tirarse pola ventá e precipitarse ó 

baleiro, pero esta tentación borrábase da 
súa mente ao pensar en sentarse ó piano e 
intentar compoñer outra nova obra. 
   Sempre se arrima á ventá, ábrea, sente a 
fría brisa marítima na cara e recorda os 
seus mellores anos, cando era un pianista 
respectado por todos e non había persoa 
sobre a superficie terrestre que non coñe-
cese a súa obra. Como se sentaba cada 
tarde a carón do piano do bar de debaixo 

da súa casa e como, pouco a pouco, a xen-
te ía entrando para escoitalo tocar. Non se 
esquecía de recordar tamén as grandes 
festas ás que ía, tocando para xente impor-
tante e como o felicitaban cada vez que re-
mataba unha obra. 
   Pero non todos os recordos que tiña eran 
bos. Tamén recordaba cunha fonda tristeza 
como a guerra lle arrebatara primeiramente 
ós seus pais e posteriormente á súa noiva. 
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   Pero o recordo que tiña máis vívido era, 
sen lugar a dúbida, aquel día en que oíra 
tocar dende a rúa, cando ía dar o paseo 
matinal cos seus pais, a un home. Aquel 
home tocaba o piano dunha maneira que 
nunca escoitara e, como atraído por aquela 
música, presentárase na casa do home e 
suplicáralle que lle ensinara a tocar como el 
o facía. 
   O recordo que máis o fería, sen lugar a 
dúbidas, era o de recordar como lle quei-
maran as obras diante das súas narices, 

como o obrigaran a menosprezalas, e todo 
polo simple feito de ter diferentes ideas, 
ideas de liberdade e xustiza, ambas cousas 
impensables naquela guerra, que, ademais 
de arrebatarlle ós seus seres máis queri-
dos, arrebatáralle tamén o soño da súa vi-
da. 
   Pero as cousas eran agora moi diferen-
tes: xa ninguén o recordaba e as obras que 
tantos días lle levara compoñer eran esca-
samente empregadas por dúas ou tres per-
soas. Pero podía volver a compoñer e vol-

ver a recuperar o auxe doutras épocas. 
   Quizais sexa este o motivo polo que pe-
chaba cada día a ventá e se sentaba diante 
do piano, collía un papel, debuxaba catro li-
ñas e, con sumo coidado, íaas cubrindo con 
paos, raias e puntos. 
   Aínda que os seus veciños o considera-
ban un home que nunca ría, cando estaba 
compoñendo os seus beizos curvábanse 
formando un pequeno sorriso. 

 

 

Tres días fantásticos       Por Alejandro Carballeira 
 

(Premio en Prosa de 3º Curso) 
 

   Ola. Chámome Alejandro, aínda que to-
dos me chaman Manín, e vouvos contar 
unha historia dos tres mellores días do que 
levo de vida, que foron tres días de pesca. 
A continuación móstrovos un esquema des-
tes tres días: 
 
1º día: 19 de Xuño de 2009. 
   Saímos das casas eu, o meu amigo Jaco-
bo e o meu amigo Cristóbal ás 6,30 horas 
da mañá para reunirnos no bar da Naranja 
ás 7,00 horas. Cando estabamos reunidos 
comezamos a andar pola beira do río Ouro 
para abaixo, ata que chegamos a un monte 
no que moitas veces ten os seus cabalos o 
noso amigo Josiño. De alí para arriba em-
pezamos a pescar a cucharilla, que é un es-
tilo de pesca como a miñoca ou a mosca. 
Permanecemos pescando polo río arriba 
(porque no río baixo non se debe pescar, 
xa que te ven as troitas), ata que chegaron 
as 12,30 horas Cando chegou esta hora di-
rixímonos ata a presa de Carballido (que é 
unha presa do río Ouro) e montamos as 
tendas de campaña, xa que alí era onde ia-
mos durmir e vivir aqueles tres días. 
   Despois de montar as tendas, xantamos. 
Cando acabamos de xantar xogamos un 
pouco ás cartas e durmimos a sesta. Ás 
16,00 horas botamos a andar polo río 
abaixo outra vez, pero esta vez ata uns 
douscentos metros máis abaixo do monte 

de Josiño, e empezamos a pescar. Cando 
chegamos ás tendas eran as 20,30 horas. 
Ao ser bastante tarde, bebemos unhas Co-
ca-Colas, falamos un pouco e ceamos. Can-
do acabamos de cear xogamos ás cartas, 
contamos cousas do que nos ocorrera en 
todo o día e, para estar máis intrigados an-
tes de durmir, contamos uns contos de me-
do. Finalmente, deitámonos 
 
2º día: 20 de Xuño de 2009. 
   Levantámonos ás 8,00 horas. Eu levan-
teime moi contento porque aquel día era o 
meu aniversario. Almorzamos e comezamos 
a andar ata a Finca Galea, xa que ao ser o 
meu aniversario decidimos pagar 3,01 eu-
ros por ir pescar alí. 
   Comezamos a pescar coa ilusión de que 
picaran ben as troitas ao facer moita calor 
e sol, e así foi. O primeiro en pillar a pri-
meira troita foi Jacobo, cunha cucharilla 
dourada do número 2. O segundo en pillar 
foi Cristóbal, con outra cucharilla negra con 
puntos brancos do número 2. Eu fun o últi-
mo en pescar troitas, pero, como se di nor-
malmente “quen ri o último ri mellor”. E así 
foi. 
   Paramos de pescar sobre as 12,30 horas 
para ir comer. Jacobo levaba 12 troitas, 
Cristóbal 10 e eu 13. Cando chegamos á 
presa de Carballido estabamos a esperar alí 
ó noso amigo Josiño, xa que a súa casa es-

taba preto de alí. Falamos un pouco e des-
pois comemos todos xuntos. Cando acaba-
mos de comer decidimos ir ata a casa de 
Josiño para deixar un pouco a pesca. 
   Na casa de Josiño xogamos ao fútbol, ó 
escondite e falamos de pícaras. Chegaron 
as 20,00 horas e, ao ser tarde, Josiño invi-
tounos a cear. Cando acabamos de cear fo-
mos para a presa e botamos uns lances á 
miñoca, xa que ao anoitecer din que pican 
mellor as troitas. Chegaron as 22,00 horas 
e decidimos ir para as tendas porque había 
que celebrar o meu aniversario e o bo día 
que tiveramos, así que decidimos emborra-
charnos cunhas botellas de Bacardí que 
gardabamos para a ocasión. Ao estar bo-
rrachos adormecemos ata o día seguinte. 
 
3º día: 21 de Xuño de 2009. 
   Levantámonos ás 12,00 horas con moita 
resaca. Cando nos levantamos fomos ao río 
coller auga, porque tiñamos moita sede. 
Despois almorzamos forte, xa que perma-
neceriamos pescando sen parar ata as 
18,00 horas. Comezamos a pescar dende o 
monte de Josiño para arriba. Chegaron as 
18,00 horas e empezamos a recoller as 
tendas. Cando recollemos dirixímonos cara 
á Naranja, onde nos recolleron os nosos 
pais. 
   Para min foron os tres días mellores da 
miña vida. 

 
 

Catro anos, unha páxina  Por Ángel Antonio Vizoso 
 

(Premio en Prosa de 4º Curso) 
 

   Xoves, cinco da tarde dun 29 de Maio, 
pero non dun 29 de Maio calquera, senón o 
29 de Maio de 2009, o noso último 29 de 
Maio no IES Alfoz-Valadouro. 
   Quero empezar tocando madeira, como 
reza o dito, posto que aínda queda moito 
por andar, pese a que despois de catro 
anos, de catro cursos neste instituto, aínda 
non se pode dicir que todo estea rematado, 
pero por suposto si que podemos dicir que 
non rematará nunca, para sempre teremos 
dentro de nós todo o aprendido nestes ca-
tro anos, e non só de coñecementos para 
saber máis, senón para ser mellores día a 
día na nosa vida. 
   Como esquecer aqueles primeiros días no 
que o principal era quitarse aquel medo, 
aquela vergoña que te invadía por chegar a 

un sitio descoñecido, pese a estar a dous 
pasos do teu fogar. Logo chegaron as pri-
meiras clases, o comezar a subir de nivel 
pouco a pouco e, finalmente, logo duns 
cantos meses de 1º, a adaptación e logo os 
exames e as probas e as notas que confir-
maron que se podía pasar a 2º Curso, aín-
da que non todos corremos esa sorte, non 
todos puidemos seguir dentro daquel grupo 
que case se pode chamar da Xeración do 
93, pero, malia os que cursaron de novo 
1º, como Eloy, ou os que desgraciadamen-
te nos tiveron que deixar para ir vivir a ou-
tro lugar, seguiron sendo daquel grupo, e 
aínda hoxe en día nos acordamos ás veces 
das poucas trasnadas que nos atreviamos a 
facer, por aquilo do temor de levar aínda 
pouco no instituto... 

    Logo, en 2º, o seguir avanzando, pero 
desta volta fora como se 1º se repetira, 
porque éramos case os mesmos e, por su-
posto, dábannos clase os mesmos profeso-
res, con algunha excepción, como María, 
como Teresa, ou como outros moitos que, 
aínda que só fora por uns cantos días, fa-
cían de Peinó, de Aurora, de Pilar ou do 
mesmo Santiago. 
   E despois, loxicamente, chegou 3º, o 
gran salto de nivel, o poñerse a estudar 
máis duramente e, por desgraza, os primei-
ros exames nos que se falla. Recordo aquel 
día como se fose onte, aquel día en que 
Masú nos trouxo os exames tan desgusta-
da, logo de que toda a clase, creo que sen 
excepción, non superara aquela proba, logo 
de que toda a clase a suspendera. Pero 
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pouco a pouco fomos superando aquelas 
dificultades do principio e puidemos seguir 
avanzando até 4º. Pero iso si, moi ó noso 
pesar, e logo de que el xa o viñera avisan-
do, o noso Delegado, o sempre simpático e 
alegre Adrián Pombo, ó igual que fixera Da-
río en 1º, tivo que deixarnos para irse a ou-
tro lugar coa súa familia. 
   E naquel verán do 2008 xa nos demos 
conta de que aquel curso tiña que ser o úl-
timo, de que aquel ano tiñamos que deixar 
o IES, non porque nel non nos trataran 
ben, loxicamente, senón porque tiñamos 
que seguir coa nosa formación ano a ano, 
porque todos podemos e temos que que-

rer. E así en Outubro comezamos de novo 
as clases para logo, en Decembro, volver 
sentir nas nosas peles os apuros dos exa-
mes. 
   Unha vez que Papá Noel e os Reis nos 
trouxeron a forza para seguir co curso, co-
mezamos a segunda avaliación, chea de 
temporais, faltas a clase, etc. Cando todo 
se estabilizou, logo da Semana Santa, aquí 
estamos, na recta final deste Curso 2008-
2009, apurando no último sprint, intentan-
do cadrar eses límites de Matemáticas, in-
tentando analizar correctamente esas cláu-
sulas, tanto en Galego como en Castelán, 
facendo diversas manualidades, trying to 

speek English, et Français, estudando os 
últimos temas de Sociais, facendo os últi-
mos exercicios en Educación Física, estu-
dando os últimos cromosomas en Bioloxía, 
dando os últimos compases de Música, re-
matando de aprender ben para poder com-
portarnos eticamente, rematando de apren-
der sobre a fe en Relixión... 
   E, xa rematando, as últimas escenas das 
películas, escribindo as nosas derradeiras 
páxinas no Xornalouro e pechando o pano 
das nosas obras de teatro, en definitiva da 
nosa etapa neste IES... 

 

 

O amor 
Por Xulia Manín 

(Premio en Poesía de 1º) 
 

Todas as persoas co amor temos que vivir, 
 aínda que ás veces nos faga sufrir. 

 

Pensádeo! Si que vale a pena, 
aínda que algunhas veces nos provoque a 

guerra. 
 

O amor é algo esencial, 
aínda que algunha vez nos vaia 

decepcionar. 
 

Sen o amor nada é igual, 
aínda que nos decepcione, 
nos provoque a guerra 
e nos faga sufrir... 

 

Sen el, como poderiamos vivir? 
 

O mar 
Por Diego Lorenzo 
(Premio en Poesía de 1º) 

 

Eu nacín na costa lucense, 
 no concello do Valadouro, 

e preto deste sitio 
atópase un gran tesouro. 

 

Que tesouro será? 
A ver se o adiviñades. 
Ten moita fermosura, 

máis da que imaxinades. 
 

Ti viches algunha vez o mar? 
Ondas azuis que veñen e van 
coa súa espuma de prata 
e que na praia morrerán. 

 

Os valentes mariñeiros 
saen todos os días a faenar 
e nel arriscan a súa vida, 
pero teñen que traballar. 

 

No verán, cando sae Lourenzo, 
á praia sempre vou, 

visito o mar, e se está tranquilo 
un bo chapuzón me dou. 

 

Nas súas profundidades 
atópanse grandes riquezas, 
barcos que se afundiron 

con xoias de moitas marquesas. 
 

Para os que nunca viron o mar, 
 vide dar unha voltiña,  

que se non vistes o mar 
seica non vistes nadiña. 

 

Nacemos como nacemos 
Por Lara Fanego 

(Premio en Poesía de 2º) 
 

Por que esperar a morrer 
 se todo é un soño? 

Por que esperar a espertar 
se todo volverá comezar? 

 

A xente triste e solitaria, 
non humilde e rara. 
 Esta vida para eles 

será custosa e moi mala. 
 

Pola contra, a xente boa e honrada, 
feliz e ben acompañada; 
nada malo lles pasará 

se optan por non cambiar. 
 

E por que a vida non é así? 
Por que parece que o malo é feliz? 
Pois por isto mesmo: ninguén é así, 

só podemos saber o que fai ou o que di. 
 

Quero dicir con isto 
que de pouco serve ser burro ou listo, 

que todo o fai a predestinación, 
que todo ocorre por algunha razón. 

 

Por moito que se intente cambiar 
é imposible de lograr, 

xa que ti es ti 
e ninguén pode elixir. 

A VIDA É ASÍ. 
 

O maltrato 
Por Iria Braña 

(Premio en Poesía de 2º) 
 

Algúns homes pegan ás mulleres. 
Son covardes, non valentes. 

Non comprenden o dano que están a facer. 
Só actúan, sen comprender. 

Mulleres inocentes 
non teñen alegría, 

pois persoas non moi intelixentes 
maltrátanas cada día. 
Feridas, moratóns... 

Séntense superiores, grandullóns... 
Mais non son máis que covardes 

que maltratan ás mulleres tardes e tardes. 
Algunhas pobres donas humilladas 
calan, por medo a ser pegadas. 

Que ocupen o tempo noutra diversión, 
pero non pegando, por compaixón. 

Si, logo van ó cárcere, despois de matar. 
E que? Se ela non vai resucitar... 

Que conseguirán con iso? 
Rematar coa alegría, 
como non sexa iso... 

Nin deixar ver a luz dun novo día. 
Familiares e amigos, 

todos os intentos perdidos 
para conseguir que ela falase 

e el non a matase. 
A actualidade éche toda así: 
se non é mentir, é facer sufrir. 

Un intento para cambiar, 
por moi pequeno que sexa, 

algo ha de axudar 
a mellorar esa parella... 

Violencia: é unha palabra dura 
da que a xente non quere oír falar 

pero que algunhas mentes sen cordura 
Póñense ben a practicar. 
Nenos, homes, rapaces, 
relaxádevos un pouco, 

facede as paces. 
Algúns ignoran recomendacións. 

Sede por unha vez astutos 
e facede boas eleccións. 
Non é necesario maltratar. 
Somos máis intelixentes, 

pero non podemos aguantar. 
 

O noso Instituto 
Por Natalia Quirós 
(Premio en Poesía de 4º) 

 

Supoño que non crerás 
o que che vou dicir, 

eu, que sempre presumía 
de non lembrarme de ti. 

 

Agardaba con ledicia 
o día do meu soñar, 

comezar unha vida nova 
e non te volver a ollar. 

 

Esquecerme do teu cheiro, 
da maneira de falar, 

de todas as calamidades 
que me facías pasar. 

 

Agora que non te vexo, 
cansa xa de camiñar, 
agora é cando penso: 

“Ai, quen me dera voltar”.  
 


