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A muller enfeitizada    Por Vanessa Cuba (Premio en Prosa en 1º da ESO) 
 

   Había unha lenda hai centos de anos dunha 
muller que estaba enfeitizada. Tratábase dnha 
muller á que lle fixeran un feitizo que a con-
vertera nunha cabra.  
   Todos os días de San Xoán pola mañá, an-
tes de saír o sol, escoitábanse cantos. Unha 
muller que ía ó mercado veu no medio dunhas 
penas un peite brillar. Foise achegando e viu 
que era un peite de ouro moi bonito. Ela co-
lleuno e nese momento aparecéuselle unha 
serpe moi grande que lle empezou a falar, di-
cíndolle que non lle tivera medo, que era unha 

muller que estaba enfeitizada. A serpe díxolle 
á muller que ía subir por enriba dela e que 
non tivera medo. Tamén lle dixo que non pro-
nunciara a palabra “serpe” porque se o facía 
ela seguiría enfeitizada. Pero a muller tivo tan-
to medo que pronunciou a palabra “serpe”. 
Logo marchou correndo con moito medo e le-
vou o peite canda ela para a súa casa. 
   Todos os días de San Xoán pola mañá, an-
tes de saír o sol, escoitábase unha voz de mu-
ller petando na ventá e pedíndolle que lle de-
volvera o seu. A muller colleu o peite e levou-

no a onde o atopara e nunca máis sobo dese 
peite. Pero de alí a un mes petáronlle na ven-
tá. Era unha muller, que lle preguntou se po-
día falar con ela. Ela deixoulle entrar e empe-
zaron a falar. A muller díxolle que se se acor-
daba dunha serpe que subira por enriba dela 
e ela díxolle que si. Entón a muller díxolle que 
xa non estaba enfeitizada, que pasara por alí 
unha nena e que a desenfeitizara.  
   Agora cada día de San Xoán xúntanse e fan 
unha festa. E colorín colorado, esta lenda xa 
está rematada. 

 
 

A viaxe fóra da Vía Láctea           Por Sara Bouso (Premio en Prosa en 2º da ESO) 
 

   Chegara o día. Era a primeira vez que saía 
da Terra. Sentía un tremor nas pernas men-
tres que estaba poñendo o traxe de astronau-
ta. Non o podía crer: unha rapaza normal sen 
estudos suficientes para saber como funciona-
ba unha nave espacial embarcábase nunha 
nave con tres astronautas cara ó espazo. 
   Un pouco despois de que puxera o traxe e o 
asegurara ben, chamáronme. Non había volta 
atrás. Metinme na nave, amarrei a cámara e 
toda a miña equipaxe. Pecháronnos as portas 
e empezou a conta atrás. Pensei que era a mi-
ña fin. A nave movíase cara a todos os lados e 
eu non podía crer a velocidade á que ía, non 
podía nin abrir os ollos. Ata que, de súpeto, xa 
estaba no espazo uns minutos e xa podía dicir 
que saíra da Terra. 
   O meu soño era ser a primeira muller en pi-
sar a Lúa. Pero iso complicouse bastante. 
Dende a Terra mandáronnos unha mensaxe 
dicíndonos que a nave estaba quedándose sen 
enerxía e non sabían por que. Aconselláronnos 
que deixaramos a segunda parte da nave e 
volveramos cara á Terra, pero eu díxenlles 
que non, que chegara ata alí e que agora non 
me ía render sen loitar. 
   Seguimos en dirección á Lúa. A máquina pa-
recía que respondía ben; uns minutos e xa es-
taría tocando a Lúa. Preparámonos eu e máis 
outro astronauta, enchemos os nosos traxes 
de osíxeno e puxemos as bombonas de osíxe-
no nas nosas costas. Xa estabamos prepara-
dos para saír ó exterior. Metémonos na cabina 
2 e pechamos a porta. En cinco minutos con-
tados polo cronómetro sairiamos. 
   Abriuse a porta. A xente na Terra estaba 
contenta ó mesmo tempo que decepcionada, 

por non facerlles caso antes. As pisadas dos 
meus pes víanse no chan da Lúa e con toda a 
ilusión do mundo cravei a bandeira de Galicia. 
Era a primeira muller en pisar a Lúa e era a 
primeira galega en estar no espazo e en pisar 
a Lúa, e todo iso era un orgullo para min. 
   Pero non puidemos estar alí moito tempo 
porque a nave non pintaba nada ben. Estaba 
en moi mal estado e dixéronnos que nos ían 
enviar outra nave se lles faciamos un favor 
moi moi grande. Isto foi o que dixo o xefe 
dende a Terra: 
   - Envíovos unha nave con tres astronautas 
se entre todos podedes facer o posible para 
chegar fóra da Vía Láctea. 
   Todos estabamos asombrados e coa boca 
aberta. Dixémoslle ó xefe que toleara, pois 
nunca antes ninguén saíra fóra da Vía Láctea. 
Pensei que aquilo non me podía estar pasando 
a min. Como ía poder facer eu tal cousa? Pero 
non nos quedaba outro remedio: ou quedar-
nos alí, na Lúa, para sempre, ata que non nos 
quedaran alimentos, ou aceptar. E iso fixe-
mos: aceptamos. Ao día seguinte chegou 
unha nave. Metémonos nela e dirixímonos 
fóra da Vía Láctea. 
 
   Pasamos uns longos seis meses de viaxe, 
cansados polas malas condicións físicas de vi-
da dentro da nave, naqueles escasos metros 
cadrados. Chegamos a un lugar remoto. Había 
moitas estrelas. Estabamos fóra da Vía Láctea, 
pero no medio de tantas estrelas atopábase 
un planeta. Parecía sen vida e decidimos parar 
nel e descansar e observalo. Pero cando esta-
bamos pasando unha capa inmensa de gases 
verdes vimos unha chea de robots movéndose 

e asustámonos. Cando chegamos alí e nos 
baixamos vimos que os robots falaban por sig-
nos. Parecía que nin se inmutaban e semella-
ba que non lles importaba que nós estivera-
mos alí. Era extraordinario ver aquelas tecno-
loxías moito máis avanzadas cás da Terra e as 
cousas sen ningún defecto, todas iguais. Pare-
cían xemelgos. Cando lles informamos de todo 
ás persoas da Terra, non o crían, era algo es-
pectacular. 
   Ao día seguinte tiñamos que marchar, non 
podiamos quedar nun lugar con tantos robots 
dos que non sabiamos se eran amigos nosos 
ou non, ou se estaban tramando algo. Cando 
eu estaba subindo á nave para pechar a porta, 
algo me tocou por atrás. Era un robot, que me 
empezou a falar en linguaxe de signos. Eu co-
ñecía esa linguaxe, xa que o meu sobriño era 
xordo. O robot dicíame se o podía levar na-
quela estraña cousa na que me estaba subin-
do. Eu pensei que era unha trampa e díxenlle 
que non. Pero o robot insistía e ó final metino 
dentro. Cando os meus compañeiros viron 
aquilo quedáronse coa boca aberta e dixéron-
me que non podía levar aquilo na nave. Pero 
tanto porfiei que ó final deixáronme levar ó 
robot cara ó planeta Terra. Despois de seis 
meses sen mandar ningunha mensaxe dicín-
dolles que levabamos un robot, chegamos á 
Terra. A xente da Terra alucinou con todo, 
dende o feito de que envelleceramos un ano 
ata o feito de que levaramos o robot. 
   Dende aquela viaxe alucinante fíxenme fa-
mosa. Fixen unha carreira, adoptei ao robot, 
son astronauta e fun a primeira muller galega 
en pisar a Lúa e a primeira muller en saír da 
Vía Láctea. 

 

 

Diario dun amor           Por Tania Pernas (Premio en Prosa en 3º da ESO) 
 

15 de maio de 2001. 
   Querido diario: 
   Hoxe é o día máis feliz da miña vida. Ese ra-
paz de cabelos negros e sorriso perfecto, do 
que xa xe teño falado outras veces, pediume 
saír.                                                         
   Espero que isto non acabe nunca. Son a ra-
paza máis feliz do mundo, vivo nun mundo 
ideal, no que non existe a infelicidade. É o ra-
paz perfecto, non ten ningún fallo, non sei 
que faría sen el. 
   Con el estou feliz en todo momento, sínto-
me protexida e non teño preocupacións ao 
seu lado. Cando estou ao seu lado, esquézo-
me do resto do mundo, só existimos el e eu, 
ninguén máis. Espero seguir así por moito 

tempo.  
 
2 de setembro de 2001. 
   Querido diario: 
   Todo segue igual de perfecto, non cambiou 
nadiña. Eu penso que non sabería vivir sen el, 
que el é o meu principiño azul. Espero esper-
tar todos os días ao seu lado. 
 
29 de xuño de 2002. 
   Querido diario: 
   Durante moito tempo pregunteime que pa-
saría se un día me levantase pola mañá e el 
non estivese ó meu lado. Sen saber nin como 
nin por que, unha mañá como outra calquera 
levanteime e el xa non estaba comigo. Desa-

parecera. Esfumárase. Non podía entender 
por que cando as cousas non podían ir mellor 
ó seu lado el decidira marcharse. Intentei au-
toconvencerme de que todo aquilo non estaba 
pasando e apertei os ollos fortemente, pechei-
nos e de novo abrinos, coma se estivese espe-
rando espertar dun pesadelo, pero moi ó meu 
pesar espertei e el seguía sen estar comigo. 
Foi entón cando me din de conta de que o 
perdera para sempre e de que el xa non era 
meu, xa non me pertencía, e de que quizais 
pertencese a outra que non era eu... Non po-
día soportar a idea de pensar que outra que 
non fose eu o bicase ou incluso o abrazase ou 
lle dedicara un sorriso. Chamádeme egoísta, 
egocéntrica ou o que queirades, pero o simple 
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feito de pensar que quizais, mentres eu estou 
aquí, escribindo os meus sentimentos, el estea 
abrazado a outra que non son eu, faime sen-
tirme inútil e estúpida. Non sabería moi ben 
como describir esta dor. É unha dor indescriti-
ble, indefinible e invisible. É unha dor que non 
fai dano, pero que si mata, unha dor que fai 
que os minutos e as horas sen el se me fagan 
interminables. Unha dor que a única reacción 
que provoca en min é a de chorar. Por que? 
Cantas veces ao longo deste longo día pre-
gunteime por que sen obter resposta... Aínda 
que quizais a pregunta non sexa "por que?" 

senón "como". Como despois de tantas tar-
des, tantas caricias e tanto loitar para estar o 
un co outro, ao final todo acabe en nada? Co-
mo puido pasar? Pero unha vez máis o silencio 
rolda polo meu cuarto e tamén pola miña ca-
beza, deixándome así, sen unha resposta. 
Agora xa non podo facer nada, absolutamente 
nada... El deixoumo moi claro coas súas pala-
bras breves pero directas: "comigo xa non tes 
nada que facer", e eu, como boa rapaza que 
son, asinto coa cabeza e voume con algunha 
que outra lagrimiña nos ollos provocada pola 
decepción e pola rabia que sinto ao pensar 

que agora xa non formo parte da súa vida e 
que quizais agora sexa outra calquera a que 
forme parte da súa vida. Quizais isto sexa un 
"volver empezar", pero eu non quero empezar 
nada se non é con el. Porque el era o rapaz 
perfecto, o rapaz de cabelos negros e sorriso 
perfecto que se encargaba de protexerme do 
día a día, o rapaz que decidiu empezar unha 
historia de amor comigo, pero que decidiu ter-
minar porque cría que a súa moza se ría del, 
cando ela o único que facía era rirse, si, pero 
do día a día... 

 
 

A historia dos irmáns Grimm  Por Sabela Quirós (Premio en Prosa en 4º da ESO) 
 

   Quen non coñece ós irmáns Grimm? Aos co-
ñecidos autores de contos de renome, tales 
como Brancaneves, Carapuchiña Vermella ou 
A bela durminte, entre outros? Pois ben, eu, 
aquí e agora, diante de todos os que ledes is-
to, vouvos facer unha confesión: os irmáns 
Grimm non son quen din ser; en realidade son 
persoas moi diferentes. 
   Ben, a primeira cousa de todas, aclarar a 
cantidade de mentiras que envolven a historia 
dos dous irmáns, que non é outra que a miña 
mesma, porque eu son o terceiro dos Grimm. 
   Primeira cousa: xamais nacemos en Alema-
ña. Nacemos nunha pequena aldea do norte 
de Lugo, en Galicia. E, claro, como galegos 
que somos, está claro que o noso apelido non 
era Grimm. A verdade é que era Regueiro, os 
tres irmáns Regueiro. 
   Segunda cousa: non somos orfos de pai. Os 
nosos proxenitores viviron moitos anos, che-
garon ós oitenta os dous, se non me falla a 
memoria. 
   Terceira cousa: as historias que contamos 
non son recollidas polas aldeas, preguntándo-
lle á xente, nin lendas ou contos para os ne-
nos; son historias reais que meus irmáns se 
encargaron de transformar ata convertelas 
nos coñecidos contos dos irmáns Grimm. 
   Non resulta doado crer a unha persoa que 
afirma ser o terceiro irmán Grimm (referireime 
a nós como os Grimm, coa fin de evitar confu-
sións), pero para demostrárvolo contareivos 
as historias tal e como nós as coñecemos. 
   Comecemos pois con Carapuchiña Vermella. 
 
   Iamos un día eu e meus irmáns pillar auga 
ó pozo da vila cando polo camiño nos atopa-
mos a un rapaz que ía vestido cunha túnica 
con carapucha, toda azul. Ía tan canso o po-
bre rapaz que consideramos descortés non 
preguntarlle que lle pasaba. E ante tal pregun-
ta o rapaz contounos o que lle sucedera: 
   - Verán. Miña nai mandoume levarlle á miña 

avoa unha cesta con chocolates e doces, por-
que a pobre está algo enferma. O caso é que 
para chegar ata a súa casa tiña que atravesar 
o bosque e eu e os bosques nunca fomos moi 
amigos. Tal que cheguei ó seu carón, asustou-
me tanta escuridade e botei a correr como un 
tolo, como se me levara o demo, por enriba 
de toxos e de silvas. Pero como nunca fun moi 
áxil, caín máis dunha vez (e máis de dúas ta-
mén). Estaba eu xa chegando á casa da miña 
avoa cando me crucei cun lobo, que se puxo a 
dúas patas e empezou a ouvear. O pobre se-
guro que quería dicirme algo, porque ata facía 
acenos coas súas patas dianteiras, pero por 
moito que se esforzou o animal, só entendín 
algo da casa da miña avoa, e como moito non 
me importaba, continuei o meu camiño, outra 
vez á carreira. Cando cheguei á casa da miña 
avoa a porta estaba aberta e pillei medo, así 
que entrei en silencio. E, claro, como non, mi-
ña avoa estaba durmindo, así que deixeille os 
doces enriba da mesa, ó lado dun pelello dun 
animal. Pechei a porta da casa da miña avoa e 
xusto entón apareceu un leñador, que come-
zou a petar forte na porta e a dicirme que lle 
axudara, que entrara un lobo na casa da miña 
avoa. “Mira de quen era o pelello (pensei). Vai 
bo o lobo...!”. E outra vez a correr polo medio 
do monte, ata aquí, que me atopei con voste-
des. 
    
   E moi ben, agora que xa se desvelou a ver-
dade sobre Carapuchiña Vermella, tócalle a 
Brancaneves, historia que coñezo porque tra-
ballei moitos anos ó servizo do Rei. 
 
   Brancaneves, ben. A verdade é que non sei 
por que meus irmáns a chamaron así, se a ra-
paza era mulata, pero iso é o de menos. O ca-
so é que seu pai era o Rei, o cal estaba casa-
do cunha señora (a madrasta da rapaza) que 
tiña un trastorno mental e pasábase as tardes 
falando cun espello, por suposto (e aínda que 

ela dixera que si) sen obter resposta. 
   Un día a pobre Brancaneves fuxiu da casa 
porque non aguantaba máis á súa madrasta, e 
marchou para o monte coa esperanza de ato-
par paz e tranquilidade. Pero a inexperta rapa-
za non sabía nada do que había fóra das mu-
rallas do seu castelo e atopárona poucos días 
despois tirada ó pé dunha árbore. Ela xuraba 
e perxuraba que se atopara con sete anani-
ños, que quedara a durmir con eles na súa ca-
sa e que unha vella lle dera unha mazá enve-
lenada. Pero a verdade era que Brancaneves 
inxerira unha abundante dose de setas aluci-
nóxenas, confundíndoas quen sabe con que, e 
o que aseguraba que era o bico que lle dera o 
príncipe para que espertara do seu sono, non 
foi outra cousa que o “boca a boca” que lle 
fixo un axudante do Rei, pero nunca se lle 
dixo á pobre rapaza para non quitarlle a ilu-
sión. 
 
   Podería seguir contando a verdadeira histo-
ria de personaxes como A bela durminte, que 
non se pinchou cun fuso, só quedou durmida, 
porque unha semana de festa seguida pasa 
factura; de Rapunzel, que o seu pelo eran en 
realidade extensións; de Cincenta, outra que 
tomara setas alucinóxenas; e de Hansel e Gre-
tel, que ós pobres acabáronlles caendo os 
dentes de tantas lambetadas que comeron na 
casa da bruxa... Pero vou deixalo aquí. O que 
quero demostrar con isto é que os Grimm non 
son quen todos pensan e que as súas histo-
rias, aínda que entreteñan a miles e miles de 
nenos, son en realidade obra de dous irmáns 
con moita moita imaxinación, que transforma-
ron simples acontecementos do día a día en 
verdadeiras lendas. E aínda que se esquece-
ran de min en todos os seus contos, xamais 
me mencionasen e renegasen do seu pasado, 
síntome en silencio orgulloso deles. 

 
 

As linguas       Por Nerea Gómez (Premio en Poesía en 1º da ESO) 
 

En Cataluña, o catalán. 
En Asturias, o asturiano. 

En toda España, o castelán 
E os galegos en castrapo. 

 
Pouco a pouco progresa 
A idea libre dun galego, 
Con calma e sen présa, 
Coma todos, eu espero. 

 

Non quero a súa expansión, 
Nin sequera cambio de normas. 
Non protestamos con rancor. 
Galego é de todas formas. 

 
Daquela estaba prohibida, 

agora fálaa quen lle dá a gana, 
porque o bo desta vida 

chega a conseguir fama. 
 

Nin radical nin extremista, 
Xa que dicir a verdade 

É ser realista; 
Aínda considero falsedade. 

 
Este poema rematará, pois, 

Non antes de dicir 
Que a miña idea non cambiará, 

Porque sen linguas non podo sorrir. 


