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Aizaia Buceta Carballo, 4ºESO-B

O martes 4 de decembro o alumnado de 4º da ESO e de FP Básica do IES Fermín Bouza Brey 
recibimos unha visita moi especial e que nos facía moita ilusión. Viñeron oito presos que caeron no 
cárcere como consecuencia dos actos que realizaron por causa de seren politoxicómanos. Eles 
viñeron contar a súa historia e representaron unha pequena obra de teatro na que contaban a 
historia dun neno que estaba feliz, lembraba a súa infancia, sacaba do seu baúl libros, balóns, fotos 
familiares etc... ata que un día atopouse coas drogas (representadas por outros presos vestidos de 
negro con caretas tristes). A expresión do mozo xa non se amosaba feliz. Estaba triste. Intentaba 
loitar contra elas, pero non o conseguía e, ao fi nal, rendíase e deixaba de loitar.

Despois disto, algúns deles contaron os seus testemuños. A continuación relatarei algúns deles.

A historia de Juan comeza cando el tiña 8 anos. O seu pai mandouno traballar a esa cidade e, por 
causa de relacionarse só con xente maior, comezou a fumar. Ese foi o principio de todo. Probou 
drogas de todo tipo. Vendeu drogas. Roubou para drogarse e abandonou a súa familia, tanto á 
muller coa que casou como á súa nena. A día de hoxe Juan leva 23 anos no cárcere e a súa nena, 
a quen abandonou , é agora unha muller que seguiu os seus pasos e tamén é politoxicómana. El 
intenta axudala, pero ela non quere saber nada e bótalle en cara que a deixase abandonada.

Delia contounos que ela, cando empezou non era tan cativa coma Juan. Ela tiña 12 anos e todo 
comezou cun amorío adolescente. O rapaz do que se namorou era un camelo e, buscando a 
atención do mozo, comproulle hachís. E así empezou. Conseguiu saír co camelo, pero perdeu sete 
anos da súa vida. A partir do momento que empezou coa droga, roubaba diñeiro do negocio dos 
seus pais e, estes déronlle as costas. Despois de ter unha nena ingresa en prisión onde se rehabilita. 
Cando sae coñece á súa fi lla de catro anos, pero volve a caer e volve a ingresar en prisión. A día 
de hoxe está volvéndoo a intentar.

Rubén ten unha historia moi parecida á de Delia. Empezou aos 12 anos pola presión social e, a 
partir de aí, tamén roubou diñeiro do negocio familiar, mentiu e manipulou, pero, como todas as 
persoas que estaban aí, arrepentiuse e quixo cambiar.

Por último falou un recluso do cal non lembro o nome. Contou que el tamén empezou novo. 
Mentiu, roubou, manipulou... A súa avoa era a única que o axudaba. Cando ela morreu el aínda 
se puxo moito peor, ata o punto de lle sufriu unha sobredose e caeu en coma. Así estivo durante 
catro meses. Cando espertou, os médicos dixeron que fora coma un milagre, xa que todo o mundo 
perdera as esperanzas de que se recuperase. Despois diso, o mozo rompeu a chorar moito, tanto 
que non puido seguir a contar a súa historia.

Outros dous reclusos non foron quen de contarnos a súa vida. A verdade é que hai que ser moi forte 
e moi valente para contar esas vivencias tan duras e tan difíciles de asumir. A min persoalmente 
emocionoume moito escoitalos. As persoas (monitoras) que estaban alí acompañándoas víronme 
chorar. Cando xa estaba rematando o acto, chamáronme a min e a Alejandro Villanueva 
(Villa), estudante de 1º de FPB, para que subísemos a recoller un agasallo para o instituto. Dende 
o escenario viran como, tanto Villa coma min, choráramos e preocupáronse moito, sobre todo 
Delia, que tentou animarme e díxome que non marchase tan triste para a casa. Foi unha persoa 
moi atenta. Ela e todos os demais.

Creo que esta charla foi unha actividade que nos axudou a refl exionar e, para o meu parecer, 
esas persoas son moi fortes e merecen estar sas e saír adiante.
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