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DITAME DO XURADO DO PREMIO “O OLLO DE VIDRO” 

PROXECTO CANLE DE YOUTUBE “RECOMENDOCHEUNLIBRO” 

Os Equipos de Dinamización Lingüística da Escola Oficial de Idiomas e do IES Castelao e a Biblioteca 
Pública Xosé Neira Vilas, coa colaboración da Asociación de Veciños do Calvario e da Deputación de 
Pontevedra, convocaron o pasado mes de abril o concurso “O ollo de vidro”, dentro do proxecto 
Recoméndocheunlibro, unha canle en Youtube que ten como obxectivo a promoción da lectura, así 
como a visibilización e o emprego do galego como vehículo de comunicación nas redes sociais. 

O xurado desta primeira edición estivo composto por Ana D. Moure González, coordinadora do EDLG da 
Escola Oficial de Idiomas de Vigo, Agustín Nieto Pazó, coordinador do EDLG do IES Castelao e Noelia 
Candal Suárez, técnica da Biblioteca Pública Municipal Xosé Neira Vilas. Reunidos os seus membros, e 
revisadas as 8 propostas admitidas a concurso, ditaminouse o seguinte resultado: 

Premio do público. Con 203 “gústame”, o Premio do público é para Uxía Couselo Rodríguez e 
María Prieto Iglesias (alumnas do IES Castelao) pola súa recomendación do libro Cartas de Inverno, 
de Agustín Fernández Paz. 

Premio do xurado. Por unanimidade, outórgase este premio a Paula Durán Magalón (alumna do 
IES Castelao), pola súa recomendación do libro Hasta siempre mi amor, de Jojo Moyes. O xurado 
destacou a excelente argumentación da súa crítica - cunha coidada utilización da linguaxe - e a 
presentación dun booktrailer moi ben montado que resume a trama do libro e anima á súa lectura. 

A organización do proxecto Recoméndoche un libro quere tamén agradecer a súa participación a 
todas as persoas que remitiron as súas propostas, que coas súas recomendacións contribúen a esta 
iniciativa. 

A entrega de premios, un libro electrónico por categoría, realizarase o vindeiro martes 31 de maio ás 
20:00h, durante a celebración da festa-concerto de final de curso na Escola Oficial de Idiomas de Vigo 
(Avda. Martínez Garrido, 17).  
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CERTAME DAS LETRAS GALEGAS 2016 
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MODALIDADE DE NARRATIVA 

1º PREMIO: TAIS GONZÁLEZ ÁLVAREZ, 2º ESO B 
O RELOXO DAS CATRO AGULLAS. 

“Despois de non sei canto tempo, conseguín abrir os ollos. Na cama non había ninguén; pero eu sabía 
que, quenquera que estivese alí acababa de erguerse había tan só uns instantes. Apalpei o lugar onde 
sentira a presión, mais a colcha estaba tan fría e lisa coma noutras zonas. Desconcertada sentei na 
cama e mirei para o reloxo,..” 
-Carlos, ven cear! 
Outra vez… sempre me pillan na parte interesante. 
-Xa vou.  
Pechei o libro, non sen antes meterlle o marcapáxinas, e gardeino no andel. Saín do cuarto e pechei a 
porta. Cando cheguei á cociña a mesa xa estaba posta. 
-… e ao ir cara a París faremos unha parada en Aragón, entón tardaremos dous días máis 
-Papá, -preguntei- de que falas? 
-Das vacacións que faremos túa nai e mais eu. Ti quedarás con Sara toda a Semana Santa. 
-Non! Con Sara non. Xa teño a idade suficiente para quedar só na casa. 
-Non vas quedar só! Marcharás coa tía mañá mesmo – dixo miña nai. 
Sabía que por moito que protestase non cederían, así que me puxen a facer a maleta. 
Xa me podía ir preparando para as vacacións de Semana Santa. Á tía Sara non lle gustaban os libros e 
non me deixaba ler. Aínda así collín o libro e gardeino na mochila. Sara vivía nunha casa de campo 
grande e bonita, pero estaba no medio do monte e sempre chovía. 
No coche fun lendo o libro. Xa me quedaban poucas páxinas para acabalo. Cando estabamos a punto 
de chegar miña nai díxome que aproveitara para xogar con Pili (a cadela de Sara). Sempre me 
gustaron os cans pero nunca puiden ter un. A Pili encantáballe xogar comigo . 
 Miña nai deume un bico e despediuse. Petei na porta. Algo brillou nun tarro dos que había diante da 
casa. Fun ver que era, collino e limpeille a terra. Era un reloxo. Non entendía porque estaba alí. Sara 
abriume a porta e mandoume pasar. Iba a ensinarlle o tesouro que encontrara no tarro pero algo me 
dixo que non o fixera, entón gardeino no peto. Instaleime no meu cuarto tal e como me mandara a 
miña tía, puxen a roupa no armario e limpei o chan, freguei as paredes… cando vin para o reloxo xa se 
fixera de noite. Camiñei ata a cociña pero Sara non estaba alí. Busqueina por toda a casa e non a 
atopei, pero tiña fame, moita fame, así que tiven que facer eu a cea. Fixen un pouco arroz cuns anacos 
de atún. Sara non viñera aínda. Non sabía onde tería ido, non me avisara de nada. Acabei de cear e 
recollín a mesa. Tombeime un pouco no sofá e xoguei con Pili. Botámonos a rodar polo chan os dous, 
entón algo caeu do meu peto. A cadela comezou a lambelo pero quiteillo da boca. Xa non me acordaba 
del. Mireino. Era un reloxo bonito e antigo, pero había algo estraño nel. Tiña catro agullas. Nunca vira 
un reloxo de catro agullas… 
Durmín no sofá esperando a que chegase Sara. 
Á mañá seguinte espertei cun forte ruído. Vin que Sara xa estaba facendo o almorzo, pero ela non 
parecera escoitar nada. 
-Bos días. Onde estabas onte pola noite?- pregunteille. 
-Eu estaba aquí, no sofá. 
-Non, claro que non. Onte non estabas na casa. Fixen eu a cea e comín só. Sen ti. Ti non estabas aquí, 
diso estou seguro, ademais chameite e non me contestaches. 
-Pois non sei onde estaría porque eu recordo estar aquí. 
Que raro. 
-Anda, déixate de parvadas e vai limpar o teu cuarto. 
-Pero si xa o limpei onte! 
-Seino, pero limpáchelo mal. 
Collín outra vez a vasoira e varrín todo de novo. Era certo. Estaba mal limpo. Aproveitei para avanzar 
unhas páxinas no libro. Comprobei a hora no reloxo das catro agullas. As doce e media. A cuarta agulla 
non se movía. Para que estaría alí? Pili veu e quedouse comigo. Eu estaba sentado na cama 
observando a cuarta agulla. Entón escoitei outra vez o son que me espertara pola mañá. Baixei polas 
escaleiras ata chegar ao soto intentando atopar a procedencia do ruído. Acendín a luz. Alí fedía a 
podre. Escoitei outra vez o ruído. A cadela asustouse, pois fora acompañándome todo o camiño. 
Resultou que o son non era máis que o tocadiscos da tía. Levanteille a agulla para que non soara máis, 
entón caeume unha foto que estaba ao lado do aparello. Recollina. Era a miña tía. Estaba con dúas 
rapazas da súa idade. Por detrás da foto poñía de que ano era. Era de había setenta e catro anos, pero 
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a tía non era ten vella, ela tería uns trinta anos na foto, e na actualidade tiña trinta e dous. A data tiña 
que estar mal. Non era posible.  
No sitio desa, había outras moitas fotos. Todas feitas no mesmo ano, e en todas saían as tres amigas. 
Escoitei que a porta do soto se abría. Escondinme detrás dunha caixa con Pili. Era Sara. Coas présas de 
esconderme deixara as fotos tiradas polo chan. Ela recolleunas e sentouse nunha butaca a observalas 
con nostalxia. 
O meu reloxo de pulseira comezou a vibrar. Mireino. Tiña a cuarta agulla acendida e estaba 
movéndose. De repente caeu ao chan. Recollina rapidamente. Estaba moi quente. A parede iluminouse 
e deixoume ver un buratiño do mesmo tamaño que a agulla. Metina dentro e a parede abriuse, pero 
fixo ruído, e Sara pilloume. Tremía de medo. Que me faría? Para a miña sorpresa deume unha aperta 
ben forte. Non quería dicirlle nada pero a miña boca falou soa. 
-Sara, como é posible que aparezas nesas fotos? E este reloxo?-dixen sinalándoo.- E como é que se 
abre a parede? 
-A avoa– sorriume- ela era moito destes xogos. Era moi curiosa, coma ti, e era moi lista, coma ti. Ela 
mesma construíu esta casa. Fíxoa ao seu gusto. Con pasadizos secretos e todo iso. A min nunca me 
gustou, pero ela era así. Pediu que lle fixeran o reloxo  e tamén a parede. En certo modo estaba un 
pouco tola… 
-Iso xa mo contou a miña nai, o de que estaba un pouco tola, pero eu non coido que o fose. Era… 
especial. Pero iso non explica o da foto. 
- A da foto era a túa avoa. Eramos case iguais. 
Iso non era certo. Sabía que non era certo, eu vira fotos da miña avoa cando era mais pequeno e non 
se parecía en nada á tía Sara. 
-E podo pasar por alí?- preguntei indicando o pasadizo que deixara a parede. 
-Esta casa está moi vella xa. É mellor que o deixes estar. Xa son as tres e media, imos comer. 
Ben, misterio resolto, ou iso parecía. Pero Sara non me dixera nada de verdade, todo eran mentiras, 
eu sabíao, claro que o sabía. Tiña pensado baixar outra vez ao soto e entrar polo camiño. Sabía que 
non era verdade o que me contara, pero, porque me mentira?  
Mañá mesmo baixaría outra vez e entraría polo corredor. Comprobei a hora no reloxo. A agulla 
brillante non estaba! Baixei ao soto a ver se quedara polo chan pero alí non había nada. Só estaba Pili. 
Collina no colo e, moi frustrado, fun comer. Collérama Sara, estaba seguro, o que non sabía era que 
esa agulla nunca existira. Non recordei nada máis dese día.  
O que tampouco sabía era que a miña tía era a mellor. Ela sabía que todo estaba na miña mente, ela 
sabía que eu tiña esa enfermidade tan estraña, ela sabía que cando entrei na cociña coa cadela no 
colo, o único que había nos meus brazos era aire. Ela sabíao, por iso, ela era a mellor. 

                                 Tais González Álvarez  2º ESO B 
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MODALIDADE DE NARRATIVA 

2º PREMIO: SAMUEL FERNÁNDEZ TORRES, 2º ESO B 
UN DÍA CALQUERA 

– Pedra, papel, tesoira... –sacaron pedra os dous– pedra, papel, tesoira... –sacou pedra o neno e papel 
a nena. 
Uriel e Sofía; dous nenos dun instituto vigués, xogaban ó citado xogo por puro entretemento, aínda 
que estaban na hora de Artes Plásticas e o profesor se daba por informado. 
Tocou o timbre. Todos os alumnos corrían para chegar á saída, pois logo lles agardaba unha comida en 
cadansúas casas. Uriel vestía unha camisa verde de Jackie Charleston (roupa moi cara) mais un 
pantalón negro, feito de la. Dirixíase á parada de autobuses que había fronte ao seu centro educativo, 
mentres poñía unhas lentes de sol nun día de primavera. Levantou a vista, e, para a súa sorpresa, 
atopouse coa súa nai, fixéronse un xesto cómplice e acudiron os dous ao coche. 
– Que pasou? Saíches tarde do traballo? -preguntou algo confuso Uriel. 
– Non, chamoume a avoa e ofreceume ir comer con ela, e así -engadiu- vemos ao tío Carlos. 
– Ata que hora imos estar? Eu tiña cousas que facer... -queixouse Uriel. 
– Non o sei, fillo, pero que vou facer? Dígolle que non?... -sentenciou Lucía. 
Tras isto produciuse un silencio case recíproco, xa que os dous coñecían a situación da avoa María. 
– Baixa. 
– Que? Non fastidies! -resignouse Uriel. 
– Veña! Que non quero aparcar en liña azul. -argumentou ela. 
Demostrando como unha mirada vale máis que mil palabras, o neno baixou do coche cunha mirada de 
indignación profunda. Chamou ao timbre do portal da súa avoa, e subiu no ascensor. A porta xa estaba 
entreaberta. Pasou. Encontrouse á súa avoa, o tío Xurxo, e mais o tío Carlos guiando a unha señora co 
pelo curto e un chaquetón negro cara ao salón. O tío Carlos levantou a mirada. 
– Ola -dixo Uriel case murmurando ante unha estraña imaxe- Onde... deixo a mochila? 
Mentres, oíase a súa avoa: 
– Ven para o salón. Non te levo á cociña porque a teño feita un cristo. Senta. -dirixíase á señora. 
E cando chegaron ao salón, o tío de Uriel respondeulle: 
– Aquí, na cociña. Pasa. Veña, sírvoche? -preguntou retoricamente xa na cociña. A man do seu tío 
estendeuse ata o prato de Uriel. Este puido comprobar que era unha ración de berenxena reenchida. 
Unha comida que a este neno non lle agradaba moito, posto que non lle tiña moi boa fama. Pero o 
aspecto dende logo chamáballe a atención. Este pensamento reflectiuse na súa cara, e o seu tío 
decatouse. 
– Comemos cos ollos, non? -dixo entre risas o sempre simpático Carlos. O tío do rapaz preparou unha 
ración de caldo para a señora do salón, nunha última mirada cruzada entre os dous, o preadolescente 
quixo preguntarlle que sucedía con esa persoa. Dous minutos despois achegáronse á cociña a avoa e o 
tío Carlos, mentres o tío Xurxo ficaba coa señora. O tío de Uriel marcou no teléfono o número da 
Policía Local. 
– Boas tardes. Verá, –comezou a baixar o volume da voz– a unha veciña no edificio morreulle a nai, e 
hai 15 minutos saudámola no corredor, e contounos que quere ir ver á súa nai e non ten como ir. O 
problema é que se trata dunha señora incapaz, con moitos problemas co alcohol, nós preferimos que 
veñan vostedes e fagan... o correspondente. Entende?... Grazas. 
O rapaz mirou ó seu tío coa cute pálida e cunha expresión preocupada. 
– Vaia... 
– Xa ves... 
Neses intres, a avoa foi ao salón e o tío Xurxo veu á cociña. 
– Di que ten seguro, pero leva oito meses sen pagar a vivenda... Non sei, pero de momento xa vén o 
perito -afirmou Xurxo. 
– Téñome que quedar aquí? -preguntou Uriel. – De momento si –contestou o seu tío. 
“Ding dong!”. O timbre da porta soou. O tío Xurxo abriu. O perito de seguros entrou. No corredor, 
Xurxo foi expoñéndolle a situación, contándolle máis ou menos o mesmo que o tío Carlos á señora da 
central. Estiveron falando no salón uns bos 40 minutos, mais cinco minutos despois de chegar o perito 
volveu a soar a porta. Uriel precipitouse a abrir. Era a súa nai. Conduciuna á cociña, e o seu irmán 
Carlos acudiu a servirlle a comida e recontar a historia, cuns pequenos detalles acontecidos nos últimos 
minutos: 
– Xurxo xa está implicando a Óscar nisto... anda a dicirlle que se Óscar vai solucionarlle o papelame, 
isto, o outro... 
– Dende logo, Xurxo é un liante... A santo de que mete a Óscar? 
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Óscar era un irmán deles que vivía en Orihuela, como era avogado, sempre lles resolvía moitos 
problemas á familia. Á nai de Uriel facíalle a declaración da renda, ó seu irmán Xurxo asesorábao 
xuridicamente, etc... Cando Lucía rematou a comida, foron os dous ao salón. Uriel quedou na cociña 
esperando. Levantouse da cadeira. Deu voltas e voltas. Detívose no curruncho onde gardaba a súa 
avoa o chocolate. Colleu unha onza. Deu máis voltas, ata que a súa nai volveu a cociña e colleu o seu 
bolso. 
– Onde vas? -preguntou Uriel. 
– Vou á Cruz Vermella, (aquí abaixo) a ver se coñecen o caso e que se pode facer? 
– Outra liante... nótase que sodes familia –comentou Uriel ironicamente. A súa nai baixou, como xa 
dixo, á Cruz Vermella, namentres Uriel seguiu dando voltas pola cociña; tiña que presentar un traballo 
mañá e aínda non o tiña feito. Estaba nervioso. En cada un deses curtísimos percorridos pola cociña 
íase achegando progresivamente á porta que conectaba co corredor. O timbre do portal soou, cun son 
retransmitido polo porteiro automático instalado na cociña. O tío Carlos foi á cociña para abrirlles o 
portal á policía local. Desprazouse polo corredor ata á porta de entrada ó piso, Uriel secundouno e 
permaneceu con el a esperar ós axentes municipais. Chegou ó primeiro, andando polas escaleiras. 
Carlos acompañouno ó salón, repetindo o procedemento anterior co perito. Uriel quedou a esperar ó 
segundo policía; cando entrou, saudouno e cun xesto indicoulle que os adultos e o problema estaban 
no salón. Entre os tres adultos, contáronlles a mesma historia, outra vez. 
– Estamos a falar dunha alcohólica, incapaz, é dicir, non sería a primeira vez que 
compañeiros vosos a levan porque a atopan tirada na rúa caneca. -aclarou Carlos. 
– Non sabe nin coller un autobús, é incapaz totalmente, non se lle pode dar diñeiro porque antes que 
en comer vai gastalo en drogas, tabaco, alcohol ou calquera cousa... un desastre. –Engadiu 
fulminantemente Xurxo. 
– De acordo, pois, imos ver que facemos... -concluíu un dos policías. Tras dicir esas palabras, 
afastouse cara ó outro extremo do corredor para comunicarse cos compañeiros da central, mentres o 
outro axente quedou a charlar coa familia. Uriel escoitaba dende a cociña o walkie-talkie do 
funcionario, e de cando en vez asomábase pola porta amosando parte da cabeza. 
– O suxeito en cuestión quere ir ver á súa nai, que se encontra no Hospital do Meixoeiro, nós 
acompañarémola, e logo, ela, di que ten familiares en Ferrol; imos poñernos en contacto con eles e 
terán que facerse cargo desta persoa... A rapaza vive no cuarto Charlie, pero nós estamos no quinto 
Charlie. -comunicou á central. 
A Uriel facíalle graza e producíalle curiosidade como o policía facía ese "xogo" coas letras para aforrar 
leas. Ademais chamouna "rapaza", cando el cría recordar que era unha señora duns 40 anos para 
arriba. 
– Chámase María do Mar Ríos Berce. Xa está todo, non? Grazas –concluíu o axente. 
Ese nome provocaba no rapaz un sentimento nunca experimentado, a metade do camiño entre 
inquedanza e melancolía. 
– Uriel! 
– Eh, que? 
– Xa podes pasar ao salón, veña. 
O tío Carlos indicoulle ó seu sobriño o camiño cara ó salón, a pesar de que este xa coñecía. A entrada 
ao salón estaba flanqueada polo policía. Nada máis entrar, Uriel percibiu un forte cheiro a tabaco. 
– Podes acender o televisor se queres, de acordo? -clarificoulle o seu tío. 
O neno probou a acender a citada pantalla. Procuraba mirar á señora o menos posible, dáballe 
bastante desconfianza. Mª do Mar acendeu un cigarro. O neno era asmático e non quería dicirlle nada. 
Apagou a televisión. Non lle parecía a situación como para manter posta a televisión, e para 
entreterse, púxose a xogar ó móbil. O policía seguía falando coa familia do rapaz, e nuns intres despois 
o outro policía regresou á acción.De acordo, pois xa está amañado. A súa irmá vén buscala sobre as 
oito da tarde. 
Mª do Mar, que estaba escoitando todo iso, facía comentarios no medio desas palabras: 
– A miña irmá nunca lle importei un carallo! Deixounos tiradas a mamá e a min, sabendo todo... –
engadiu– Os asasinos matan, pero as que non fan nada cos asasinos, tamén matan... 
Unhas frases ou ditos intrigantes, estrañas e incómodas para Uriel, que facían entrever unha situación 
familiar catastrófica. 
– "Mari Mar" –dirixiuse o policía á señora– imos marchar o Meixoeiro, paréceche? 
-preguntou a autoridade- Veña, que estes señores teñen que seguir vivindo. 
Cando se levantou e marchou xunto os policías, a avoa do rapaz abriu as ventás para que se fose o 
olor a tabaco. Uriel acendeu (desta sí) o televisor, comprobou que nunha canle da televisión estaban a 
emitir a canción do grupo "Wings": Another Day. 

                                                          Samuel Fernández Torre   2º ESO B 
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MODALIDADE DE CÓMIC 

1º PREMIO: AARÓN HERNÁNDEZ DEL RÍO, 4º PDC 
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CONTINÚA NA PÁXINA WEB … 
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MODALIDADE DE CÓMIC 

2º PREMIO: JULIA ALONSO LÓPEZ, 4º  ESO A 
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TRES POEMAS PORTUGUESES 
 
Fernando António Nogueira Pessoa 
(Lisboa, 13 de junho de 1888 — Lisboa, 30 de 
novembro de 1935), foi um poeta, escritor, 
astrólogo, crítico e tradutor português. É o mais 
universal poeta português. Por ter sido educado 
na África do Sul, numa escola católica 
irlandesa, chegou a ter maior familiaridade com 
o idioma inglês do que com o português ao 
escrever os seus primeiros poemas nesse 
idioma.  

O crítico literário Harold 
Blomm considerou 
Pessoa como “Withman 
renascido”, e o inclui no 
seu cânone entre os 26 
melhores escritores da 
civilização ocidental, 
não apenas da literatura 
portuguesa mas 
também da inglesa.  
 
 
 

 
 
SEGUE O TEU DESTINO 
 
Segue o teu destino,  
Rega as tuas plantas,  
Ama as tuas rosas.  
O resto é a sombra  
De árvores alheias.  
 
A realidade  
Sempre é mais ou menos  
Do que nos queremos.  
Só nós somos sempre  
Iguais a nós-proprios.  
 
Suave é viver só.  
Grande e nobre é sempre  
Viver simplesmente.  
Deixa a dor nas aras  
Como ex-voto aos deuses.  
 
Vê de longe a vida.  
Nunca a interrogues.  
Ela nada pode  
Dizer-te. A resposta  
Está além dos deuses.  
 
Mas serenamente  
Imita o Olimpo  
No teu coração.  
Os deuses são deuses 
Porque não se pensam. 
  
Ricardo Reis (heterónimo de Fernando Pessoa) 

 
 
O MENINO DE SUA MÃE 
 
No plano abandonado  
Que a morna brisa aquece,  
De balas trespassado  
— Duas, de lado a lado —,  
Jaz morto e arrefece.  
 
Raia-lhe a farda o sangue.  
De braços estendidos,  
Alvo, louro, exangue,  
Fita com olhar langue  
E cego os céus perdidos.  
 
Tão jovem! que jovem era!  
(Agora que idade tem?)  
Filho único, a mãe lhe dera  
Um nome e o mantivera:  
«O menino da sua mãe».  
 
Caiu-lhe da algibeira  
A cigarreira breve.  
Dera-lha a mãe. Está inteira  
E boa a cigarreira.  
Ele é que já não serve.  
 
De outra algibeira, alada  
Ponta a roçar o solo,  
A brancura embainhada  
De um lenço... Deu-lho a criada  
Velha que o trouxe ao colo.  
 
Lá longe, em casa, há a prece:  
«Que volte cedo, e bem!»  
(Malhas que o império tece!)  
Jaz morto, e apodrece,  
O menino da sua mãe.  

Fernando Pessoa 
 
 
PÕE QUANTO ÉS NO MÍNIMO QUE FAZES 
 
Para ser grande, sê inteiro: nada  
Teu exagera ou exclui.  
 
Sê todo em cada coisa. Põe quanto és  
No mínimo que fazes.  
 
Assim em cada lago a lua toda  
Brilha, porque alta vive.  
 
Ricardo Reis (heterónimo de Fernando Pessoa) 
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MICRORRELATOS DE MEDO!! … E NON TANTO

O ERRO 
El aséxaa. Perséguea cada día, cada hora, cada 
minuto. A súa sombra, o seu mísero recordo, fai 
que ela comece a tolear, agochándose en cada 
esquina, fuxindo do seu acoso. Só cometeu un 
erro, esquecerse un día del, e agora está a 
pagalo. Ten medo, moito medo. El quere 
facerlle dano. E conseguirao. El está 
aproximándose, lentamente, pouco a pouco, 
castigando a cada un ao seu paso. Ela está 
agochada, encollida, coas mans sobre a cabeza, 
os ollos pechados. Pero el, coma sempre, 
atópaa A súa sombra póusase enriba dela, e ela 
encóllese máis. O seu corazón latexa con forza, 
esperando, desexando fundires coa terra. E el, 
cheo de maldade, sóltalle o golpe certeiro, 
burlándose da súa ignorancia, ríndose do seu 
erro. 
— A túa nota é un 3,5, Adela. 
 

Uxía Couselo Rodríguez. 2ºESO A 
 

MEDO NO SOÑO 
Estaba durmindo placidamente cando espertei 
polo latexo acelerado do meu corazón. 
Tremendo comecei a cismar sobre o 
ruído que escoitaba. Desacougado 
asexei pola ventá. E abraiado vin 
como se alongaba o camión do lixo. 

Brais Álvarez Alonso. 2ºESO A 
 

MICRORRELATO 
Escoitou un son, achantouse e 
permaneceu agochado baixo as 
sabas. 
Escoitaba pasos e agora o seu 
corazón latexaba máis forte ca nunca. 
Pensaba que a súa vida perigaba. 
A porta empezou a abrirse, e renxía moito. 
Ata que se acendeu a luz do seu cuarto e 
escoitou: Pedro deixa de xogar co móbil!!! 
 

Carlos Pérez Hermoso. 2ºESO A 
 

DETRÁS DA PORTA 

Estaba lendo un cómic na seu cuarto cando 
ocorreu. Comezaron a soar uns ruídos. Eses 
ruídos arrepiábano, achegábanse e facíanse 
máis insoportables, o que estivese detrás desa 
porta se aproximaba. Intentou agocharse pero 
os ruídos e o rápido latexar do seu corazón non 
lle deixaban pensar onde. Tremíalle todo o 
corpo; o que había tras a porta estábao a 
buscar e achegábase cada vez máis. O que 
houbese detrás da porta ameazábao. Sabía que 
a súa fin estaba cerca. Os ruídos cesaron. O 
pomo da porta comezou a xirar. 
 

Brais López Rodríguez. 2ºESO A 

LEMBRANZAS 

Rita espertou sobresaltada, o seu instinto 
dicíalle que naquel sitio perigaba, en silencio, 
foise de alí e agochouse. No seu escondedoiro 
comezou a sementar. Tiña morriña da granxa 
onde se criara coa súa familia. Os seus irmáns 
eran moi bromistas; asexaban detrás das 
esquinas para darlle sustos, e a ela abraiábaa o 
ben que se agochaban. Aqueles foran os 
mellores anos da súa vida; pero agora xa non 
podía ser feliz, despois do secuestro a súa vida 
era unha tortura. 

Un ruído devolveuna á realidade, a porta 
renxeu. O seu corazón latexaba a mil por hora. 
Xa era tarde para fuxir, atopárana. 

- Pero Rita! Que fas aquí? Estábate 
buscando, xa é hora de ir ao veterinario. 
- Miau. 

María Prieto Iglesias. 2ºESO A 

A CASA ENCANTADA 
Era noite pecha e non había ningunha alma pola 
rúa. 

Chovía e alí estaba eu, 
na miña casa e só. O 
medo comezaba a 
percorrer o meu corpo. O 
corazón latexábame tan 
forte que parecía que ía 
saírseme. 
Sentía que me asexaban 
e comezaba a perigar. 
Nese intre estaba 
toleando sen decatarme. 
Eu pensaba: 

-Onde estarán os meus pais? 
Sabía ben que non ía pasar nada pero tiña 
demasiado medo. Petaron na porta e o meu 
corpo aínda tremía máis. Fuxín o máis lonxe 
dela e agocheime onde puiden. 
Que podía facer eu? 

Adrián Varela Rodríguez. 2ºESO A 

 

A SOMBRA MISTERIOSA 
Estaba un neno na cama cando de repente 
sentiu que lle tocaban un pé. Comezoulle a 
latexar moi rápido o corazón, ao abrir os ollos 
viu unha sombra no corredor. Tremía moito, 
axexou pola porta para ver se vía alguén. Fuxiu 
salaiando ao cuarto do seu pai, cando chegou 
viu que non estaba. Foia ao garaxe, pareceulle 
que había alguén no coche, pero cos cristais 
afumados non se distinguía. De repente, 
comeza a baixarse a venta do condutor. 
– Neno, que os peixes escapan. 

David Cancela Fortes. 2ºESO A 
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A VINGANZA 
Estaba cansa del. Pasaba o 
día asoballándoa, facéndoa 
tremer cada vez que o vía, 
até a facía tatexar. Por iso, 
decidiu que aquel día ía 
deixar de achantar, era o 
momento de arrepoñerse. 
Escolleu a arma, primeiro 
mirou o coitelo da cociña, 
pero logo se deu conta de 
que ía ser mellor utilizar 
unha macheta. 
Cando a viu ir cara el, 
sabía que a súa vida 
perigaba, polo que intentou 
fuxir e agocharse. 
Pero ela atopouno e doulle 
con todas as súas forzas, 
estaba chea das súas 
ameazas e dos seus 
desprezos. 
Xa toda chea de sangue 
púxose a facer o xantar. 
- Que hai hoxe de comer, meu amor? 
- Polo asado. 

Estela Suárez Recouso 
 

DO ALÉN 
O vento zoaba e a humidade do bosque facía 
que o frío de maña se notara moito máis, todo 
o mundo tiña unha sensación de incomodidade 
ao acercarse a aquel lugar, e o inverno 
aumentaba esa sensación moito máis. 
As copas das árbores movíanse ao unísono e 
daban a ilusión de que estivesen vivas, pero a 
realidade era moito máis diferente. Nese 
bosque non existía nada máis que desolación, 
tristeza e morte. Non sempre foi así, houbo un 
tempo no que o bosque foi un lugar de 
esperanza e alegría, onde as familias dos 
lugares próximos se reunían para celebrar todo 
o que merecía a pena celebrar. 
Pero todo o bo que existiu nese lugar 
desapareceu hai moito tempo. 
Arredor do bosque viviran tres pobos. Estes tres 
pobos reuníanse una vez ao ano para celebrar a 
unidade entre eles. 
Foi durante este día, hai moitos anos, moitas 
xeracións pasaron, pero a ferida do que pasou 
aquel día non curara, nin tan sequera hoxe. 
Durante a celebración, que durara todo o día, 
todas as persoas dos pobos facían vida xuntos. 
Din as historias, porque ninguén sabe os 
detalles con exactitude, que foi sobre a hora de 
cear. 
Escoitárase un rumor que viña do norte, pero a 
ninguén lle importaba, confundiríano cos ruídos 
da festa. 
Pouco tempo despois, unha horda de criaturas 
que parecían sacadas do mesmísimo fondo do 
averno saíu das sombras. 

Os aldeáns gritaban buscando auxilio, un auxilio 
que nunca chegou, centenares de persoas 
morreron ese día, deixando só un rastro de 
corpos  esnaquizados como recordo da 
masacre. 
E cando non houbo máis vidas que arrebatar, o 
bosque enmudeceu, e o sangue tinguiu o 
bosque vermello, e toda a morte dese día fixo 
que as copas das árbores se volveran grises. 
E así permaneceron. 

Brais Pereira Cameselle. 1ºBAC C 
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RELATO INTROSPECTIVO 
 Sen saber sequera como comezar a 
describirse por dentro, comeza a narrar dunha 
forma un tanto imprecisa e sen total cordura as 
súas cavilacións: 
“Preto ao momento de finalizar o bacharelato 
cursado por descarte e motivado pola decisión 
persoal de antepoñer a amizade a cursar noutro 
centro durante dous anos. Alleo a isto, a mente 
martiriza a miña tranquilidade con pensamentos 
incertos. Debido á complexidade de distinguir e 
clasificar as correntes que flúen na testa, 
imposibilítase a tarefa de clarificar o punto de 
vista. Se cadra é culpa da impotencia. 
Impotencia para poder estar con quen quero. 
Impotencia para poder falar con liberdade. 
Verse rodeado de persoas que non se senten 
ben con si mesmas. Malas intencións e 
intereses. O feito de recibir críticas individuais 
dos profesionais dos que depende o meu futuro. 
Ou moito peor, recibir críticas das persoas que 
aprecio.  
Sentirse coma a merda a última semana do 
curso non fai que superalo sexa unha tarefa 
máis fácil. 
Semella un río que desborda na 
miña cabeza e que só pode 
diminuír se me desafogo. Non 
sempre chego a facelo (ben) e 
esa crecida de caudal moitas 
veces deixa consecuencias. Pode 
que nun relato que esconde 
máis goma de borrar que lapis e 
do que me avergoñarei pronto 
non sexa a mellor maneira de 
desafogarse, pero tanto me 
ten.” 

16/05/16 
Ricardo Manuel González Lede. 2º BAC D 

 
A DECISIÓN  

“Un home é condenado a 24 anos de cárcere 
por asasinato” 
Ese home son eu, Manuel Alonso. Hoxe 
cúmprense 22 anos dende que ese titular 
ocupou a portada do xornal da miña localidade 
e me arrebatou a vida.  
O día 18 de marzo de 1994 perdino 
absolutamente todo. Daquela non era ninguén, 
só un home normal, cun traballo normal e unha 
familia normal. Pero agora xa nada é normal, 
xa nada é nada, e nada é o único que me 
queda. Perdino todo, incluso a min mesmo. 
Agora si, tras 24 anos neste ataúde de pedra e 
vida e morte en vida, cúmprese a miña 
condena. Pero deixar a alguén coma min de 
novo nas rúas é unha gran responsabilidade, 
polo tanto queda un último trámite antes da 
miña “liberación”.  
No xuízo resolveuse que a miña evolución era 
realmente positiva, xa que o meu grao de 
violencia pasara dun extremo ó outro no 

primeiro ano e que a miña situación actual era 
favorable para a miña “liberación”.  
Preguntáronme se estaba de acordo. 
As palabras que pronunciei e perturbaron a 
todos os presentes, foron aquelas que 
explicaban que tras 24 anos engaiolado, a 
morte moraba en min e que se me “liberaban” 
non tardaría en acabar comigo. E todo por un 
crime que non cometín e por pouco me fan crer 
que en verdade si o cometera, porque é máis 
fácil culpar a un inocente que buscar ó culpábel. 

 
Jennifer Rivas Carral, 2ºBAC D 

 
DEMASIADO TARDE 

Era tarde, cando quixen darme conta xa era 
demasiado tarde. Tíñao diante, a min 
pareceume un home completamente normal, co 
seu pelo curto e negro, os seus ollos claros e 
fríos coma o xeo e a súa pel escura, nunca diría 
que aquel home era unha das persoas máis 
perigosas do noso pais, e aquí estou diante del, 
nun cuarto de escasos catro metros cadrados e 
cunhas paredes simples e pouco coidadas.  

No momento no que 
escoitei a alguén vir 
polo corredor non me 
preocupei, pero de 
repente pararon diante 
da miña cela, e o garda 
do meu bloque abriu a 
porta para deixar entrar 
a aquel home. Cando 
entrou na cela, aquel 
home andou lentamente 
ata un dos lados, e sen 
dicir nada tombouse no 

colchón da esquerda sen dirixirme a palabra, o 
garda miroume cunha cara que expresaba 
tristeza mentres pechaba a porta. Non 
soportaba estar na mesma sala que ese home 
tras ver a cara do garda e comezar a pensar en 
todas as cousas que aquel home silencioso e 
misterioso tivo que facer para acabar na mesma 
cela ca min e ter que sufrir aquel suplicio, pero 
xa era tarde e as luces apagáronse.  
E na metade da noite espertei de súpeto coma 
se tivese un ataque psicótico, atopábame na 
cama do meu compañeiro, el estaba no chan, 
pálido, cos ollos abertos e mirando o teito, co 
corpo encollido e as mans pousadas no peito 
coa intención de protexerse, eu atopeime 
extasiado coma se hai uns intres tivera unha 
pelexa, e nas mans notaba algo liquido que non 
puiden identificar ata o día seguinte. Cando me 
din conta do que sucedera, sentinme sucio e 
triste polo que volvín a facer de novo. Aquela 
fora a ultima noite na que aquel home puido 
ver a luz da lúa. 

Nicolás Estévez Soto. 2ºBAC D 
 

OUTROS TEMPOS 
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Eran tempos difíciles para todos, sobre todo 
nestes anos corenta en Galicia. Había fame e a 
xente facía o que podía para levar comida á 
casa. Xosé era unha desas persoas que, a pesar 
de ter varias parcelas de terra con cultivos, tiña 
que buscar a vida para conseguir comida e 
alimentar a súa muller e o seu fillo acabado de 
nacer, Carme e Xavier. Non era unha boa época 
para ter fillos e non o tiñan pensado, pero 
pasou e os dous estaban felices de ser país. Os 
tres vivían nunha casa humilde no lugar de 
Arnoia, preto de Ribadavia, un pouco afastada 
das demais. Tiñan unha cadela fiel que levaba 
dez anos con eles, Lúa, e un gato negro ao que 
lle encantaba durmir na parte de enriba da casa 
onde se gardaba a palla, Ronroneos. Era un 
fogar feliz se non fora por unha cousa, Xosé era 
fillo de republicano, o seu pai morrera na 
guerra, e a xente murmuraba que el e a súa 

muller podían selo tamén e algúns falanxistas 
comezaron a desconfiar del. Foi un día chuvioso 
de outubro, cando a feliz familia estaba na casa 
e comezaron a escoitar voces que se acercaban 
ao seu fogar. Pola ventá puideron ver o 
uniforme azul dos falanxistas, sabendo que 
viñan a por eles, subiron ao piso de en riba e 
escondéronse baixo a palla. Os falanxistas 
entraron e buscaron na casa sen atopar nada, 
esqucéndose do pallar. O neno que estaba 
durmido comezou a espertar, Xosé mirou a súa 
esposa e murmurou ‘se chora temos que 
matalo’, a muller comezou a chorar en silencio 
ata que os falanxistas se foron. Unha vez a 
salvo, a familia só tiña un camiño para 
sobrevivir, irse, emigrando ou escondéndose no 
monte cos guerrilleiros. 

Noelia Martínez Araújo. 2ºBAC D 

 

PERSEGUINDO O SEU SOÑO  
Tomás era un rapaz de 15 anos que 

estudaba no colexio Reibón en Moaña. 
Gustáballe pouco estudar e nas clases non 
prestaba atención, o único que o apaixonaba 
era xogar ao baloncesto. Pasaba os recreos 
xogando no  patio do colexio e as tardes nun 
campo preto da escola. Porén, a súa nai non 
sabía que facer xa que as súas notas cada vez 
ían a peor e os castigos que lle poñía non 
causaban efecto , ela xa estaba farta e os 
mestres non eran quen de facelo entrar en 
razón. 

Tomasiño agardaba con ilusión que 
chegaran os luns e os xoves porque eran os 
días que tiña educación física, a súa materia 
favorita, pero cando chegou ao pavillón do 
colexio, a directora comunicoulles que o seu 
profesor xa non podía vir máis porque marchara 
traballar ao estranxeiro. Así, estiveron unhas 
cantas semanas sen ter ximnasia e Tomás 
estaba moi inquedo e comezaba a mostrar 
signos de agresividade. Despois dun tempo de 
longa espera, unha mañá cando estaban na 
clase de matemáticas, chamaron á porta e 
entrou a directora cun mozo ao que non 
coñecían. De seguido, presentouno como o 
novo  profesor de educación física e daba a 
casualidade que tamén se chamaba Tomás, 
coma el.  

A cara do rapaz iluminouse e empezou 
dar brincos cheo de felicidade.  

Na hora do recreo, como era habitual, 
Tomás baixou correndo  para chegar o primeiro 
ao patio e así aproveitar máis tempo xogando 
ao baloncesto. Decatouse de que alguén o 
estaba observando, pero non lle deu 
importancia. O novo mestre de ximnasia 
quedou abraiado co gran talento que posuía e 
apuntou algunhas notas no seu caderno. Como 
a clase seguinte era a de educación física xa se 
quedaron no patio. Todos os nenos estaban 

algo nerviosos e tímidos posto que non sabían 
como ía ser o profesor. Este mandounos 
colocarse arredor del e facer uns exercicios de 
quecemento. Logo fixeron un partido de 
baloncesto. O que os rapaces descoñecían era 
que o seu profesor era un importante olleador 
dos máis importantes equipos. 

Ao rematar a clase, o profesor foi xunto 
os mestres de Tomasiño para informarse sobre 
as súas cualificacións nas outras materias e 
polo visto era un desastre.  Entón decidiu falar 
coa nai para ver se estaba interesada en que o 
seu fillo obtivera unha bolsa para estudar e 
xogar nun equipo americano. Primeiramente 
negouse, pero tras darlle varias voltas ao 
asunto, chegou á conclusión de que era a única 
maneira de que salvara o curso debido a que 
necesitaba unha nota bastante alta para obter a 
bolsa.   

Á semana seguinte, os pais xunto con 
Tomas concertaron unha cita coa directora e o 
mestre de ximnasia. O neno non sabía o que 
pasaba, pero temía que fora outra vez polas 
súas notas, aínda que descoñecía que facía alí o 
de educación física.  Explicáronlle a Tomás que 
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tiñan unha proposta para el, pero cunha serie 
de condicións: tiña que aprobar o curso con boa 
nota para poder acceder a unha bolsa e así 
xogar nun equipo internacional. Tomasiño non 
daba crédito, posto que era un dos seus soños 
desde moi cativo. Prometeu que se ía esforzar 
ao máximo para conseguilo .  

Finalmente, con moito traballo e 
sacrificio e sen poder xogar no campiño polas 
tardes, logrou alcanzar o seu reto. E así, o día 
da entrega de notas, moi orgulloso, recolleunas 
e todos os seus compañeiros lle deron 
felicitacións. O día 28 de xuño colleu as súas 
maletas coa compañía dos seus pais e 
dirixíronse cara ao aeroporto para coller o avión 
que os levaría a Chicago  para emprender unha 
nova carreira. 
 

Laura Fervenza Nicolás. 2ºBAC D 
 

ALICIA NO PAÍS DAS MARABILLAS? 
Naceu o mesmo día que morrera Beethoven, 
nunha madrugada de lúa chea; estaba claro 
que a súa personalidade ía ser especial, 
diferente á dos demais. 
Alicia tiña un carácter optimista que botaba 
sobre a dor todo verde da súa esperanza, o seu 
sorriso era como a brisa da primavera, e a súa 
voz suave como unha choiva de verán. Quizais 
era por iso que todo o mundo a quería e, no 
peor dos casos, a envexaba; pero sentíase 
diferente, baleira, cando era apenas unha nena, 
xa sabía que algo pasaba. Levaba a vida dunha 
nena como todas as 
demais, de cando en vez 
viaxaba coa súa nai, tiña 
notas normais, era a 
mellor do seu equipo de 
baloncesto, e compartía a 
paixón pola músic a en 
canto vía a oportunidade. 
Entón, cal podería ser o 
problema? O problema era 
que Alicia o que realmente 
valoraba era a amizade, e 
quería moitísimo ás súas 
amigas de toda a vida, 
pero necesitaba alguén 
con quen pasar o tempo 
mirando ao mar, 
filosofando e gozando da 
vida, alguén con quen 
compartir a súa paixón 
por cantar ou a súa dor 
fronte aos problemas do 
mundo, e alguén que lle 
lembrara o bonitiña que 
era. E esa persoa era eu. 
Coñecémonos nunha noite 
de San Xoán, por un 
amigo dunha amiga dunha curmá dun amigo. 
Quen o diría. E, efectivamente, fixémonos 

íntimas. Por iso agora sinto esta dor 
desgarradora. 
Eu por fin atopara, coma min, alguén que 
necesitaba ser comprendido. 
Pero non podía ser todo tan fácil verdade? Por 
iso Alicia foi froito dun soño. 
Ninguén tan marabillosa como ela merecía vivir 
nun mundo coma este. Eu era Alicia e soñei con 
alguén coma min. Merecía eu vivir nun mundo 
coma este? 

Aitana Chacón Velasco. 2ºBAC D 
 

A DECISIÓN 
Fóra vai un bo día, dentro, xa non tanto. 
Levaba todo o día deitada na cama, aínda 
estaba todo moi recente e a miña cabeza non 
deixaba de dar voltas. 
Había menos de 24 horas estaba a piques de 
ser a muller máis feliz do mundo, aínda que 
tamén estaba a piques de facer a maior tolería 
da miña vida. Nese momento todo deixara de 
importarme, a miña familia, as consecuencias 
dos meus actos,...todo, o único que me 
importaba era ser feliz por unha vez na miña 
vida. 
Pode que soe a mexericada, pero el facíame 
feliz. Sempre fora unha nena con moitos 
problemas, cunha vida e cunha familia que 
pouco a pouco me quitaban a ganas de vivir, 
pero cando el apareceu todo comezou a 
mellorar. O problema foi que o seu apelido non 
era ben recibido na miña casa, si, igual ca 
Romeu e Xulieta. A diferenza é que no meu 

caso non hai mortes, 
aínda que eu estiven a 
piques. 
Levaba meses pelexando 
con toda a miña familia, e 
chegou un momento que 
quedei farta, non podía 
máis, tiña que elixir, a 
persoa que me facía feliz 
ou a familia que non me 
valoraba. A decisión 
estaba clara, de maneira 
que decidín irme da casa. 
Cando saín da miña casa, 
el chamoume e, non sei 
moi ben por que, 
comezamos a discutir, o 
problema foi que cando 
me quixen dar conta 
estaba rodando por riba 
dun coche. 
Cando volvín a abrir os 
ollos estaba nun cuarto de 
hospital, coa miña nai ao 
carón 
agarrando a miña man, 
nese momento notei como 

una bágoa súa caía enriba da miña man e 
escoiteina dicir “non me deixes por favor”. 
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Foi nese momento cando me din conta do gran 
erro que cometín, xamais debín saír da miña 
casa, debín pensar nas consecuencias que iso ía 
provocar. O pasado non o podía cambiar pero o 
futuro aínda estaba a tempo de arranxalo. 
Tres anos despois..... 
Hoxe fai tres anos do accidente, tres anos que 
pasaron lentamente. 
Aquel día no hospital tomei unha decisión, 
probablemente a máis difícil da miña vida. Nese 
momento non sabía se facía ben ou se me ía 
arrepentir, pero hoxe estou convencida de que 
foi a mellor decisión que puiden tomar. Non 
elixín a miña familia porque nin eles me queren 
a min nin eu a eles, pero tampouco o elixín a el. 
Elixin a miña nai e a min, apostei pola nosa 
relación. 
Ás veces temos que tomar decisións que poden 
cambiar a nosa vida para ben ou para mal, e 
nese intre no cal tomamos a decisión non 
somos conscientes de se estamos elixindo ben 
ou mal, pero si somos conscientes de que, unha 
vez que eliximos un camiño, o outro cerrase 
para sempre. 
Eu elixín a miña nai, e dende ese día non volvín 
a saber nada del. É verdade que me levou 
moito tempo confiar de novo na miña nai, pero 
pouco a pouco gañou a miña confianza de 
sobra. 
Esa decisión que me resultou tan difícil levoume 
a onde estou agora, e non podería estar máis 
feliz. A miña relación coa miña nai vai tan ben 
que xa volvo falar de mozos con ela; máis ben 
dun mozo en concreto, un rapaz que despois de 
tres anos conseguiu devolverme a ilusión. 
 

Yessica Covelo Gallego. 2ºBAC D 
 

MISTERIOSO ANIMAL  
Hai moitos anos, aproximadamente uns 
trescentos ou catrocentos anos, apareceu nun 
lugar de Galicia un misterioso animal nunca 
visto pola zona.  
Durante moitos días os seus habitantes viviron 
moi pero moi aterrados debido á presenza do 
animal. Este animal medía case uns dous 
metros e tiña unha pelaxe moi fermosa, aínda 
que a ninguén lle 
gustaba miralo por 
moitos segundos, 
xa que tiñan moito 
medo. Segundo o 
cura da parroquia 
tratábase dun 
animal mitolóxico 
que se semellaba 
á morte e que viña 
buscar uns cantos 
aldeáns para 
poder regresar ao 
seu lugar de orixe.  

Na mañá seguinte, cando a xente empezaba a 
saír a comprar comida, coidar dos animais, 
pasear, ir ao traballo… unha moza gritou moi 
forte  
-O meu can, o meu can  está morto, foi esa 
criatura estraña quen o matou… pobre do meu 
can…  
E de repente apareceu a criatura no medio da 
praza encima dun farol, sen facer ningún ruído 
e semellaba a ter medo.  
Neste intre, a un carniceiro ocorréuselle botarlle 
comida para facer que comera e se fóra, pero 
non houbo sorte. Entón, apareceu de novo o 
cura da parroquia, dicindo que a ninguén se lle 
ocorrese volver a botarlle nin comida nin nada 
máis, que senón nunca ía abandonar o lugar.  
Chegando xa a media noite, unha muller foi 
buscar leite na cabana e algo de madeira para 
acender o lume, alarmouse tanto cando viu a 
criatura que saíu correndo a buscar axuda, 
segundo ela era un monstro, dun tamaño que 
nunca vira antes, cun ollos enormes e que era 
tan pero tan grande que podía devorar a 
calquera persoa sen que esta se puidese 
defender.  
Ía moito frío esa noite e de súpeto a criatura 
empezou a facer moito ruído, coma se estivese 
chorando ou emitindo un son parecido ao que 
fan os mouchos. Todo o pobo se alarmou e 
saíron ás rúas, pero non miraban á criatura por 
ningún lugar. Marcharon ás súas casa e parecía 
que todo volvera á normalidade. 
Un home, chamado Patricio, que facía o 
percorrido de volta á súa casa, viu como unha 
nena estaba acariciando á criatura sen que esta 
lle fixera dano. Ao día seguinte, encontraron ao 
home morto na rúa, onde vira aquela escena, 
que ninguén sabía que lle pasara, estaba cheo 
de sangue e tiña un corte polo peito.  A xente 
do pobo alarmouse, xa que creran que a 
criatura o matara.  
A xente comezou a sospeitar de alguén do 
pobo, xa que ninguén vira a criatura desde que 
ocorreu o da casa da Martiña.  
Pasaron os días e non ocorrera nada máis grave 
e o cura dicía que había alguén máis morto, 
porque a criatura desaparecera e iso só podería 

ocorrer se houbera tres 
mortes.  
De súpeto, apareceu na 
praza unha Muller chorando 
e dicindo que non aparecera 
o seu home dende a noite 
anterior e que xa tiña que 
estar de volta, e o cura 
díxolle, que pensara o peor 
das cousas, xa que a 
criatura xa estaba fóra do 
lugar e nunca se soubo nada 
máis nin da criatura nin de 

quen fora o culpable das mortes.   
Stephanía Díaz Blanco. 2ºBAC D 
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INQUEDANZAS 
Uns golpes arrincáronme do mundo dos soños, 
sempre me preguntei por que nos espertarán os 
ruídos cando durmimos, se cando estamos 
espertos nos rodean e nin sequera somos 
conscientes diso. Non eran fortes nin 
especialmente molestos, tan só constantes e 
rítmicos; pero foron suficiente para impedirme 
volver ós meus soños. Erguinme e consultei a 
hora mais, por moito que mirei e remirei o 
reloxo, as agullas xiraban sen ton nin son coma 
se estiveran rodeadas de imáns e non souberan 
a cal dirixirse. Desistín cando notei que os ollos 
me ían  comezar a xirar tamén. Tratei de 
prender a luz pero onde tiña que estar o 
interruptor non había nada máis que a parede 
cuberta de papel pintado que mercaran os 
meus pais como sorpresa polo meu aniversario. 
A cada paso que daba custábame máis ver algo 
na escuridade. Camiñei ás apalpadas dende a 
cama ata o escritorio no que deixara o libro de 
bioloxía...BIOLOXÍA! Mañá tiña o exame e non 
me lembrara de estudar! Non podía ser! Xa coa 
calma completamente perdida dirixinme á porta 
e din na parede ata atopar 
o interruptor da luz. Non 
obstante, por veces que o 
pulsei nada cambiaba, eu 
seguía na escuridade e a 
cada intre as miñas 
pulsacións ían en aumento. 
Tentei concentrarme, 
precisaba luz pero non 
podía saír do me cuarto sen 
espertar os meus pais e 
nese caso adeus a estudar. 
Lembrei que de pequeno 
sempre durmía cunha 
lanterna baixo a almofada 
porque tiña medo á escuridade; onde podía 
estar? Quizais a atopara nos caixóns da mesa, 
tentei abrir o primeiro pero algo o atascaba 
dende dentro. O mesmo me pasou cos outros 
tres, quizais fora cuestión de forza pero non 
podía facer ruído. Precisaba outra fonte de luz, 
o móbil! Xuraría que o deixara enriba da mesa, 
percorrina coas mans: o libro de bioloxía, o 
estoxo, o caderno de mates, o lapis e a goma... 
Pero nin rastro do meu móbil, debín deixalo no 
salón coas présas. Desesperado volvín á cama e 
senteime a reflexionar sobre a mellor decisión a 
tomar. Podía tentar volver a durmir e mañá 
repasar o que puidera mentres almorzaba pero 
dubidaba que puidese durmir tranquilo, por 
outra banda podía abrir a porta e finxir que ía ó 
baño mentres collía o meu móbil para logo 
regresar ó meu cuarto e estudar confiando en 
que a luz do resto da casa funcionara e que os 
meus pais non se ergueran. Tan absorto nos 
meus pensamentos estaba que non me decatei 
de que os golpes que me desvelaran pararan 
había tempo. Levado polo pánico decidinme a 

saír e que pasara o que tivera que pasar. Contei 
un, dous e á de tres corrín cara á porta e xirei o 
pomo pedíndolle ó universo que tivera piedade 
e que me permitira abrir a porta. Ante a miña 
sorpresa as miñas pregarias foron escoitadas e 
a porta abriuse. A luz do corredor cegoume, 
todo parecía estar en orde salvo polos golpes 
que volvían a escoitarse e que parecían 
proceder da cociña. Cando abrín a porta atopei 
á miña nai que me miraba coma se tivera 
diante un extraterrestre: 
- Que fas erguido tan cedo? Hoxe é o teu 
primeiro día de vacacións poderías durmir un 
chisco máis.  

Laura Pérez Gallego.  4ºESO  B 
 

O PRIMEIRO DÍA 
Era o primeiro día na escola de Manuel. Esa 
mesma mañá levantárase bastante cedo e 
nervioso, aínda que á súa vez estaba feliz e 
animado. Vestiuse, preparouse e dirixiuse cara 
ao centro de ensino. Unha vez ás súas portas, 
suspirou e pensou –non pode ir tan mal xa o 
primeiro día– e con iso dirixiuse ao interior. 

Chegou á aula que se 
lle asignara, mirou 
para os nenos e volveu 
suspirar. Era o 
primeiro día de Manuel 
nesa escola, o seu 
primeiro día como 
profesor. Dirixiuse ao 
seu novo escritorio, 
deixou a súa maleta 
marrón chea de 
apuntes enriba e 
volveu mirar para os 
alumnos, que xa 
calaran e sentaran nos 

seus sitios. –Parecen bos alumnos– pensou. 
Aínda que tampouco tiña que fiarse, ante a 
chegada dun novo profesor os alumnos adoitan 
ser máis tranquilos, ata que collen confianzas… 
E tras esta reflexión dispúxose a dar a súa 
primeira clase, pero non ía guiarse polo libro 
non, Manuel dispoñíase a falar dun tema que o 
preocupaba de verdade: A contaminación. A 
clase resumiuse máis ou menos así: “Que é a 
contaminación?” Moi ben, como xa todos 
sabedes non é un termo que se refira a nada 
bo, todo o contrario, e como tamén sabedes foi 
aumentando nos últimos anos de maneira 
radical… A contaminación vén ligada con outros 
males como o ben coñecido “quecemento 
global”. Aínda existe un pequeno grupo de 
persoas que pensan que é un mito, pois non 
notan a diferenza, pero por suposto este 
fenómeno está máis que probado. As súas 
consecuencias poden ser devastadoras nun 
futuro próximo: derretemento dos polos, 
aumento da temperatura, cambio do clima, 
aumento no nivel do mar, perda de especies 
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animais e outros moitos problemas, por iso eu 
creo que é moi necesario contribuír a que este 
proceso non siga en aumento xa que tería 
consecuencias das que ninguén sairía 
beneficiado. Ben, que podemos fa...?”. E con 
esa última pregunta soou o timbre. Os nenos 
que antes estaban calados e atentos comezaron 
a falar e alborotarse. Por última vez nese día 
Manuel suspirou. Xa rematara a súa hora, e o 
seu primeiro día. –Non foi tan malo á fin e o 
cabo– pensou. E con iso recolleu o seu maletín 
marrón e marchou.  

Nélida Amoedo Alamancos. 1ºBAC C 
 

SEGUNDA OPORTUNIDADE 
É unha mágoa pero non vexo outra solución. 
Dende que a peste negra matara a miña muller, 
paso as noites nun pequeno local, gastando o 
pouco que gaño en alcohol. Pero esta situación 
é insostible, xa non podo alimentar á miña 
benquerida filla. Debido a iso, decidín deixala 
nas mans da miña irmá para poder marchar a 
América a facer fortuna. O día da despedida 
encollíaseme o corazón; sobre as súas doces 
meixelas rodaban pequenas bágoas de 
desesperación, pero tiña que me manter forte 
ou volvería para apertala ata calmala. Non o 
podía permitir, polo que embarquei e vin como 
a miña vida se ía afastando. 
Cando perdín de vista eses pequenos puntiños 
que foran a miña familia, collín o meu fardo e 
dirixinme cara ao meu dormitorio, se podía 
chamarse así. Era un lugar frío e sucio, as ratas 
corrían dun lado para outro, mesturándose 
entre as pequenas maletas e as poucas e roídas 
mantas que había.  
Tras atopar un recuncho baldeiro senteime a 
durmir ata a hora da cea. Pero iso foi unha 
tarefa moi complexa; os inconsolables choros 
dos máis pequenos, o terrible bambeo do barco 
e o mollado e xélido chan sobre o que me 
deitaba.  
Ao cabo dunhas horas unha muller duns 
sesenta anos e co cabelo completamente cano 
apareceu cunha bandexa chea de anacos 
resesos de pan. Tras comelos subín á cuberta e 
un forte refacho zoou no meu xa curtido rostro; 
o mar estaba completamente picado e caía un 
lixeirísimo orballo incapaz de enchoupar as 
miñas vestimentas. Neste intre era cando máis 
botaba en falta a bebida, este sería o único 
xeito de poder esquecer a terrible situación na 
que me atopaba. Uns poucos segundos máis 
tarde o orballo converteuse en trebón polo que 
tiven que volver ao interior.  
 
O resto da noite non puiden durmir, non paraba 
de pensar na miña filla, soamente pasaran 
unhas horas dende a miña partida pero botábaa 
moitísimo en falla, era o único que quedaba da 
miña muller e tamén era o meu tesouro máis 
prezado.  

Coas primeiras luces da alborada volvín a subir 
a cuberta, estar na bodega do barco con ese 
terrible movemento deixárame o estómago 
completamente revolto. A brisa mariña 
golpeoume o rostro despexándome ao 
momento. Nese intre lembrei que tiña unha 
fotografía da miña muller xunto a miña filla 
cando tiña dous meses, ambas as dúas estaban 
preciosas. De súpeto un golpe de vento 
arrincoume a fotografía das mans, rapidamente 
intentei recuperala pero caín pola borda. 
A auga estaba tan xeada que cortaba e nada 
máis tocala o meu corpo quedou totalmente 
paralizado e custábame respirar, intentaba con 
todas as miñas forzas manterme esperto e a 
flote pero Morfeo e o frío non estaban da miña 
parte. Cando estaba a punto de afundirme algo 
me golpeou na testa, ao momento aferreime a 
el e comezaron a elevarme. Sentinme a persoa 
máis afortunada do mundo, a vida dábame 
unha segunda oportunidade. 
Ao chegar á cuberta do barco puiden escoitar o 
doce son dunha orquestra de corda. Cando 
abrín os ollos vin a un home vestido de 
camareiro, o cal me puxo unha manta por riba 
para que entrara en calor. Cun sorriso de 
agradecemento pregunteille. 
- Desculpe, onde me atopo?- dixen 
mentres me erguía. E el contestoume á vez que 
me tendía a man para axudarme. 
- Benvido ao Titanic. 

Paula Durán Malagón. 1ºBAC C  
 

ÚLTIMA CONVERSA 
Non podo lembrar como foi ese último 
momento no que conseguimos falar. 
Ambas sabiamos o que pasaba. Unha relación 
especial, dicían algúns. Algo do que non 
podemos prescindir, pensabamos nós. Pero 
como din os maiores de todas as casas, 
ninguén é imprescindible. 
Non son consciente aínda de todo o tempo que 
pasou, se ela soubera a de cousas que están 
acontecendo, a de cousas súas que gardo no 
caixón dereito de debaixo da miña cama, –no 
que ela sempre gardaba o pixama e todas as 
súas cousas para volver á semana seguinte–, a 
de cousas que fixen pensando nela, e outras 
tantas que deixei de facer polo mesmo motivo. 
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Como consegue seguir aínda aquí? E o peor é 
que eu non o sei, pero ten pinta de que isto non 
vai acabar moi pronto. 
Ela é ela, non hai máis. Pasa desapercibida ante 
todo, pero aínda así conseguía facer 
desaparecer todos os problemas, sacar un 
sorriso a calquera, decatarse de todo o que 
acontecía ao seu arredor, mirar moito máis alá 
do seu ombro… Non obstante, agora parece que 
non pode abrir os ollos. E foi alí, lonxe da casa 
e de todo, nunha excursión co colexio á praia, 
onde quitou a tapadeira que tiña nos ollos, e 
onde o conseguimos. 
Concretamente, en Baiona, onde sen que 
ningunha das dúas decidira dar un primeiro 
paso, todo xurdiu. Estaba claro que algún día 
acontecería, pero non o imaxinaba así. Nun 
recuncho daquel bar de praia… Non podo 
queixarme de nada; esta foi a nosa última 
conversa, volvería a repetila mil veces máis. 

 
Lucía Fernández Ventoso. 1ºBAC C 

 
O CABALO TOLO 

Desde moi pequena contaba a miña avoa 
lendas sobre meigas, mouros, fadas... Pero a 
min a que mais me gustaba era a do cabalo 
tolo. Dicían que podias velo en calquera lugar, 
na espesura da Fraga ou nos cumes da serra, 
no campo aberto ou polo medio dunha aldea, 
baixo a chuvia ou sobre a neve, podíaseche 
aparecer un gran cabalo branco galopando 

como posuído polo vento. 
A súa chegada era escoitada por un gran ruído 
como mil tronos xuntos. Os cans como teñen o 
oído moi fino, oíano antes e marchaban como 
se fora o mesmo demo, a xente ao ver os cans 
fuxir dicían: Ai ven o cabalo tolo! Cando o 
cabalo pasaba ao lado dunha igrexa, as campás 
púñanse a tocar soas anunciando a súa 
chegada. 
As crinas eras enormes e xuntábanse co cabelo 
da cola. Parecía como una manta de cabelo 
tendida ao vento do norte. 

Na Fraga, era moi difícil velo, pero podíase 
escoitar sen dúbida o galope dos seus cascos. 
Cando galopaba pola noite, as súas crinas tiñan 
una gran luz amarela, que se cruzaba un 
poboado, parecía que era de día. 
Cando aparecía, daba a impresión de que 
estaba en todas as partes ao mesmo tempo. 
Dicían que o cabalo dorme no río, pois víanse 
luces correndo por debaixo da auga. Era tal o 
espanto que a xente lle tiña que ninguén se 
metía no seu camiño. 
Din que o cabalo tolo é o espírito da nobreza e 
a valentía dos cabalos salvaxes dos montes de 
Galicia. 

Judit Moraleda Garrido. 1ºBAC C 
 

“IDA DE OLLA” 
Esta historia comeza coa nosa protagonista, a 
filla do multimillonario vendedor de froitos 
secos, o señor Cardo. A nosa protagonista 
chámase Ana, Ana Cardo. Ana Cardo é unha 
rapaza moi intelixente que estuda primeiro de 
bacharelato no famoso instituto privado de Vigo 
“As Centollas”. Neste centro de clase elevada os 
nenos máis ricos e intelixentes prepáranse para 
o futuro. Ana Cardo tiña cinco compañeiros de 
clase posto que neste centro se defende que os 
alumnos aprenden máis en clases de pouca 
xente. Había dúas xemelgas na súa clase 
chamadas Gin e Eva e os compañeiros as 
chamaban Ginhebra en plan coña. Había dous 
rapaces: un chámase Cristiano e é moi crente, 
o outro chámase Leo e xoga moi ben ao fútbol. 
Hai unha última rapaza nesta curiosa clase 
chamada Sara, unha nena boa e inocente, moi 
puritana, e irónico tendo en conta o conxunto 
formado polo nome e o apelido xa que era Sara 
Gosa. Eran un grupo curioso pero moi efectivo 
no que respecta ás notas. Todos sacaban como 
mínimo oito en todas as materias. A verdade é 
que ninguén pensaba que estes rapaces foran 
ser algo sobrevalorado na sociedade, todos os 
seus profesores dicían que serían médicos, 
políticos, avogados ou calquera outra cousa de 
prestixio. Pero este grupo de rapaces acabou 
fundando unha empresa de entretemento. Foi 
Ana a que fomentou a idea. Chamaron á súa 
empresa Ubisoft, e enriquecéronse durante 
moitos anos sacando xogos cheos de fallos a 
prezos altos. Así foi como naceu a empresa de 
videoxogos máis chapuceira do planeta. 
                                                               End 

Sergio Malleiro Abalde. 1ºBAC C 
 

NON CHEGA PERO É O QUE HAI 
Non chega pero é o que hai. Eu fuxía dos 
gardas polos tellados mollados da cidade. 
Pareceume que Berlín estaba moi bonita aquela 
noite. A única idea na miña mente era 
conservar a bolsa aínda que me custase a vida 
mesma. Alto! Detéñase!" gritaban os gardas 
desde abaixo mentres se oía o trotar dos seus 
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cabalos nos charcos. Sorte que a corda estaba 
onde a deixei onte e useina para subir ata o 
alto da catedral mentres chegaban cada vez 
máis gardas. Todo o que tiña que facer era 
botarme ao baleiro. Tardei uns cinco segundos 
en caer, pero eses cinco segundos 
presentáronseme como un ano, unha década ou 
un século. "Onde está? Encontralo!" gritou o 
xeneral mentres todos os soldados xiraban ao 
redor da catedral. Mentres tanto eu seguía aí, 
oculto, no pequeno halo de palla que preparei 
por se as cousas se torcían, non pensei 
sobrevivir a aquel chimpo suicida, pero 
logreino. O único que me queda por facer, polo 
que loitei toda aquela noite por conseguir, a 
bolsa. Metín a man, collín a maza e deille unha 
trabada. 

Juan Castro Rodríguez. 1ºBAC C 
 

TAL COMO ERA 
Míroa, míroa sen cesar, coma se en calquera 
instante puidera desaparecer da miña vista e, o 
que máis me asustaría, da miña vida. Podería 
pasar lustros contemplando a súa completa 
beleza, da cal ela non se dá conta, pero en 
canto pousa a súa mirada en min, éme 
imposible mantela: demasiadas emocións, que 
xeran uns nervios incontrolables, nervios que 
ninguén máis ca ela me fai ter. 
Que canto levo así? Agora que o penso, máis do 
que cría, medio ano ou ata máis, 
aínda que quixera negalo a min 
mesmo, sabendo que ela non 
correspondería os meus 
sentimentos; nun primeiro 
momento tan só por como son eu, 
pero despois sumouse unha causa 
maior, unha persoa exactamente: 
a súa parella. Despois de moito 
enganarme, cheguei ao tope, e un 
día acabei dicíndollo: ela non 
comentou moito ao respecto, 
obviamente o que pensaba estaba 
claro, non ía estar comigo. Aínda 
así tomouno ben, todo seguía 
“igual”, ou iso pensara. Pero non 
foi así, co tempo funme dando conta de que ela 
tamén me tiña aprecio, aínda que non tiña claro 
se tan só era amor do que se ten a un amigo ou 
algo máis. Sexa como fora a miña situación non 
cambiaría, ela quéreo máis ca min e aínda que 
me custe aceptalo, non podo cambiar nada: nin 
esta sensación de tristeza, de impotencia, de 
incerteza polo futuro. Sinto que co tempo o 
meu corpo se vai facendo máis pesado, só un 
bico seu podería facerme lixeiro de novo, pero 
iso é imposible. 
Xa non podo máis, este aguante de tristeza e 
esta falsa felicidade exterior pódeme. Creo que 
vou rematar con todo. 
Se estás lendo isto, só espero que me recordes 
tal e como era. 

Óscar Rodríguez de Oliveira, 1º Bach C 
 

CAMIÑANTE… 
Camiñaba en compaña do seu silencio, oía o 
son dos seus pasos, acompañados do 
sempiterno silencio da noite. As estradas 
ficaban colapsadas, as demais persoas, das que 
el sabía polo menos, mortas, pero sen estalo de 
todo. Exhalaban pequenos gruñidos, 
entrecortados, terroríficos, as demais persoas 
estaban transformadas ou na fase de 
transformación. El fora inmune ó virus, a súa 
familia morrera, el mesmo tivera que acabar co 
sufrimento do seu fillo: morrera, pola febre 
provocada polo virus e, pouco despois 
levantárase e intentara devoralo, el tivo que 
matar ao seu fillo, por segunda vez. Ía na busca 
doutros superviventes, acababa de cando en 
cando, con algún “camiñante” coa axuda dun 
martelo, había que golpealos no cranio, 
certeiramente, se non, non morrían, xa vira 
varios deles con extremidades ou incluso a 
metade do corpo seccionados.  
A lúa brindáballe a claridade suficiente para ir 
seguindo as liñas da calzada, sen un rumbo 
fixo. Estaba desfeito, perdera todo e a todos, 
neste mundo so quedaba morte, destrución e 
soidade, unha infinita soidade, unha infinita 
soidade que acababa con el. Pensara en acabar 
con todo, unha bala na caluga e só quedaría 

silencio, xa non estaría presente o son dos seus 
pasos sobre a calzada, os gruñidos dos 
camiñantes non o interromperían máis, só 
silencio. Pero non, tiña que ser forte, aínda lle 
quedaba algunha vaga esperanza de atopar a 
alguén máis e levar de novo as cousas ó seu 
sitio. 
Amencía, levaba toda a noite camiñando, 
levantou a testa e albiscou algo que lle fixo 
abrir moito os ollos, unha columna de fume 
ascendía no ceo azul de primavera, cerca, no 
bosque, comezou a correr.  

Eloi Covelo Molares. 1ºBAC C 
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AKU 

Nunca esquecerei aquela noite de tormenta na 
que perdín a Aku. Ía moito frío e non podías ver 
máis de dous palmos do teu nariz, eu camiñaba 

uns 
metros por 
diante e, 
cando me 
quixen dar 
conta, xa 
non estaba 
a persoa 
que era o 
meu pilar 
nesta dura 
travesía, 
nun tempo 
no que o 
mundo se 
estaba 

enchendo de mal e rancor despois de que ese 
virus infectara todo ser vivo e fixera que 
entrásemos nun crepúsculo infinito. 

Sairamos unha mañá cedo do refuxio cara unha 
suposta zona na que un grupo de superviventes 
mantiña un campamento fortificado fóra do 
alcance deses animais e “persoas” infectadas, 
xa que esa especie de epidemia afectaba tanto 
a uns coma a outros, facendo que a súa pel 
cambiase a unha cor negra e perdesen toda 
conciencia de si mesmos, pasando a estar 
controlados por esa bacteria que ningún 
científico conseguira controlar dende aquel dia 
no que empezaron esas noticias dun brote nun 
pequeno lugar de África e que agora asolaba 
todo o mundo.  
O instante no que nos perdimos de vista tivo 
lugar nun momento no que, no medio dunha 
gran zona aberta entre dous bosques, un grupo 
dos chamados “Acran”, un grupo de 
superviventes que dende a epidemia se 
dedicaban a asaltar a toda persoa que pasase 
por onde eles estaban, o cal fixo que para 
intentar evitalos durante a fuxida nos 
separásemos, pero despois diso non chegou ao 
lugar de reunión no que estiven esperando coa 
esperanza de que chegase, despois diso 
continuei o camiño cara ao punto no que se 
atopaban os superviventes naquela suposta 
colonia , que era o único que me daba 
esperanzas de volver a atopar a Aku. 
Os dous días que seguiron de viaxe estiveron 
inzados de innumerables problemas que o único 
que facían era facerme pensar que xamais o 
conseguiría, por sorte, pouco despois de 
abandonar o punto no que nos atopariamos, vin 
ao lonxe unha persoa, non era Aku pero 
axudaríame na miña travesía, chamábase ou 
dicía que lle chamaban Fito, debía de ter máis 
ou menos a miña idade e, ben, dende ese 
momento converteuse no meu compañeiro. 

Proseguimos a viaxe e, chegando xa a noite, 
atopamos unha pequena zona aberta na que 
había unha casa de madeira no medio; nunca 
esquecerei esa noite xa que a poderiamos 
catalogar de moi movida, decidimos montar 
garda e cando so debía de levar unha hora 
durmindo, Fito espertoume porque vira unhas 
luces que chegaban dende o bosque, 
puxémonos en garda e, cando aqueles cinco 
homes de Acran chegaron, tiñamos montada 
unha boa trampa xa que, nun abrir e pechar de 
ollos, dous caeran antes de entrar na casa e 
dos outros tres encargámonos sen problemas, 
pola mañá cedo continuamos a travesía para 
deixar ese lugar en caso de que viñese outro 
grupo de recoñecemento en busca dos outros. 
Esa tarde, no medio dunha autoestrada da que 
as plantas xa reclamaran o seu espazo, 
atopamos unha serie de marcas que indicaban 
o lugar cara o que se atopaba a colonia e, co 
aquel desa alegría, non nos fixamos en que ao 
fondo había catro infectados, que por mala 
sorte nos viron movernos cando nos 
levantamos de ver as marcas, o cal fixo que 
tivésemos que comezar outra vez a correr; o 
gran problema viña en que estas “persoas” 
perderan a vista por culpa da mutación, o que 
facía que se orientasen mediante uns sons 
como os morcegos e que tivesen un oído moito 
mellor que o noso, algo que facía moi 
complicada a maneira de escapar polo que 
decidimos tratar de mover uns dos coches que 
había na autoestrada intentando ter a sorte de 
que un funcionase , e por sorte un deles fíxoo e 
conseguimos saír de alí. 
Durante as horas seguintes ata chegar á 
colonia, faciamos paradas cada certo tempo 
para vixiar os restos doutros vehículos, o pouco 
carburante que lles quedaba para continuar a 
viaxe e cando por fin chegamos, non pensamos 
que fose tan grande pero... érao, sería do 
tamaño dunha cidade de trinta mil habitantes e 
por sorte aceptáronnos sen ningún problema 
unha vez que viron que non eramos parte de 
Acran, sentimos un gran alivio que aínda me 
enche agora mesmo cando o lembro, pero, por 
desgraza para min, Aku non chegara coma nós, 
pero tiña unha pequena esperanza xa que nós 
viñeramos naquel desfeito coche. 
Dous dias despois de chegar á colonia, 
chegaron noticias de que un rapaz aparecera 
nun dos camiños de entrada inconsciente, era 
Aku que sufrira un ataque a menos de dous 
quilómetros da colonia, unha patrulla levouno 
ata o hospital onde conseguimos reanimalo e 
contounos a súa viaxe que por desgraza fora 
máis movida que a nosa, pero por sorte todos 
estabamos ben e xa podiamos volver a 
reconstruír as nosas vidas. 
 

Noel Villar Vila. 2ºBAC D 
 



Nº15                        Cousas do Castelao        xuño 2016 

29 

 

O PROXECTO DE RHOU 
Naqueles días de nevada extensa, Rhou 
escalaba cunha intensa dor no seu peito,  polas 
perigosas verticais das montañas de Taihang. 
Enriba deses cumios, onde se contemplaba a 
vida corrente das persoas cultivadoras do trigo 
nas chairas, máis abaixo das cuíñas onde 
ascendía o forasteiro, provocaban certas 
lembranzas na mente deste. Rhou, intentou 
atopar acougo nun recuncho pequeno dos 
moitos saíntes que había na montaña. Deixou a 
equipaxe nunha rocha con forma de tallo, 
bebeu un pouco da aromática sopa de Sam e 
finalmente sentou encima da súa multifuncional 
cama-mochila. Volvéronlle as tremendos dores 
á súa mente, Sam tíñalle dito moitas veces que 
non pode preocuparse tanto no seus proxectos. 
Sam sempre estaba axudando a Rhou nas súas 
cousas, aínda que, ás veces chegaba a ser moi 
pesada en como tiña que facelas. 
 
Rhou cerrou os ollos para 
relaxar a mente e 
empezou a cavilar no seu 
pasado.Coñecía a  Sam 
hai tempo, cando el 
estaba acabando a 
carreira de biotecnoloxía 
en Hong-Kong, e 
namorarase dela ao vela 
facer taichi nunha festa 
da universidade. Cando  
a observou, os seus 
movementos parecían 
unha suave brisa de 
outono, fresca e áxil,  
coma aquelas brisas que 
veñen sen avisar que fan 
que os pelos do cabelo e 
do corpo se che poñan de 
punta, esa era a 
sensación que lle 
transmitía a Rhou. Sam, ao rematar a 
actuación, tamén quedou mirando para Rhou, 
dáballe a sensación de que o coñecía de hai 
tempo. Movido polo seu corazón, acercouse a 
falar con ela, cun certo medo a ser rexeitado 
despois da excelente actuación que acabara de 
mostrar a todos os estudantes da universidade.  
– Que ben o fixeches!- dixo Rhou. 
– Grazas, levaba ensaiando hai moito tempo- 
sorriu Sam, con certa vergoña na súa cara. 
– Ensinarasme algún día a facer eses 
movementos? 
– Claro, cando queiras podo ensinarte- Sam 
non sabía para onde mirar, era moi tímida pero 
sabía que ese mozo que acababa de falar con 
ela, era alguén que quería coñecer. 
Sam viu nos seus ollos como perlas azuis, unha 
mirada de conseguir todo o que se propoñía. A 
partir dese instante, Sam empezou a quedar 
con Rhou todas as tardes no seu taller, cerca do 

templo chino. Cada día, Sam aprendía algo 
novo de Rhou, tanto das súas afeccións coma 
do seu taller de inventos. Por aquel entón, Sam 
tamén empezou a interesarse polos seus 
proxectos, despois de estar cada tarde con el 
puido afirmar rotundamente que era unha 
persoa moi ensimesmada nos seus obxectivos. 
A amizade, que se xerou entre estes dous foi 
tal, que Rhou fixo cómplice a Sam dos seus 
estudos e proxectos. Esas ansias de traballar 
niso que lle facía tanta ilusión, con mellorar o 
que el consideraba que estaba mal, 
caracterizaban a actitude de Rhou. 
De súpeto, unha nevada máis forte cá anterior, 
comezou a espertar dos seus pensamentos a 
Rhou. Quedou certo tempo, durmido na súa 
cama-mochila. Sabía que era tarde, tiña que 
darse présa. Rhou equipouse de novo, pero 
cunha dor cada vez máis grande na cabeza, 
empezou a escalar  e ancorando cada parte do 
seu corpo no anaco de pedra que ía tocando. As 

cordas que mantiñan en 
suspenso a Rhou, a máis 
de 1000 metros do chan, 
estaban moi desgastadas 
polas fortes nevadas e o 
frío daquel entorno. 
Rhou intentaba non 
pensar, se o facía, 
volvería a estar en 
estado de “shock”. O seu 
mestre, sempre lle 
pegaba na caluga, o cal, 
era algo que nunca 
esquecera Rhou del. Os 
adestramentos na 
academia “Shaolin”, eran 
moi duros e os castigos 
por non completalos 
aínda máis. Jhaxar, non 
era tolerante as escusas, 
os alumnos shaolin son 

os que superan cada traba no seu camiño, e se 
non es capaz agora de facelo, esfórzate máis e 
terás mellores resultados mañá. Jhaxar, era o 
mestre da academia shaolin do lugar, Rhou 
estivo nela dende que naceu, os seus pais 
abandonárono ao nacer e Jhaxar encontrouno 
nun entullo da cidade de Henan. Dende 
pequeno, Rhou aprendera as artes marciais 
shaolin, ademais dos valores tradicionais desta 
cultura tan antiga. Ao longo dos anos do 
crecemento de Rhou, o mestre quedaba 
impresionado polos avances que facía Rhou na 
academia. Del sempre recordara o seu 
tempero, na hora de loitar, así coma a súa 
vontade de querer seguir corrixíndose e 
aprendendo dos seus erros. Jhaxar, asegurouse 
de que Rhou conseguira alcanzar os seus 
obxectivos , a través, do camiño da dor, do 
esforzo e da humildade dun auténtico shaolin. 
Ao chegar aos 16 anos de idade, Rhou 
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solicitoulle a Jhaxar o seu abandono na 
academia, debido a que necesitaba unha 
formación escolar para poder levar a cabo o seu 
proxecto. Jhaxar, apoiou a súa decisión e 
despois de despedirse díxolle que non seguirá o 
camiño curto e fácil, senón, o máis longo e 
difícil. Con esas últimas palabras da boca do 
seu mestre, Rhou saíu do templo shaolin, 
rendeu unha última oración á estatua de Buda, 
e abandonou as portas de marfil  dourado  e de 
carballo escuro que protexían a entrada da 
academia. 
Cada vez quedaba menos por escalar, 
acercábase o final da cima, a nevada non 
cesaba, e parecía que ía en aumento. O 
estrondoso frío golpeaba frontalmente a Rhou 
na súa cara. As mans de Rhou parecía que se 
derretían entre os agudos orificios da montaña. 
As rochas desgarrábanse da montaña, e caían 
coma bolas pequenas de papel. Unha tormenta 
formouse na punta da cima, e caeron gotas 
como bolas de cristal, que Rhou intentaba 
evitar movéndose para un lado e outro. Só lle 
quedaban 10 metros de escalada, e conseguiría 
o seu proxecto.  
Os seus pensamentos volvéronse a impor na 
súa mente, que dificultaban máis a subida 
vertical. Esta vez, pensou no seu proxecto. Un 
proxecto que levaba dende os 17 anos 
deseñando. Poucas persoas como Sam o 
coñecían, e sempre lle pedía a estes que non 
falaran del diante de máis xente. O lugar, no 
que lle tocou vivir a Rhou, é dicir, Henan era un 
lugar de duras condicións ambientais por culpa 
das fábricas de escurento lume, que fabricaban 
os combustibles necesarios para varios sectores 
de transporte a nivel mundial. O goberno de 
Henan estaba manipulado por outros países que 
dominaban nel. A xente do campo e da cidade, 
ulía eses brotes de lume que segundo médicos 
eran radioactivos. Rhou sempre se preocupou 
por esta situación, o problema é que ninguén lle 
facía caso. Facía campañas contra a 
radioactividade, pero, eran disolvidas polas 
autoridades da rexión. Incentivaba a xente a 
concienciarse deste tema, non obstante, a 
causa da súa actitude, pasou varios anos no 
cárcere, subornos para que non falara ou a 
propia marxinación da sociedade. Tras estarse 
formando na universidade de biotecnoloxía, e 
coñecendo a varios estudosos sobre o lume e 
gases das pestilentes fábricas, Rhou 
concluíu que a única solución era 
construír un artefacto, que 
contrarrestase eses gases mortais, e 
puidese garantir a salvo a vida de 
Henan. O artefacto era preciso que 
se colocara nalgún lugar elevado, 
para que coas baixas temperaturas 
do ceo, puidese funcionar. 
A corda estaba a piques de romper, 
e as gotas de auga facían que as 

pedras se soltaran con facilidade. A man de 
Rhou palpou a arxila do cume da montaña, 
recordou as palabras do seu mestre, “quen  
segue o camiño máis longo e difícil alcanza a 
meta”. Rhou sorriu. 
 

Samuel Becerra Romar. 2ºBAC D 
 

O CAZADOR DE BRUXOS 
Non creo que a miña historia che interese, pero 
se segues lendo por algo será, non son alguén 
corrente, sonche mais ben aburrido, non son un 
humano normal, practico a maxia. Non teño 
variña senón obxectos máxicos, non é algo 
importante, pero se queres escoitar a miña 
historia terás que seguir lendo. O meu aspecto 
non se asemella en nada aos magos das 
películas, son algo pequeno, non moito, nin 
gordo nin fraco, visto uns vaqueiros escuros, 
unha camiseta branca debaixo dun xersei gris, 
e por ultimo, pero non menos importante 
(porque o máis importante son os meus 
calzóns, pero sobre eles non che vou contar 
nada), uns tenis negros. Pero volvendo á miña 
historia, acabo de chegar a unha cidade, cal? 
Non sei nin me importa, eu non nacín para 
pensar en pequenos detalles, estou aquí para 
cazar bruxos (dos de verdade, non eses vellos 
rosmóns ). Pode que te preguntes ( dubídoo) 
como é posible que en pleno século XXI aínda 
poidan existir, pois si, viven en bosques preto 
das cidades. 
(1 hora mais tarde) 
Acabo de chegar ao bosque (non me apetecía 
describir o traxecto ata o bosque, vale?). É un 
deses bosques nocturnos coas árbores 
tenuemente iluminadas pola prateada lúa 
minguante. Nestes momentos o bosque é 
tranquilo, e só se oe o efémero renxer das 
follas de outono que pisan os meus pes (ás 
veces piso algunha pola escondida no chan e o 
corazón sáeme pola boca). Ás veces pode oírse 
ao lonxe o característico ouleo da curuxa (ou 
pode que sexa un moucho? Tanto dá), isto é 
algo que me gusta destas situacións de 
soidade, sentirse libre, libre dentro da túa 
cabeza, falando con imaxinarios personaxes 
(aínda que agora o estou a escribir nun 
caderno), sentir que ti es o protagonista, que 
todo xira ao teu arredor, ese narcisista e 
egocéntrico pensamento que fai que... (Merda 

que volvo marchar 
polas ramas!)  
Neste intre estou 
parado fronte á casa 
dunha desas bruxas, 
unha chabola de mala 
morte con tellado de 
palla e paredes de pau 
aquí no medio do 
bosque nun claro, 
lonxe de todas as 
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árbores. Non perdo nin un segundo, uso a miña 
máxica botella cun trapo prendido, óense os 
berros dun home. Isto faime pensar por que era 
un bruxo... xa me lembro, era porque podía 
pensar e actuar por si mesmo (unha loucura 
verdade?)  
Volvo para a casa, vou pola rúa e vexo na tele 
dun escaparate que segundo din anda solto un 
pirómano que viste pantalóns escuros e xersei 
gris, que queima as persoas que viven preto 
dos bosques e non son católicos (Que persoa 
máis estraña, pero de seguro que nos íamos 
levar ben, os non crentes non entenden a 
verdadeira realidade). 

Anxo López Carrera. 1ºBAC C 

 
HISTORIA ESTRAÑA 

Vou contar unha historia estraña, que ás veces, 
perde o sentido, pero, que máis dá. É a súa 
esencia. 
Era unha persoa diferente, tiña visións moi 
distintas da vida... 
Sempre pensaba: “Que difícil é espirse de 
recordos polas mañás, co frío (e 
o dano) que fai”. 
O outro día pensaba que o medo 
e a inseguridade eran os seus 
compañeiros de viaxe. Sentados 
ao seu lado, observándoa 
mentres ela intentaba perderse 
na ventá, mergullábase na súa 
irrealidade. A viaxe non 
remataría pronto, e ela non 
soportaba que a mirasen 
fixamente, sentía algo 
claustrofóbico. Pero non podía 
facer nada... Presión. 
Desta vez, recordaba as pirámides exipcias, e 
como soterraban vivos os serventes dos 
faraóns. Construía muros para protexerse, e 
quedou atrapada dentro. Cómo saír? Non podía 
escapar de quen máis dano podía facerlle... ela 
mesma. 
Ideas disparatadas enredábanse no seu cabelo, 
o vento, xogaba con elas, zarandeábaas... pero 
non as levaba lonxe, quería que a torturasen 
pouco a pouco... a modiño. Continuamente. 
A vida reducíase a un atardecer, o ceo rosado e 
as nubes escuras, un lenzo pintado ao azar, 
pouco monótono pois sempre existe ese 
pequeno detalle que sorprende e aluma ese 
pintoresco cadro, que só uns poucos se atreven 
a gozar.  
Outras, era unha romántica morriñosa, que tiña 
os pés xeados, eran como fósforos que 
procuraban acenderse co roce nas pernas 
daquela persoa, a persoa que era confusión, 
medo, tristeza, misterio, a persoa que amaba.  
Un día, tras moito soñar converterse en serea, 
sucou os sete ceos no seu corazón de papel 
engurrado. 

Ás veces, pola noite daba corda a súa caixa 
torácica, e o seu corazón danzaba baixo a lúa 
chea de amargura, navegando nunha marea de 
luceiros que rin das súas desgrazas. 
Quizás a vida se convertera nun esbozo 
esborranchado feito nun papel, agora 
engurrado, a desorientación e a ira, xuntas. 
Ou en mergullarse con tiburóns nun mar de 
desesperación, con corais punzantes de 
sorpresa. 
Pero... os malos tempos xa sabían camiñar sós, 
as barbaridades cruzaban sen mirar pola súa 
cabeza. Era unha persoa nubrada. Ás veces 
atormentada. 
Sementaba o caos e florecía cada primavera. 
Que ben cheira! Perfecto arrecendo... 
Pero, espera, un recordo, o seu pai, no bosque,  
dixéralle: "A miña ilusión de pequeno era ter 
unha cámara e poder fotografar algo tan bonito 
como iso, mira, o sol abríndose paso entre as 
ramas"... un fío de luz, que se agrandaba a 
medida que chegaba ao chan. Brillaba. 
Hipnotizaba.  

Seguimos co sen sentido. 
Afloraban ganas de vivir 
novas experiencias, e 
non se murchaban. Os 
significados seguen 
sendo alterados por cada 
individuo. 

Apertábasme, 
rozábasme, doían as 
ampolas de despois, e 
non te puiden volver a 
utilizar. (Minto, fíxeno, 
pagaba a pena). E si, 

amigos, falo da felicidade. 
Limbo, destino das miñas cartas anónimas, sen 
destinatario aparente e escondidas nun sobre 
cerrado baixo a miña lingua salivada con 
soidade. 
E ela, idiota, dicíalle a el: “Condúcesme a 
loucura, por cada vea do teu corpo, dirección 
contraria ao tempo, sutura. Cantos puntos 
finais necesitará vostede, señor? Porque estaba 
namorada. Non cabía dúbida. 
Distraída pola melodía dos bombeos do seu 
peito. Saltan chispas. Escuridade, está 
atrapada, alí, no ascensor da súa columna 
vertebral. Ninguén podería escoitala se 
berrase... afoga no silencio... con el. Nada máis 
importaba. 
E como remata a historia? Quen sabe... 
Era como esa nena pequena escondida na súa 
manta, a mesma á que os seus pais deixaran 
soa na casa. Refuxio e quentura. Tranquilidade. 
Soidade... 

Sofía Amil Vázquez. 1ºBAC C 
 

UNHA MAÑÁ CALQUERA 
Sete da mañá, a alarma do móbil comeza a 
soar pero o cansazo acumulado durante a 
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semana non me permite facer outra cousa que 
non sexa apagalo e quedar media hora máis 
metida na cama. Por insistencia da miña nai 
finalmente érgome, vou camiño da ducha cos 
ombreiros caídos, o andar canso e os ollos 
aínda pechados. Cansa pero cunha tremenda 
fame inicio o meu almorzo co café que miña nai 
me fai e que cada mañá me fai espertar. 
Saio da casa mentres aínda estou poñendo os 
pendentes, diríxome cara o meu instituto sen 
tempo, nunca consigo saír de casa cedo. 
Durante eses dez minutos que me leva chegar a 
clase vou sempre reflexionando sobre ideas, 
quizais sen importancia pero pénsoas de todas 
as formas. Ás veces simplemente penso no que 
me espera nese mesmo día ou semana, o que 
teño que estudar, traballos, exposicións que 
facer e angústiome porque non me dan os días 
para facer todo aínda que sempre o solucione 
deixando de durmir para estudar, o problema 
de todos os días que hai exames. En cambio, os 
días máis relaxados, eses nos que o sol brilla a 
primeira hora da mañá, cando me dou conta de 
que esa época, na que as semanas son de 
chuvia ininterrompida, está chegando á súa fin 
por este ano e que o verán se achega, en pleno 
maio, aí é cando me atopo máis inspirada para 
levar a cabo calquera proxecto programado, a 
miña cara m ellora e o meu ánimo tamén, 
síntome motivada para rematar os exames e 
ter as vacacións libres, só un mes de traballo e 
xa serei libre, pero un ano de estudo que por 
momentos semellaba interminable e tardío. 
Xa vai soar o timbre, o profesor espera dentro 
da clase, só un mes máis … 

 
Laura Álvarez Gómez. 1ºBAC C 

 
DIARIO EN PRIMEIRA 

PERSOA 

Ollei eses ollos cor de ámbar 
que me imploraban axuda 
mentres a miña alma se 
dividira entre facelo ou non 
facelo, pero saíu vitoriosa, 
sen pensar nas consecuencias, a primeira 
opción. Así que collín ao rapaz en brazos e tras 
levalo fóra daquela marea de xente, que 
desexaba entrar ou coller comida para poder 
sobrevivir a aquel frío infernal que había nesa 
área, metémonos dentro da central de 
coordinación onde lle din de comer e abrigueino 
para despois levalo xunta o xefe. Tras falar con 
el saín con moita rapidez a facer a maleta, 
cubrir todos os papeis necesarios e a coller o 
avión para poder volver con el á miña amada 
Galiza. De alí partira meses atrás para poder vir 
ata ese lugar e así poder axudar á xente e aos 
rapaces, como o que tiña ao meu carón, que 
por mala sorte e a guerra perderan aos seus 
seres queridos e agora non lles quedaba máis 
remedio que permanecer no frío aterrador dos 

campos, onde se atopaban refuxiados da 
guerra, mentres agardaban a que alguén os 
axudara a escapar desa tortura. 
Agora escribo estas liñas no meu diario en 
primeira persoa recordando aqueles instantes 
mentres aquel rapaz que levara comigo se 
atopa xogando no meu salón feliz, mentres por 
tristeza no outro lado daquelas fronteiras as 
persoas aínda seguen a librar unha dura batalla 
por ser felices e por escapar da guerra, onde á 
súa vez hai persoas que conseguen esa 
felicidade, mentres que outras perecen baixo os 
seus soños dun mundo e unha vida mellor... 

 
Ánxela Otero Pan. 1ºBAC C 

 
PINGAS E SENTIMENTOS 

Chove miudiño, a auga esvara polos meus 
cabelos e eu, instintivamente, levo as mans aos 
beizos para que non se mollen. Aínda podo 
sentir o roce da súa boca: non quero perder 
esta sensación, a mestura de cóxegas e nervios 
e de intensa felicidade en cantidades industriais 
que inunda o meu corpo. Por debaixo delas, 
máis potente pero acalada pola adrenalina, 
permanece a tristura da rexeita; logo darame 
problemas, pero agora mesmo toda a miña 
concentración téñena os meus beizos: nin 
sequera me atrevo a pasar a lingua por eles 
para saborear os restos que poidan quedar do 
noso bico. Desexaría deter o tempo neste 
instante para recordar sempre con claridade o 
momento que acabo de vivir. A pesar de todo, 
era necesario pasar por isto para poder 
convencerme da imposibilidade desa relación. 
O tempo transcorre, escorrega como as pingas 
de auga que rebotan contra a miña pel, e cada 

instante que perdo contribúe a que 
ao recordo o envolva unha capa de 
bruma que pronto o cubrirá por 
completo, sacándolle cada unha 
das sensacións que sentín no seu 
momento. O esquecemento é 
inevitable: despois de todo os 
bicos só son un mundo para as 

dúas persoas que os comparten.  
Pecharía os ollos para imaxinar o seu rostro, 
pero non quero trabucarme ao debuxalo como 
adoita acontecerme; el é tan perfecto… 
El: aprendín de memoria as súas faccións, podo 
imitar os seus xestos, entendo cada unha das 
súas expresións. Coñézoo á perfección, ou case, 
pero tamén sei que nunca se decatara ata hoxe 
do escrutinio ao que era sometido pola miña 
parte. 
El: é moreno, os cabelos desgreñados cáenlle 
pola fronte en densos peches; ten os ollos 
grandes, inmensos, e da cor da madeira: 
algúns poderían dicir que son demasiado 
comúns, pero non é certo. Cando os seus ollos 
te observan, sénteste afortunado, porque neses 
pozos escuros hai máis luz ca no mesmo sol; as 
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súas pupilas están sempre contraídas: son 
pequenas, sinceras, intelixentes e perspicaces, 
e a través delas un pode ver, se é hábil, o 
estado de ánimo do rapaz. Esa mirada 
complétana as súas espesas cellas arqueadas e 
as pestanas: milagrosamente son máis longas 
as inferiores que as superiores, e isto fai que 
pareza permanentemente abatido. E o certo é 
que o meu amor é ben depresivo, un homiño 
roto que sempre ten para todos un sorriso ou 
palabras amables colgando dos beizos cando 
ninguén fai o mesmo por el. 
Se teño que elixir algunha característica do seu 
rostro, ancho e punzante, coa súa pel tostada 
da cor do caramelo; as orellas pequenas e o 
nariz longo, fino e acabado nunha especie de 
botón, quedaríame cos ollos incluso antes que 
cos seus beizos, grandes, moi vermellos, de 
muller, sempre entreabertos –o que fai que 
resulten ben tentadores -e  que mostran os 
seus dentes perfectamente aliñados. Eses ollos 
nos que me perdería por anos e polos que 
hoxe, tras meses intentando aguantar a 
tentación, perdín as últimas forzas que me 
quedaban e sucumbín. Cando riu algunha 
parvada das que 
adoito dicir para 
animalo e, con 
aquela voz doce e 
amable, engadiu 
un comentario 
ocorrente e 
divertido, boteille 
os brazos polo 
van, aperteino 
forte contra o meu 
corpo e antes de 
que puidera 
sorprenderse e 
dicir palabra 
ningunha apresei o 
seu  rostro entre 
as miñas mans e 
biqueino. Biqueino de verdade, na boca, con 
paixón, intentando que durase o máximo tempo 
posible. 
Recordo o tacto dos seus beizos e a forza con 
que el os mantiña pegados fortemente o un 
contra o outro, nervioso, intentando apartarse, 
supoño. Solteino ao momento e afasteime 
medio metro del, recordando de súpeto onde 
estaba e que acababa de facer; avergonzado, 
fixei os ollos no chan e agardei a que dixera 
algo, ou máis ben a que me berrara que era 
unha persoa noxenta, que me estivera 
aproveitando todo o tempo do seu malestar e 
que non quería volver a verme na vida. Non 
fixo nada diso: ao fin e ao cabo, non só me 
namorara do seu fermoso (e subestimado) 
físico, senón de todo el: da delicadeza coa que 
trataba a todos, incluso cando non o merecían; 
da forma que tiña de ver as cousas; das ideas 

extravagantes que lle pasaban pola cabeza e 
soltaba sen pensar; da súa desbordante 
imaxinación; de como parecía fixarse en cada 
pequeno detalle; do seu agarimo cara a min, 
das bromas enxeñosas e das súas 
demostracións de intelixencia –sen alardear: el 
nunca alardeaba. 
Intentei xirarme e botar a correr antes de que 
soltara a terrible bomba da verdade sobre min, 
aquilo que sempre soubera: que el me quería 
mentres que eu o amaba. Non obstante o meu 
amor agarroume da man e abrazoume contra 
el; a auga comezou a caer sobre os meus 
ombros, aínda que non chovía por aquel entón. 
Supuxen que choraba: e supuxen ben, porque 
cando intentei alzar o seu queixo para miralo 
aos ollos –ou quizais para volver a bicalo, quen 
sabe –el non deixou que o fixera. 
-Síntoo –dixo, e aquela soa palabra rompeume 
o corazón, porque era a confirmación do que xa 
sabía. 
-Xa, claro –contestei. Debín soar moito máis 
amargo do que desexaba: o rapaz tentou falar 
de novo, pero non o deixei -. Non importa, xa o 
sabía –sorrín coma un maníaco, apartándome 

del, empurrándoo, e 
agora si, botei a 
correr, intentando non 
chorar por se 
tropezaba e me 
mancaba. Xa fora 
patético dabondo como 
para caer máis baixo 
(nunca mellor dito). O 
último que escoitei 
antes de que a súa voz 
se perdera no baleiro 
foi o meu nome, e ese 
detalle quebroume un 
pouquiño máis. 
 –Daniel! –Gritou, 
chamando por min. 
E nese momento 

lembrei algo: tempo atrás, cando me decatara 
de que me gustaba aquel rapaz, pensara: “non 
é a miña culpa”. Quizais non debín bicalo, pero 
non é a miña culpa amalo. Non estou enfermo 
por ser como son, négome a crer que realmente 
teña un problema porque me atraia un home: 
iso non está mal, non pode estalo… verdade? 
Aqueles pensamentos martirizáranme había 
demasiado tempo, ata o punto de que pensaba 
telos superados. Agora volvían a doer como a 
primeira vez, ou aínda máis e, antes de que me 
decatara, xa estaba chorando. 
Pronto as miñas bágoas confundíronse coa 
choiva que caía ao meu arredor e que afogaba 
ata o esquezo o momento que acababa de vivir. 
 

Paula Estevez Casales. 1ºBAC C 
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O HOME DO LAGO 
Chegou o inverno, todo está branco, vai frío, 
pero nada é comparable co xeo do meu 
corazón, é fráxil, delicado, a piques de ser 
esnaquizado. 
Encóntrome rodeada de tanta beleza da cal non 
podo gozar. 
Paso os meus días no lado, quedo parada, 
observando ata que do frío non sinto a cara, 
normalmente estou soa, pero ultimamente algo 
cambiou. 

Agora ás tres da tarde aparece un home, 
obsérvoo dende a distancia, non quero que me 
vexa, sempre aparece só, e sempre segue a 
mesma rutina. 
Acércase á parte desconxelada do lago, véselle 
inmerso nos seus pensamentos, dá a impresión 
de que quere saltar, afogar naquelas augas 
xeadas e rematar cosas súas penas. Pero 
sempre se arrepinte. 
Saca do seu peto unha carteira cunha imaxe no 
seu interior a cal é a que consegue derrubalo. 
Onte foi distinto, o home xa non estaba, non 
consigo sacalo da mente, aínda que non nos 
coñeciamos descubriría que algo nos unía. 
O día seguinte descubro a verdade, ese home 
misterioso suicidouse pola culpa que o mataba 
por dentro. 
Foi o culpable da morte dos meus pais e a 
persoa da imaxe que miraba todos os días no 
lago era eu. 

Carla Fernández Araújo. 1ºBAC C 
 

A SOMBRA 
E alí atopábase ela cunha mirada distraída no 
seu pequeno aparatiño co que estaba a falar 
con alguén. Os seus ollos marróns fixáronse 
nunha escura figura que estaba algo lonxe. Tras 
uns intres mirando esa figura apartou a mirada 
e acto seguido volveu a dirixir a súa mirada 
cara aquela figura a cal xa non se atopaba nese 
lugar, intentou pescudar como nun segundo 
puidera esfumarse daquela forma tan 
inhabitual. Con ese obxectivo dirixiuse cara a 
onde a divisara. 

Cando chegou ata alí non había nada que 
puidese delatar como esa figura de forma 
humana desaparecera, estivo buscando algún 
rastro durante media hora máis, pero 
finalmente rendeuse na súa busca que xa 
resultaba inútil. 
Tiña a intención de regresar á casa cando na 
escuridade da noite que ía aumentando pouco a 
pouco divisou unha sombra un tanto parecida á 
que andara buscando momentos atrás, a 
curiosidade levouna a seguila ata unhas rúas 
descoñecidas para ela. 
A sombra seguía avanzando pese a que de vez 
en cando se esvaecía coma se dunha pantasma 
se tratase. Nesas pequenas rúas foi cando oíu 
unhas voces cun ton de enfado como se 
estivesen rifando a alguén. Canto máis seguía a 
esa sombra máis curiosidade tiña, de súpeto 
desapareceu, ela quedou petrificada detrás 
dunhas bolsas de lixo, seguiu alí agochada ata 
que o contacto dunha man no seu brazo a 
espantou, esas mans agarrárona e ela entrou 
en pánico e desmaiouse. Cando espertou non 
sabía onde se atopaba, comezou a observar con 
detalle aquel lugar, quería encontrar unha saída 
que parecía ter atopado, pero 
desafortunadamente aquela figura agora moito 
máis escura en máis nítida que antes, a rapaza 
caendo présa do pánico comezou a correr pero 
por desgraza a sombra ao ser máis rápida 
alcanzouna a ela, aterrorizada nun recuncho do 
lugar cada vez máis arrepiante. Cando aquela 

figura xa estaba o máis preto que podía 
atoparse dela …  
De súpeto espertou suando e coa respiración 
axitada.  

Giovana López Brao. 1ºBAC C 
 

AS COUSAS MÁIS ESTRAÑAS. 
Eran as seis e media da mañá cando John se 
levantou da cama para deter o estrondoso chío 
da alarma. Como cada mañá, seguiu a súa 
rutina do día a día, primeiro foi ó baño para 
tomar unha ducha e afeitarse. Ó saír do baño 
vai á cociña e prepara o almorzo, unhas 
torradas de pan integral e un café con leite con 
dous terróns de azucre. 
John acendeu o televisor, pero non funcionaba 
ningunha das canles que tiña sintonizadas. –
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Que cousa máis rara- pensou. Non lle deu máis 
importancia e foi directo ó dormitorio a poñer o 
seu traxe. Traballaba nunha oficina en Jersey, 
pero el vivía nun apartamento en Brooklyn, polo 
que tiña que 
coller un taxi  
todos os días 
para ir ó 
traballo.O seu 
apartamento 
estaba situado 
nunha rúa con 
bastante 
tráfico, e a 
esas horas xa 
se empezaba 
a escoitar o 
ruído dos coches, pero esa mañá, non se 
escoitaba nin un ruído na rúa. Xa eran dúas 
cousas estrañas esa mañá, pero John non lle 
deu moita importancia. 
Eran as sete e media, a hora perfecta para saír 
da casa e ir ó traballo, John colleu o seu maletín 
de coiro negro onde gardaba o seu portátil e 
todo o seu papelame do traballo. Saíu da casa e 
dirixiuse ó ascensor, sorprendeulle que a súa 
veciña Lisa non saíra da casa a vez que el, xa 
que sempre coincidían no ascensor, poderíase 
dicir que ambos o facían con intención. John 
esperou por Lisa a ver se asomaba pola porta 
do seu apartamento, pero non apareceu, así 
que non se demorou máis e baixou. Tres cousas 
estrañas nun día xa non era normal, a 
curiosidade e preocupación de John aumentaron 
considerablemente. 
O ascensor detívose no vestíbulo , onde 
tampouco había ninguén, sempre roldaba preto 
de alí o conserxe do edificio, pero esa mañá 
non había ninguén. John saíu á rúa con paso 
rápido, pero para a súa sorpresa, cando 
asomou pola porta principal do edificio 
tampouco había ninguén, non se  escoitaba un 
chío, nin un coche, non había ningún ruído. Os 
coches estaban parados no medio da estrada, 
pero non había ninguén dentro deles. O medo 
empezou a  apoderarse del, e decidiu chamar a 
súa nai, pero para máis sorpresas non había 
conexión. 
Sen saber que facer, foi en bicicleta á súa 
oficina, onde tampouco atopou a ninguén. 
Durante o transcurso de todo o día, John foi por 
toda a cidade en busca de pistas sobre o que 
puido suceder ou de alguén que o puidese 
axudar, pero non atopou nada nin a ninguén. 

Martín Curty Abreu. 1ºBAC C 
 

LUCÍA 
Lucía era unha cativiña sen moitas afeccións, 
coma calquera outro neno saia á rúa a xogar 

cos seus amigos pero todos os nenos tiñan algo 
no que destacaban, todos menos ela. Non 
atopara o que lle facía sentirse distinta. Un día, 
saíu a dar unha volta coa súa tía cando pasaron 

por diante dunha tenda de instrumentos. 
Neste intre a pequena quedou a mirar o 
escaparate coma se se tratara dunha 
tenda de lambetadas. A súa tía ó vela 
tan ensimesmada convidouna a entrar e 
como se fora un raio Lucía correu dentro 
da tenda. Comezou a dar voltas por 
todas partes buscando o que máis lle 
gustaba e de repente a viu, o fondo dun 
estante, era pequeniña coma ela e 
realmente bonita. Con moito coidado 
Lucia sacouna e correu xunta de súa tía. 
Rogoulle e rogoulle que lla mercara e 

tras moito insistir a tía decidiu que lla mercaría 
se ela acudía a clases para aprender a tocala. 
O día da súa primeira clase Lucía ía asustada, a 
pandeireta chamáralle realmente a atención e 
quería que fose algo especial para ela. Entrou 
pola porta de pequena clase e atopouse con que 
era unha das nenas mais pequenas. Apartouse 
a unha esquina e quedou alí agardando a que 
chegara 
a 
mestra. 
Cando 
esta 
chegou 
viuna 
soa e 
asustad
a e 
chamou
na para 
que se presentase ante a súa clase, todos a 
recibiron cun gran sorriso e comezou a sentirse 
mellor. A mestra xuntouna cun rapaz cativo 
coma ela para que lle  ensinase o básico, e 
nada máis Lucia ver ó rapaz, comezou a facer 
todo o que el facía coa pandeireta sen presentar 
ningún problema na execución dos complexos 
movementos, o neno asombrouse e chamou 
pola súa mestra, cando viu a destreza que Lucia 
amosaba coa súa pandeireta empezoulle a 
ensinar cousas máis complexas e ela facíaas á 
perfección, a clase transcorreu con normalidade 
aprendendo novas cancións e rindo sen parar. 
Cando acabou a clase antes de marchar, a 
mestra chamou a Lucia e cando a clase quedou 
baleira díxolle que era especial, que ía chegar 
moi lonxe. Lucía seguiu mellorando e a día de 
hoxe segue tocando a súa vella pandeireta 
recorrendo Galicia coa súa clase, sentíndose 
unha pequena familia cada vez que comezan a 
tocar todos xuntos. 

Sara Soneira Rodríguez. 1ºBAC C 
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O VERDADEIRO PROBLEMA DO GALEGO 

Despois dun ano estudando a evolución 
sociolingüística do noso idioma ao longo do 
século XX, chega un momento no que te 
preguntas cal é o problema que atinxe ao 
galego hoxe, 2016. Por unha parte queda claro 
que non é o mesmo que durante a ditadura 
(unha forte censura dos textos escritos e a 
identificación dos galegofalantes coma bárbaros 
sen finura ningunha) o verdadeiro problema 
radica nas nosas casas e nas nosas aulas; o 
contacto co galego por parte dos rapaces e 
rapazas dáse coma se dunha lingua allea se 
tratara. 
Tomando como exemplo o caso do inglés, a 
maioría das persoas quéixanse de que os 
estudantes non saben falar ben o idioma e 
bótanlle as culpas ao afastamento en termos 
lingüísticos entre linguas xermánicas (o inglés) 
e as romances (castelán ou galego). Pero onde 
en realidade radica o problema é no método de 
ensino. Dende os primeiros momentos 
introdúcese o estudante nunha burbulla de 
gramática e trazos estilísticos en lugar de 
fomentar o que realmente importa, a fala. Co 
galego acontece o mesmo; os rapaces non se 
ven motivados a falar nas clases e a única 
conexión co idioma é a través do libro de texto 
e os exames de redacción. Non obstante, todos 
os alumnos dirán que fan exposicións orais nas 
súas clases de galego, o problema aquí é que 
ese tipo de exposicións non serven para 
practicar a lingua, dado que a maioría de 
rapaces memorizan os textos e logo os 
“vomitan” diante do resto de compañeiros. O 
alumno ou alumna relaciona o galego coa 
materia escolar e non co idioma que é. Por iso é 
moi importante fomentar a conversa nas aulas, 
deixando un pouco á parte a gramática, se non 
queremos que o galego remate como o latín; 
empregándose na escrita pero non na fala. 
No ano 2007, a Xunta de Galicia aprobou un 
decreto que ditaminaba que o 50% das 
materias debíanse dar en galego, pero no 
momento de dar a clase xurdía un dos maiores 
problemas, o profesorado daba a clase en 
castelán, aínda que por lei debía dala en 
galego. De tal maneira que, o 50% de materias, 
quedaba 
reducido á 
materia de 
lingua 
galega. 
Actualment
e o galego 
entre os 
estudantes 
relaciónase 
cunha 
materia 
pesada, 

algo que non ten utilidade pois, como din 
moitos adolescentes “total, si va a desaparecer, 
que mas da”. En resumidas contas, atopámonos 
cun predominio da lingua escrita e un marcado 
desinterese por parte da sociedade cara o 
galego, isto é o que acentúa o tópico da “falta 
de utilidade” do galego; unha lingua non 
empregada na música, o ámbito científico ou na 
docencia. A isto é ao que nos levan trinta anos 
de esforzo en materia lingüística, dende que, en 
1981, no Estatuto de Autonomía, quedaba 
reflectido o galego coma lingua oficial de 
Galicia. 
Os máis ilustres persoeiros das nosas letras 
verteron sangue e suor por recoñecer o galego 
coma unha lingua con entidade propia, coma o 
idioma que os galegos tiñan dereito a usar e 
identificar como seu. Se Castelao ou Rosalía 
erguesen a cabeza, volverían ás súas tumbas 
cunha bágoa por cada feito inútil. Eles 
consagraron o galego como algo máis ca unha 
lingua de poetas, a lingua de todos os galegos. 

 
André Graña Casal. 2ºBAC D 

 
AS LINGUAS DO MUNDO 

Unha lingua é, tal e como o describe a RAG, "un 
código verbal natural usado polos membros 
dunha sociedade con normas propias". Pero 
unha lingua non é un simple código que serve 
para comunicarse, senón un luxo do que non 
todas as sociedades poden gozar. Unha lingua é 
tamén un enriquecemento cultural dunha zona 
e dunha nación e que serve de unión entre os 
seus falantes. Actualmente hai no mundo unhas 
7000 linguas, pero a metade delas están a 
desaparecer. Qué dirán os nos os fillos cando 
vexan que non quedan nin a metade delas? 
Conservar as linguas significa gardar miles de 
historias, de lembranzas, de bos e de malos 
momentos; de seguir gozando entre os nosos e 
os demais falantes dela, de non perder o 
enriquecemento cultural dunha zona e, 
simplemente, o peculiar e único goce de falala. 
Pero falar unha lingua non só é bo para a 
sociedade, senón que o é para un mesmo, ao 
verse gratificado polo seu dominio en 
numerosas linguas en diversos ámbitos. 
No noso caso, estamos "obrigados" a facer que 
o galego permaneza no tempo, tanto na escrita 
(no ámbito da administración, da literatura...) 
coma na oral (entre os falantes, nos actos 
oficiais etc.) para que os nosos fillos poidan 
gozar dela, tal e como nós fixemos. 
Tras isto, é preciso facer unha breve reflexión: 
que sería de nós sen linguas coas que 
comunicarnos, coas que poder compartir os 
nosos sentimentos, os nosos problemas, as 
nosas ilusión...? Pensádeo por un momento, 
sería un mundo de persoas introvertidas. 

 
Laura Juanatey Martínez. 2ºBAC D 
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ASÍ NON SAES DA CASA 

“Así non saes da casa” “Non vas quedar con 
outros mozos que non sexa eu” “Non te deixo 
falar con el, así que non o fas” “Sen avisarme, 
ti non saes a ningunha parte”…  
Posiblemente, ti que o esteas a ler, penses que 
isto non pasa, que é unha exaxeración, que ti 
non dirías iso xamais a túa moza, ou que ti 
nunca permitirías iso da túa parella, pero aínda 
que moitos de nós nin poidamos imaxinar unha 
situación así, pasa moito máis do que 
pensamos.  
Moitas mozas pensan que, se o seu noivo non 
lles deixa poñerse unha saia de tubo, é porque 
é celoso e non quere que o resto dos mozos se 
fixen nela; que, se non poden quedar cun 
amigo, é porque está namoradísimo e non 
quere perdela e que, se teñen que avisar en 
todo momento do que están 
a facer, é porque se 
preocupa moito por que 
estea ben e que non lle pase 
nada. 
 O peor de todo isto non é 
que os mozos o digan ou 
que as mozas o permitan, o 
peor de todas estas 
situacións é que a xente o 
ve como algo normal, algo 
natural; celos que, polo 
mero feito de ser parella, 
lles dan o dereito a mandar 
sobre ti e facer de ti unha 
marioneta ao seu servizo as 
vinte e catro horas do día.  
Moitas mozas pensan que 
merece a pena aguantar 
esas situacións, polo que 
pensan que é o amor da súa 
vida. Na miña opinión tanto 
ten ter 15, 36 ou 57 anos, 
non tes que aguantar iso de 
ninguén xa que tras ese 
“home” que te trata como un obxecto haberá 
mil queréndote tratar como a incrible persoa 
que es. 

Julieta Villagómez Vázquez. 2ºBAC D 
 

O MACHISMO NA MOCIDADE 

O machismo é unha forma de sexismo na que 
se discrimina e menospreza á muller 
considerándoa inferior ao home. 
O machismo é un conxunto de crenzas, 
prácticas sociais, condutas e actitudes que se 
fundamentan nas sociedades patriarcais. Nas 
sociedades patriarcais, a sociedade organízase 
de tal forma que o home exerce o seu poder 
sobre a muller en distintos ámbitos (por 
exemplo, na política, na economía ou na 
familia). 

Este tema é de actualidade xa que o machismo 
e a violencia de xénero aumentaron nestes 
últimos anos dunha forma preocupante, pero o 
máis preocupante de todo isto é que tamén 
aumentaron na mocidade que cada día adquire 
más actitudes ou estereotipos machistas. 
Os rapaces, pola súa parte, por actitudes como 
non deixar que a súa moza se vista dunha 
determinada maneira, por vixiar a súas 
conversacións con outras persoas ou por 
humillala e incluso en casos extremos chegar á 
agresión.  
Algunhas rapazas consideran que isto está ben, 
e permíteno, non se dan conta do nocivo que é 
isto ata que o problema se agrava. 
Pero ademais disto, na mocidade, hai unha 
crecente ignorancia respecto a temas que teñen 
que ver con este, coma por exemplo o 
feminismo. A maioría de rapaces e rapazas non 

saben distinguir o feminismo 
do ''hembrismo'' (misandria 
ou misoandria) e nin 
sequera lle dan importancia 
a estes temas. 
A mocidade actual considera 
o feminismo coma a 
supremacía da muller fronte 
ao home, cando realmente 
se trata de todo o contrario 
a isto e ao machismo, o 
feminismo é unha ideoloxía 
que defende que as 
mulleres e os homes deben 
ter os mesmos dereitos, é 
dicir, a igualdade entre os 
dous sexos. 
O problema desta ignorancia 
de certos temas e deste 
auxe do machismo radica 
tamén na educación, pero 
non só na escola ou na 
educación materna ou 
paterna senón tamén na 
''educación'' que os rapaces 

adquiren en distintos medios de comunicación. 
 

Antía Vidal Alonso. 2ºBAC D 
 

O MACHISMO 
A estas alturas da evolución do ser humano e 
das sociedades, aínda perdura o machismo. 
A pesar das denuncias e as demandas dos 
dereitos da muller, a pesar de mortes de 
mulleres loitando polos seus dereitos, parece 
mentira que haxa xente que aínda pense que as 
mulleres son inferiores e que as menosprece . 
Non obstante non todo o mundo pensa desta 
maneira, hai moita xente a favor da igualdade. 
Nas épocas dos nosos avós e bisavós, as 
mulleres estabas menosprezadas, non se lles 
daba valor nin importancia ao seu traballo; 
tiñan que estar refuxiadas na casa limpando, 
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cociñando e criando aos fillos, non podían ter 
un traballo dun alto cargo nin moito menos, en 
cambio, os maridos ían traballar ás súas 
oficinas ou postos de traballo e logo podían ir 
tomar unhas copas ou a manter vida social.  
Naquela época a muller dependía dun marido, 
as mulleres non casadas eran mal vistas. 
Segundo pasaba o tempo e as sociedades 
evolucionaban, empezáronse a realizar 
levantamentos, reunións e protestas a favor 
dos dereitos da muller. 
A pesar de todo o conseguido por esas mulleres 
que loitaron polos seus dereitos, aínda persiste, 
en menor cantidade, o machismo. 
Moitas mulleres de hoxe en día, en vez de 
loitar, déixanse manipular e incluso deixan de 
respectarse elas mesmas. 
Esta sociedade estase convertendo novamente, 
pouco a pouco, nunha sociedade desigual e 
machista. 
Por iso non hai que permitir que reapareza o 
machismo, hai que loitar pola igualdade, xa que 
todos debemos ter os mesmos dereitos e 
normas.  
                  Camino Fernández Sánchez 1ºBAC C 

 
A TRATA 

Todos deberíamos ser conscientes de que no 
mundo que nos rodea existe hoxe en día a 
escravitude, pero unha cousa é ignoralo e outra 
moi distinta é ser conscientes e mirar para 
outro lado. A roupa e produtos que 
consumimos, ás veces, proveñen das mans de 
alguén que está sendo explotado, pero 
preferimos finxir que non nos decatamos. 
Hoxe ,no século XXI, con frecuencia pensamos 
que a escravitude e o tráfico de persoas é 
apenas inexistente, posto que non o percibimos 
a diario; pola contra, a trata de 
humanos(comercio ilegal de persoas 
consideradas medios para que outros obteñan o 
seu fin propio)ocupa o terceiro posto na 
clasificación de traballos ilegais do mundo con 
12.000.000 millóns de vítimas, destacando en 
Arxentina. 
Se volvemos a vista atrás, a segunda lei do 
imperativo categórico do filósofo Kant dinos que 
as persoas no deberíamos ser medios, senón 
fins en si mesmos. Entón, por que isto non é 
así? A resposta é sinxela. Cando unha familia 
queda sen recursos económicos, ou unha nai 

precisa con 
urxencia 
alimentar e 
manter ao 
seu fillo, de 
seguido 
busca 
recursos 
que con 
frecuencia a 
levan a 
aceptar todo 
tipo de 
traballos, 
aínda sendo 
ilegais e 
soportando 
duras 
condicións 
que 
terminarán 
por destruír as súas vidas. Con frecuencia estas 
son as causas polas que se dá a trata de 
persoas. Un explotador ou proxeneta tentará 
engaiolar aquelas persoas que el considere que 
están máis desesperadas. 
Segundo diversas declaracións das vítimas da 
trata, este proceso ten un comezo sinxelo que 
esconde, como é lóxico, un engano. Os 
explotadores con frecuencia prometen un bo 
soldo, unha boa vida e unhas perfectas 
condicións de traballo, é dicir, o paraíso. Pero 
como é de esperar, isto nunca sucede así. 
Cando as vítimas toman a suficiente confianza 
cos seus explotadores, aquelas son ameazadas, 
condicionadas, chantaxeadas e para cando 
pretendan saír de tales negocios, non poderán. 
As persoas “capturad as” serán agora, pois, tr 
atadas coma meras mercadorías, coma se as 
súas vidas non valesen o máis mínimo. Veranse 
atrapadas e sen opción a fuxir ou a recuperar 
as súas antigas vidas, e ninguén o saberá. 
Entón, como solucionar ou evitar a trata de 
persoas? 
O problema principal da trata é a dificultade de 
localizar as rutas que segue, posto que se 
produce en varios sitios e non se logran 
localizar o seus maiores focos. Ademais, 
adhírense problemas tales coma a corrupción 
existente no ámbito da policía coa pésima 
xestión da xustiza e o máis grave, o medo, 
posto que as vítimas da trata non reúnen o 
valor suficiente para denunciar ou contar o que 
están sufrindo. Por iso, os principais 
responsables e os que máis deberían axudar a 
erradicar tal problema e colaborar na 
desmantelación de toda esta rede de comercio 
ilegal de persoas, son os medios de 
comunicación e as organizacións políticas, tanto 
nacionais coma internacionais. 
 

Noelia Sendín Lama. 2ºBAC D 
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O AUMENTO DA DELINCUENCIA NOS 
MOZOS 

A delincuencia xerada polos mozos máis cativos 
crece sen control ningún, nos últimos anos a 
cifra de atracos xuvenís aumentou 
considerablemente. Esta situación débese ao 
gran atractivo que teñen as bandas organizadas 
xuvenís para os mozos que na casa non teñen 
control parental ou que seus pais son 
atracadores tamén. As bandas de delincuentes 
normalmente son grupos de mozos organizados 
arredor dun "xefe" e con distintivos comúns a 
tódolos membros do grupo (na maioría dos 
casos, ditos membros teñen un símbolo tatuado 
como distinción).  
As consecuencias máis notables para a 
sociedade son o incremento da violencia nas 
rúas, xa que é onde actúan estes grupos de 
mozos, traendo consigo o medo da poboación a 
ser atracados ou agredidos; e a perda dos 
valores dunha sociedade en continua evolución. 
Outra das consecuencias máis notables é a 
posibilidade de crear trastornos ás persoas 
agredidas xa que collen medo ata de saír á rúa.  
Na miña opinión para erradicar esta 
delincuencia é necesario en primeiro lugar 
previr as condutas dos rapaces e en segundo 
lugar castigar severamente calquera tipo de 
agresión. Hoxe en día a xente actúa sobre as 
consecuencias que producen os actos das 
persoas, pero se en vez de facer iso 
reaccionaramos antes de que sucedese 
ningunha desgraza, moitos adolescentes 
comportaríanse adecuadamente coa axuda, por 
exemplo, psicolóxica e grazas a esta axuda 
saberían determinar o que está ben do que está 
mal. Pero esta medida, cando o dano xa está 
feito, non serve de nada, polo que será 
necesario impor un castigo de verdade, por 
desgraza no noso país os delincuentes que 
aínda non teñen cumpridos os 18 anos non 
poden ir ao cárcere, polo que se realmente 
queremos erradicar as condutas delitivas nos 
mozos é necesario 
cambiar a lei para 
que paguen polos 
seus delitos coma 
as persoas 
maiores de idade, 
xa que moitos 
casos non son 
castigados ou os 
que son 
castigados toman 
o castigo no 
centro de menores 
coma quen vai a 
un campamento. 
En conclusión, 
para acabar coa 
delincuencia 
xuvenil hai que 

tomar unha serie de medidas que ata agora o 
goberno non estivo de acordo con asinalas.  

Uxía García Aneiros. 2ºBAC D 
 

O PARO 
Na actualidade, unha das maiores 
preocupacións dos galegos é o paro. Este non é 
un problema novo, senón que existe dende hai 

moitos anos. A crise 
aumentou o número de 
desempregados. Este 
acontecemento supón 
un problema para o 
futuro desenvolvemento 
do país. 
O paro afecta a xente 
de todas as idades. 
Moitas persoas de idade 
media que foron 
despedidas, agora 

teñen poucas posibilidades de volver traballar, 
posto que o mercado laboral non ofrece postos 
para eles. Como consecuencia, esgotan todas 
as axudas e acaban sendo xubilados 
anticipados. 
Tamén a xente nova, e ademais preparada, non 
encontra traballo, e cando o atopan, son 
traballos precarios. Isto provoca que moitos 
deles se vexan obrigados a emigrar buscando 
unhas mellores condicións laborais e un nivel de 
vida digno. 
Por outro lado, as mulleres son as máis 
prexudicadas polo paro porque normalmente os 
empresarios prefiren elixir homes. Aínda que 
finalmente, elas acaban realizando o mesmo 
traballo que o home pero por menos diñeiro. 
En España, as condicións laborais son precarias. 
Todo isto se produce por diferentes razóns. Por 
unha parte, pola indiferenza dos gobernos que 
non teñen vontade de solucionar o problema. 
Un dos exemplos do anteriormente dito son as 
aprobacións de leis de emprego que permiten 
contratos por horas, mal pagados e de fácil 

despido. Por outra parte, os 
empresarios non buscan crear 
emprego, senón enriquecerse co 
menor gasto posible, 
aproveitándose da situación actual 
para explotar as persoas. O 
traballo que antes o facían dous 
individuos, agora faino un pola 
metade de prezo.  Outro claro 
exemplo para decatarse de que un 
empresario busca por riba de todo 
enriquecerse, é a substitución do 
ser humano por unha máquina 
que faga os labores que antes 
facía unha persoa.  

 
Moisés López Villar. 2ºBAC D 
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AS NOVAS FORMAS DE OCIO 

Na actualidade os nenos e os mozos teñen unha 
forma distinta de divertirse debido ás novas 
tecnoloxías. Hai uns anos os nenos entretíñanse 
xogando cos xoguetes, ou pasando o día na rúa 
cós amigos, charlando ou facendo exercicio. Na 
xeración dos nenos nacidos sobre o ano 2000 a 
mocidade comeza a pasar o tempo de forma 
distinta, xa sexa pola falta de imaxinación, 
porque sempre estiveron entretidos e nunca 
aburridos, ou polas novas tecnoloxías. Esta 
última paréceme a máis razoable xa que os 
videoxogos e as televisións non obrigan a 
pensar que facer para entreterse, os nenos 
acenden a consola ou a televisión e pasan horas 
diante da pantalla como se estivesen 
aparvados. 
Pode que as novas tecnoloxías sexan unha das 
razóns polas que os nenos xa non se saben 
divertir sen ter unha consola diante, pero os 
pais tamén teñen parte da culpa, porque son 
eles os que permiten que pasen tantas horas 
diante 
dunha 
pantalla que 
os estimula 
visualmente
, pero á vez 
estalles 
facendo 
perder a 
capacidade 
de pensar e 
razoar.  
Claro está 
que os 
medios de 
diversión de 
antes eran 
moito mais sans, xa que ningún xogo ou 
xoguete podía facer que un rapaz fose adicto a 
este, e agora calquera deses videoxogos pode 
crear unha forte adicción en rapaces pequenos. 
Antes a maior parte da xente estaba fora da 
casa pasando o tempo, pero agora moitos 
prefiren estar na casa xogando, vendo unha 
película ou durmindo, en xeral, xa non hai esas 
ganas de saír á rúa ou visitar sitios novos. 
Poucos saben estar nun parque falando cun 
amigo sen ningún tipo de estimulación visual. 
En definitiva, as novas xeracións están 
perdendo moito mundo, moitas experiencias e 
moitas paisaxes que pasan diante deles 
mentres están mirando unha pantalla sen 
utilizar a cabeza. Unha pena que os pais non 
saiban reaccionar ante esta situación. 
 

Paula López Núñez 2ªBAC D 

 
COMO CONSTRÚO O MEU FUTURO 

Escoito moitas veces que a educación é un 
dereito, que me prepara para ter unha vida 

mellor e para participar no desenrolo da nosa 
sociedade, sen medo a que me manipulen. E así 
é, todos en igualdade de oportunidades, temos 
a liberdade de elixir e decidir o que queremos 
ser. 
Para cada un de nós é un momento de ilusión 
no que todo é posible. Temos o poder de soñar 
e de construír un futuro que nos encha de 
satisfaccións. É hora de desterrar ó medo, facer 
oídos xordos aos pesimistas e apuntarnos ao 
club dos valentes. 
Eu durante un tempo bloqueeime, todo me viña 
grande e realmente non sabía qué facer. Así 
que, pensei que debía tranquilizarme, 
organizarme, e buscar axuda. Nesto 
asesoroume a orientadora do meu antigo 
colexio. Axudoume a facer unha lista dos temas 
que me gustaban e interesaban. Entón, dinme 
conta de que tiña varias opcións. Establecín as 
miñas preferencias de acordo coas miñas 
aptitudes e elixín o bacharelato que máis me 
interesaba. A verdade é que aprendín moitas 

cousas que me axudaron a 
decidirme máis. Agora, teño 
dúas opcións para o futuro. 
En fin, xusto neste intre 
estamos a piques de rematar o 
bacharelato, os nosos anos máis 
duros da nosa vida académica 
na que temos que tomar unha 
decisión importante. Deixamos 
atrás unha etapa moi longa na 
que nos fomos formando como 
persoas. Atrás quedan os nosos 
primeiros anos no colexio e 
todos os momentos vividos cos 
compañeiros, tanto bos como 
maos. Tamén polo camiño fun 
perdendo e gañando novos 

compañeiros … pero, só os de verdade están aí. 
Agora 
comezamos outra nova etapa que nos levará ao 
noso porvir. Espero que todo o traballo e 
esforzo feito teña a súa recompensa. Desexo 
que o camiño que vaiamos a percorrer, non 
teña demasiados atrancos. 
 

Cristina Izquierdo González. 2ºBAC D 
 

UNHA MOCIDADE MELLOR FORMADA OU 
UNHA XERACIÓN PERDIDA? 

É cada vez máis común atopar mozos que están 
a cursar a súa segunda carreira e que ao 
rematar teñen pensado facer un máster. A 
ampliación do tempo dos estudos débese a gran 
crise que fixo que a esixencia da oferta de 
traballo se incrementase.  
Se nos fixamos na lista de carreiras que se 
imparten nas universidades, cada ano hai máis 
dobres graos ou dúas carreiras distintas, aínda 
que tamén menos estudantes. Todo isto se 
debe á crise, non todos poden permitirse unha 
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educación universitaria e os que si poden, 
prefiren optar por máis estudos para ter unha 
gran formación e un posible mellor futuro 
laboral. Isto recibe o nome de sobretitulación.  
O problema é que moitos cren que esta 
xeración tan formada bótase a perder, xa que, 
como no noso país non atopan traballo ou unha 
remuneración xusta, marchan fóra. De que nos 
serve preparar tanto aos mozos se ao final ese 
coñecemento o van aplicar no estranxeiro? É 
por iso que a esta xeración ultrapreparada se 
lle chama a xeración perdida. Esta xeración 
está formada por mozos de entre 16 e 29 anos, 
estes están moi ben preparados, pero aquí non 
atopan máis que paro ou traballos mal pagados 
en relación ao que eles poden achegar. 
Segundo a EPA (Enquisa da Poboación Activa) 
hai 1,4 millóns de mozos que pertencen a ese 
grupo.  
O futuro para este gran grupo non é moi 
positivo, xa que cando remate a crise haberá un 
novo conxunto de mozos aínda máis formado. 
Polo que a solución para esta xeración perdida 
non é outra máis ca emigración. É hora dun 
cambio no noso país.  
                           

 Laura Ubeira Estévez.  2ºBAC D 
 

O ÚLTIMO CURSO 
Segundo de bacharelato é o último curso antes 
de poder entrar na universidade e poder cursar 
a carreira que ti queiras.  
Neste curso a tensión e os nervios son un 
tópico debido ao alto número de exames e 
temas por aprenderse en escaso tempo. Tamén 
é unha fonte de angustia a nota dos exames, xa 
que neste curso xa non vale un simple 
aprobado, senón que se necesita unha boa nota 
(normalmente bastante elevada) para poder 
optar a entrar na carreira desexada. Pero todo 
isto non só o sofren os alumnos, os profesores, 
aínda que en menor medida, ao meu parecer, 
tamén son vítimas deste sistema educativo ao 
ter que corrixir exames nun curto prazo de 
tempo xa que as notas teñen que entregarse 
rapidamente para saber quen vai á 
recuperación e quén non. Esta situación 
acrecéntase coa chegada dos exames finais e a 
selectividade, onde os alumnos xogan 
practicamente toda a nota. Isto provoca, ás 
veces, discusións e problemas cos profesores 
ou mesmo entre os compañeiros, por motivos 
coma a nota da avaliación ou a fixación dun 
exame nunha data determinada.  
Para acabar con estes problemas, habería que 
revisar o modelo académico xa que non creo 
que sexa o correcto, porque segundo de 
bacharelato, máis ca un tránsito cara á 
universidade para obter máis coñecementos, 
semella unha proba que só son capaces de 
pasar os alumnos que máis soporten o estrés e 

que aprendan un número de folios no menor 
tempo posible. 

Alex Irago Castro. 2ºBAC D 
 

FÚTBOL E REVOLUCIÓN 
A DEMOCRACIA CORINTHIANA 

O fútbol converteuse co paso do tempo nun 
deporte de masas e consecuentemente nun 
negocio, as canchas de fútbol e os seus equipos 
están dominados actualmente por empresarios 
e administrados como se fosen sociedades, por 
esta razón os afeccionados son para eles meros 
consumidores e o máis importante non e xogar 
ben, senón obter os máximos beneficios 
posibles. Aínda así, apareceron futbolistas que 
se rebelaron contra este sistema inxusto, por 
enriba de todos estes destacou un grupo de 
futbolistas brasileiros liderados por Sócrates e 
que conseguiron facer un cambio real nos 
campos de fútbol coa súa coñecida “Democracia 
Corinthiana”. 

Debido ás circunstancias do momento 
comezaron unha experiencia que foi e segue 
sendo moi necesaria, que os futbolistas tomen 
as decisión propias sen necesidade de ningún 
empresario que lles dea ordes, así estes 
futbolistas deron un grande exemplo tanto para 
o mundo do deporte como para o social, os 
beneficios repartíanse democraticamente e as 
decisión tomábanse de igual forma, este non só 
demostrou ser o sistema máis xusto, senón que 
ademais foi o máis efectivo. Así este grande 
equipo tivo dous aspectos interrelacionados, a 
maneira de xogar e a formar de administrar o 
club, un club onde todas as decisións se 
tomaban de xeito democrático, as discusións 
políticas encontrábanse diariamente nos 
vestiarios e os seus xogadores tomaban con 
naturalidade a súa profesión. Eu creo que por 
estas razón (e porque había xogadores de gran 
calidade) o Corinthians gañou neses dous anos 
os dous campionatos Paulistas e foron a 
vértebra principal da selección Brasileira de Telê 
Santana. Esta loita pola democracia cos seus 
lemas que dicían “democracia corinthiana” na 
camisola ou o lema que levaron nunha final na 
que se podía ler “Ganhar ou perder, mas 
sempre com democracia”, tiñan que ver moito 
coa súa forma de xogar festiva, a diferenza dos 
xogadores actuais, non xogaban escravos do 
diñeiro, senón por diversión e por uns ideais e 
como consecuencia tiñan un fútbol moi vistoso 
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no que importaba máis a beleza deste que o 
seu resultado.  
Así a súa consecuencia final foi que os demais 
clubs se uniron e acabaron con este soño, a 
democracia foise do fútbol ao igual que chegou, 
ou talvez non, a lembranza 
deste equipo e desta experiencia xamais foi 
esquecida, os afeccionados de esquerdas 
seguimos soñando con ver un fútbol 
desvinculado dos grandes negocios e os que, 
coma min, xogamos ao fútbol desexamos poder 
tomar as nosas propias decisións no club no 
que xoguemos, non ser menores de idade 
eternamente, senón  poder ser autosuficientes 
tanto fóra como dentro do campo. 
 

Alexander Abalde Calvo. 2ºBAC D
 

O CELTA 
O Real Club Celta de Vigo é un equipo de 
primeira división fundado en 1923 pola fusión 
de dous clubs, o Vigo Sporting e o Real Fortuna. 
A súa vestimenta é de cor azul celeste e 
branca, representando a bandeira de Galiza.

Eu son afeccionado do 
Celta dende ben 
pequeno, xa que é o 
equipo da miña cidade e 
venme de familia. Coma 
un celtista máis, gústame 
ver os partidos sempre 
que podo, xa sexa pola 
televisión co me
que tamén é afeccionado 
dende sempre, e cos 
meus tíos; ou no Estadio 
de Balaídos cos meus 
amigos rodeado de todos 
os seareiros que van 
apoiar ao equipo, 

demostrando cada partido que é unha das 
mellores afeccións e que van estar nas boas e 
nas malas. 
Quizais o Celta non gañara ningunha liga nin 
outras competicións importantes a nivel 
europeo, pero si pode presumir de participar 
nelas con actuacións memorables e goleadas 
históricas aos mellores equipos do mundo e 
tamén de chegar varias veces á final da
rei. 
Aínda que non vivín a época dourada do equipo 
pola miña idade, grazas a internet podo gozar 
de vídeos dos mellores xogadores da historia do 
Celta e sobre todo dun dos meus ídolos: 
Aleksandr Mostovoi, apodado o Tsar de 
Balaídos, debido aos 8 anos de dedicación ao 
club converteuse nun dos máximos goleadores 
del e no xogador con máis partidos coa 
camiseta celeste. 
Pode que o palmarés non sexa moi extenso 
aínda, non obstante, estou seguro de que algún 
día poderemos celebrar algún e cando teña 
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O Real Club Celta de Vigo é un equipo de 
primeira división fundado en 1923 pola fusión 
de dous clubs, o Vigo Sporting e o Real Fortuna. 
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dende sempre, e cos 
meus tíos; ou no Estadio 
de Balaídos cos meus 
amigos rodeado de todos 
os seareiros que van 
apoiar ao equipo, 
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Quizais o Celta non gañara ningunha liga nin 
outras competicións importantes a nivel 
europeo, pero si pode presumir de participar 
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Aínda que non vivín a época dourada do equipo 
pola miña idade, grazas a internet podo gozar 
de vídeos dos mellores xogadores da historia do 
Celta e sobre todo dun dos meus ídolos: 
Aleksandr Mostovoi, apodado o Tsar de 
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Pode que o palmarés non sexa moi extenso 
aínda, non obstante, estou seguro de que algún 
día poderemos celebrar algún e cando teña 

fillos poderei dicirlles con orgullo que o Celta de 
Vigo é o mellor club do mundo e que levou por 
todo Europa o nome de Galiza.
 

Joel González Álvarez. 2ºBAC D
 

GALIZA AINDEPENDENTE
Unha Galiza independente é un soño para 
moitas persoas, pero é moi difícil que
posible pola constitución, que non o permite, 
pero ademais unha Galiza independente tería 
moitas dificultades, tanto económicas como 
sociais, xa que, ao tratarse dun país tan 
pequeno, necesitaría axudas para enfrontarse 
ao mal estado da economía
desemprego; ademais, no ámbito social, o 
castelán está moi implantado nas cidades 
galegas como Vigo ou a Coruña, onde gran 
parte da poboación utiliza o castelán como 
lingua principal. Deberíanse tomar medidas, 
sobre todo na educación, obrigando a
profesores a dar as clases en galego, ademais 
de promover a difusión do galego en mais 
ámbitos como lingua de cultura pero sen excluír 
o castelán. En conclusión, unha Galiza 
independente requiriría un gran cambio en toda 
a mentalidade dos galegos e
tremendamente difícil que isto se levase a cabo 
en contra das leis, como se intenta nestes 
momentos en Cataluña, que está moito máis 
avanzada que Galiza e ten unha economía 
moito máis forte que a galega ao tratarse 
dunha das comunidades 
a situación do catalán nestes momentos é 
mellor que a do galego, por iso Galiza 
necesitaría moitas melloras antes de intentar 
independizarse buscando un maior 
distanciamento do castelán e acabar a crise e 
mellorar a situación económi
todo un reto. 
 

Sergio Rodríguez Piñeiro. 2ºBAC D

O LOBO
O lobo é un mamífero depredador, que se 
alimenta de animais medianos ou grandes, e 
que viven en tobos ou covas nos montes.
Existen moitas lendas sobre lobos, que son 
produto de imaxinación do medo da xente. A 
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castelán está moi implantado nas cidades 
galegas como Vigo ou a Coruña, onde gran 
parte da poboación utiliza o castelán como 
lingua principal. Deberíanse tomar medidas, 
sobre todo na educación, obrigando a moitos 
profesores a dar as clases en galego, ademais 
de promover a difusión do galego en mais 
ámbitos como lingua de cultura pero sen excluír 
o castelán. En conclusión, unha Galiza 
independente requiriría un gran cambio en toda 
a mentalidade dos galegos e, aínda así, sería 
tremendamente difícil que isto se levase a cabo 
en contra das leis, como se intenta nestes 
momentos en Cataluña, que está moito máis 
avanzada que Galiza e ten unha economía 
moito máis forte que a galega ao tratarse 
dunha das comunidades máis ricas de España e 
a situación do catalán nestes momentos é 
mellor que a do galego, por iso Galiza 
necesitaría moitas melloras antes de intentar 
independizarse buscando un maior 
distanciamento do castelán e acabar a crise e 
mellorar a situación económica, porque sería 
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O lobo é un mamífero depredador, que se 
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que viven en tobos ou covas nos montes. 
Existen moitas lendas sobre lobos, que son 
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lenda máis coñecida sobre este animal é a do 
home lobo. Conta que os homes que son 
vítimas dunha maldición convérsense en lobos 
coa lúa chea. O lobo sempre foi tratado como 
“o malo do conto “.  
Na  clase de galego lemos un libro sobre lobos. 
Trata sobre dous homes lobo que aterrorizan 
unha pequena aldea, o Incio. 
A min o lobo gústame moito, paréceme un 
animal moi bonito; a súa pelaxe, a súa maneira 
de correr … Ademais é un animal moi elegante. 
É un dos meus animas preferidos. 
En resumo, que o lobo é un animal moi curioso, 
moi bonito, e é moi interesante aprender sobre 
el para non deixarse levar polos mitos e crenzas 
populares.  

María Prieto Iglesias. 2ºESO A 
 

O CICLO DA AUGA 
A auga é un dos elementos máis importantes da 
Terra: de feito, cobre as tres cuartas partes do 
noso  planeta e, sen auga, ningún ser vivo 
podería vivir.  
A cantidade total de auga na Terra é, máis o 
menos, sempre a mesma, pero non está 

sempre no mesmo sitio. A maior parte da auga 
está nos mares e océanos, nos ríos e os lagos, 
pero tamén hai auga por debaixo do chan: de 
alí a sacamos os homes, cavando ocos que 
chamamos pozos.  
Coa calor do sol, a auga evapórase e ascende 
pola atmosfera: ao chegar a certa altura, co 
frío, o vapor vólvese a condensar en gotiñas de 
auga, formando así as nubes. Esas nubes 

desprázanse, empurradas polo vento. Se 
chegan a algún lugar máis frío (por exemplo, se 
unha montaña a obriga a subir aínda máis alto) 
ou se as gotiñas, ao xuntárense, aumentan 
demasiado o seu volume, prodúcese a choiva: 
as gotas caen ao chan. Se a capa de aire onde 
chega a nube é moi fría, as gotiñas de auga 
cristalizan en folerpas de neve. Ás veces, entre 
a nube e o chan cóase unha capa de aire 
xeado: as gotas de auga que caen da nube, ao 
cruzaren ese aire tan frío, conxélanse e caen en 
forma de sarabia.  
Ao caer ao chan, a auga da choiva ou da neve, 
cando esta derrete, vai esvarando ou fíltrase 
dentro do chan, sempre cara a abaixo. Desta 
forma, a través dos ríos a auga volve ao mar e 
o ciclo volve a comezar.  
As maiores precipitacións prodúcense arredor 
do Ecuador e nas zonas temperadas próximas 
aos océanos, pero hai zonas onde apenas 
chove. Non sempre chove da mesma forma: hai 
poallas, chuvascos, trombas de auga e 
tampouco chove igual todos os anos: ás veces 
pasan varios meses sen chover, é a seca. 
Outras veces chove tanto que os ríos rebordan 

e provocan inundacións. 
 

César Antonio Garrido Fernández   1º BACH C  
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Escuridade 
 
 

Non sei onde me atopo, ata onde me 
alcanza a vista, o único que son capaz de ver é 
escuridade, simple, segura e confortable 
escuridade. Non son capaz de escoitar nada que 
non sexa o silencio, non podo cheirar nada que 
non sexa a miña natural fragrancia en si, non 
podo ver nada que non sexa esta monótona e 
fría escuridade, e o que máis me preocupa é 
que non podo concibir outra forma de 
existencia. Non teño lembranzas máis atrás 
deste momento, non me lembro de como me 
tería que chamar, realmente non me lembro de 
nada máis que desta atafegante escuridade, 
penso que é un soño, pero ao pechar os ollos e 
tentar espertar vexo o mesmo que ao abrilos... 
escuridade. 

Non sei canto tempo transcorreu desde 
que me “espertei”, só sei que cada vez que 
tento camiñar, mover me ou sequera pensar 
volvo caer nun soño, non podo facer nada, só 
mirar cara á escuridade. Ao parecer neste 
espazo frío, monótono e simple só teño 
permitido mirar, non falar, nin gritar, nin andar 
ou moverme e aínda menos pensar... só podo 
ver e calar. Neste momento creo que a miña 
existencia é tan importante como a dun anaco 
de papel en branco, no momento que este 
pensamento aparece na miña cabeza, vén con 
el un recordo, un recordo de calidez e 
liberdade,  de súpeto acórdome das nubes, 
nese momento lembro a sensación que traía ao 
velas deitada na verde herba. No momento que 
este pensamento xorde na miña cabeza unha 
imaxe aparece diante de min, é xustamente un 
prado coa herba máis verde xamáis vista, de 
súpeto síntome segura e unha onda de 
confianza percórreme o corpo, pero xusto cando 
quero avanzar cara ao prado un medo terrible 
apodérase de min e a imaxe desaparece, pero a 
horrible sensación de angustia e medo 
permanece aí durante un tempo, como 
advertencia, creo.  

Tento manter a miña mente en branco 
como antes, pero desde que a imaxe do prado 
apareceu diante de min algo cambiou, algo se 
detonou na miña cabeza, e agora non paran de 
vir a min pensamentos e imaxes de todo tipo, 
no momento que reúno a valentía de ir cara á 
imaxe a sensación de medo volve, é como unha 
sombra escondida en algures desta infinita 
escuridade esperando o momento adecuado 
para volver e reterme nela. 

De súpeto aparece unha imaxe diante de 
min: é unha nena, unha preciosa nena loura de 

fazulas ruborizadas, de aspecto feliz e 
despreocupado, todo ao seu ao redor é 
asombroso, hai dende o azul máis intenso ata o 
amarelo máis brillante, pero nese momento 
algo cambia na imaxe: a fermosa nena é agora 
máis maior, e as cores do seu redor vóltanse 
opacas e algunhas ata desaparecen, o seu 
sorriso xa non reflicte esa irreflexiva e inocente 
felicidade. Dun momento a outro a imaxe volve 
cambiar, a nena loura, xa non é unha nena, 
agora é unha adolescente, e as cores que a 
rodean non se parecen en nada aos que tiña na 
súa infancia, agora as cores son escuras e 
depresivas, o azul poderíase dicir que é tan 
escuro como o negro, o verde é un ton militar 
moito máis apagado e a cor predominante é o 
negro. Agora a nena loura esvaeceuse do todo, 
o seu sorriso xa non brilla como antes, as súas 
fazulas xa non teñen ese ruborizo, senón unha 
palidez alarmante, e os seus ollos xa non 
transmiten alegría e paz, pero o meu asombro 
medra cando a imaxe cambia de novo, agora a 
moza xa é unha adulta, xa non hai cor ao seu 
redor, a súa mirada o único que transmite é 
medo e dor, asusteime ao ver que a imaxe xa 
non era unha imaxe, senón un reflexo, un 
reflexo de min. Eu fun esa nena radiante e esa 
adolescente apagada, e agora esta rota muller. 

Ao verme no reflexo, a coraxe 
asolágame e dou un paso cara a el, e outro, e 
outro, ata que estou diante do espello. Cando 
estou suficientemente preto tócoo, e doume 
conta, o que vexo nel é unha ilusión, un 
espellismo, e agora sei que todo o creei eu, a 
sombra e a escuridade fíxena eu. Ao darme 
conta pecho os ollos e concéntrome na pequena 
nena loura, na calidez e seguridade que 
desprendía, no seu sorriso, nas cores vivas e 
cálidas ao seu redor, e cando os abro doume 
conta de que todo era un soño, un terrible e 
real, aínda que ao final un do que sempre se 
pode saír, porque por horrible e desolador que 
pareza, por moi atrapada que me vexa, por moi 
soa que estea e por moitas persoas que me 
digan que non podo, miña función non é ver e 
calar, a miña vida non está rodeada de negro, 
nin os meus pés están cravados ao chan; o 
mundo está rodeado de miles de cores con 
tonalidades totalmente diferentes, a miña boca 
non está feita para estar pechada, os meus pés 
non están feitos para estar cravados ao chan, 
nin a miña mente para que a envelenen, o 
poder de facer e desfacer, de pensar, imaxinar 
e soñar téñoo eu, non a sombras creada polos 
meus medos e inseguridades. 
 

Valeria Salazar 3ºESOB
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UNAS CUANTAS PALABRAS CASTELLANAS 
 

YO 

Es una palabra que pasa inadvertida en los textos 
por su simpleza pero en el fondo es una palabra 
que nos dice mucho ya que es el 
monosílabo más utilizado por 
nosotros mismos y es el que nos 
representa. Nosotros no 
podemos vivir sin el yo y el yo 
no puede vivir sin nosotros. 

 
OJALÁ 

Es una palabra que nos expresa 
la felicidad que deseamos en el 
futuro. Nos inspira a hacer cosas 
que queremos. Es una palabra 
muy interesante que nos indica 
por lo que vamos a luchar y la 
recompensa que ganaremos por 
hacerlo. La palabra ojalá nos 
inspira confianza y ánimo para 
superarnos a nosotros mismos. 

 
CASA 

La palabra casa expresa familia, protección y 
felicidad. Es una palabra que siempre está en 
nuestras vidas porque, sea en un lugar u otro, 
siempre solemos estar viviendo en ella. Cuando 
nosotros 
pronunciamos 
esta palabra 
nos suele 
indicar 
relajación o 
tranquilidad 
ya que es en 
el lugar donde 
pasamos más 
tiempo y la 
mayoría de 
las cosas que 
hacemos en 
ella son 
buenas. 

 
David Raña Rosendo. 1ºBAC B 

 
OJALÁ 

Puedo ver como mi alrededor es movido por 
diferentes ojalás. Ojalá todo siga como estaba, 
u ojalá nada continúe igual. Pero mi mundo se 
construye con estos más o menos consistentes 
y duraderos ladrillos, y yo jugaba a cámara 
lenta a buscar el mío. Me diré que existe, pero 
nadie puede confirmarlo. Siento que se trata de 
algún tipo de niñez que no eliminaré ni 
ocultaré, pues ella misma se hace centro 
imprescindible de atención. Sólo espero que sus 
párpados me permitan observar con curiosidad 
los detalles, y que nunca se cierren sin avisar. 
Que esta hipnosis sea algo más que un engaño, 
pues en mi cobardía temo la certeza. 

 
YO 

Incontables veces me piden que hable de mí, 
de mi yo. Creo que 
realmente pocos 
reconocen a su yo, y a la 
soberbia que pretendemos 
ignorar de sus 
significados; muchos más 
de los que probablemente 
consigamos imaginar. Por 
ello mi yo arde de hastío 
cada vez que le piden a 
una de sus partes que 
defina el conjunto entero, 
cuando no conoce muchas 
de las otras. Es parte de 
mi tarea diaria descubrir el 
resto, sacar a mi yo  del 
laberinto en el que nunca 
ha entrado.Y he de tener 

cuidado; aunque solo he visto las huellas del 
Minotauro –el propio yo en su versión más 
confusa- sé de muchos a los que ha perseguido 
y hasta devorado. 

 
PALABRA  

No poseo arma alguna con la que pelear, veo 
palos y hachas, mientras yo estoy 
completamente desnudo. Mentira, no 
completamente. Poseo una frágil cota de malla, 
con la que cubro todo lo que veo. Está 
compuesta únicamente por palabra, un 
elemento extraño con el que no soy muy 

diestro. Sé de ella que la puedo deshacer y 
volver a formar para hacerla más resistente; 
pero no cómo. Si no quiero perecer en mi 
debilidad, debo trabajarla hasta formar una 
armadura con la que solo debo defenderme de 
los poderosos y deshacer sus armas para 
completar mi protección con su palabra. 

 
María Girón Gesteira. 1ºBAC B 
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TAZA  

Las tazas son uno de los útiles más utilizados. 
Desde tiempos inmemoriales todos tenemos 
nuestra taza en nuestra cocina. Amarilla, verde 
con conejitos dibujados, hay millones de tazas 
diferentes en el mundo y las usamos para todo, 

se conoce 
que el 
mismo Da 
Vinci tenía 
una taza 
en la que 
lavaba los 
pinceles y 
bebía. 
Pero lo 

más 
preocupan
te es 

cuando 
rompes la 

taza favorita de alguien y cuando te ve, tiene 
unas ganas inmensas de estrangularte .En 
resumen hay miles de de millones de tazas, ¡ 
pero ninguna puede remplazar mi 
favorita.........la de Batman! 

 
Sergio Domínguez Arias. 1ºBAC B 

 
OJALÁ 

Todo el mundo tiene un ojalá, algo que desea 
con todas sus fuerzas. Esta palabra define el 
deseo de que ocurra algo dicho anterior o 
posteriormente. Por eso, cada uno lucha por su 
‘ojalá’, esperando que algún día ocurra. 

 
Manuel Dabouza Pinto. 1ºBAC B 

 
YO  

“Yo” es una palabra que usamos para 
definirnos, hacer referencia a la forma propia de 
pensar, defendernos e incluso exaltarnos. 
Demasiado a menudo, la existencia de ese “yo” 
personal y único 
nos hace olvidar 
que, además, hay 
un tú, hay un ella, 
hay un ellos, tan 
importantes y 
merecedores de 
atención como uno 
mismo. Deberíamos 
dejar de lado ese a 
veces egoísta 
concepto del “yo”, 
para dar paso a 

una mayor conciencia colectiva, pues ese 
pensamiento siempre nos empujará a hacer lo 
verdaderamente correcto. 

 
ZAPATOS 

Mientras los máximos gobernantes de la Unión 
Europea se van a tomar un café, organizan 
cenas en hoteles caros, o hablan y hablan en 
congresos sobre problemas que son incapaces 
de resolver, miles de personas habrán 
caminado, atravesado el mar en condiciones 
inhumanas, pasado hambre y frío, hasta 
probablemente morir. Y todo ello por haber 
cometido el claramente terrible delito de pensar 

que 
una 
vida 

mejor 
es 

posible
, 

aunque 
ello les 
obligue 
a estar 
lejos 

de la 
tierra 

que les 
vio 

crecer. 
¿Qué 

es a lo que les condenan? ¿A huir de la muerte, 
o más bien, correr hacia ella? Si yo fuese 
alguien a quien prestasen atención, les diría 
que basta con intentar ponerse en sus zapatos 
para darse cuenta, casi al instante, de que 
muchos de ellos, no tienen. 

Andrea Blanco Pereira. 1ºBAC B 
 

YO 
Es esa palabra que hace referencia a la persona 
que ves cada mañana frente a tu espejo, la 
persona más importante para ti, a quién cuidas 

cada día y por quién haces todo lo 
que esté en tu mano para que sea 
feliz. ‘Yo’ es el que siempre vas a 
tener ahí, en los buenos y en los 
malos momentos, así que cuida de 
tu ‘yo’. 
Sergio Martínez Hermida. 1ºBAC B 
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MEMORIA DE ACTIVIDADES 

DÍA INTERNACIONAL DO LIBRO 

O pasado día 23 de abril celebrouse, como cada ano, o Día Internacional do Libro. Esta data non 
é aleatoria nin casual, pois foi neste día do ano 1616 no que dous grandes autores da literatura 
universal, William Shakespeare e Miguel de Cervantes, faleceron. Tamén outros escritores naceron e 
morreron nesta sinalada data, e é por iso que a UNESCO tomou a decisión de que fora esta a data 
elixida para celebrar o Día do Libro. 

Co gallo de festexalo nós tamén, algúns alumnos dos distintos cursos do Castelao 
dispuxémonos a facer algo especial para conmemorar esta data. Por iso, decidimos que o mellor era 
pasar os días previos facendo aquilo que mellor corresponde ao Día do Libro: ler e gozar da lectura 
mentres tanto. 

Durante toda a semana preparouse coidadosamente o día, e incluso algúns alumnos fixeron o 
esforzo de realizar enormes e preciosos murais onde nos amosaban os distintos títulos que foron lidos 
ao longo das nosas celebracións. 

Así pois, os días previos ao 23 de abril, foron realizándose numerosas actividades relacionadas 
co tema da lectura, para fomentar este fantástico hábito nos alumnos; tivemos de todo e para todos os 
cursos, para que ninguén puidera quedar sen pasalo ben celebrándoo. 

O luns 18, os alumnos de primeiro de bacharelato tivemos a enorme fortuna de asistir á charla 
de D. José Montero Reguera, un dos máis importantes expertos do Quixote, que nos falou desta obra 
para espertar o noso interese pola obra de Cervantes. Aproveitando que xa tíñamos lido a primeira 
parte desta novela, foi interesante poder coñecela desde o punto de vista dun auténtico experto nela e 
no seu autor. 

Nos días seguintes, alumnos de distintos cursos, desde primeiro da ESO ata primeiro de 
bacharelato, tomamos posesión do salón de actos do instituto para realizar unha serie de lecturas de 
numerosas e variadas obras da literatura. 

Os alumnos de primeiro e segundo da ESO, por exemplo, empezaron cun conto popular, unha 
adaptación do episodio dos muíños do Quixote e unha historia de Roald Dahl. Os de terceiro da ESO 
tomaron o relevo os días seguintes e subiron ao escenario para nos facer coñecer algunhas lecturas de 
Pérez Galdós, Espronceda, as andanzas do Lazarillo de Tormes, e, como non podía faltar, algúns 
escritos de Cervantes. A última quenda foi a nosa, a dos alumnos de primeiro de bacharelato, que 
comezamos cunha lectura dramatizada dos dous primeiros actos da obra de Fernando de Rojas, A 
Celestina, seguida dunha pequena conmemoración á Oda á Alegría, tanto de Schiller como de Pablo 
Neruda. Os nosos compañeiros de curso continuaron lendo unha serie de poesías do Renacemento e do 
Barroco, seguido de algúns textos orixinais dos propios alumnos, e rematando cunha lectura coral dos 
primeiros capítulos da primeira parte do Quixote 

Aínda que non tivemos a oportunidade de celebrar o Día do Libro o mesmo sábado 23, 
puidemos igualmente honrar esta data e pasar un bo momento coa lectura, que, a fin de contas, é o 
que importa de verdade. 

Alba Alonso Vázquez de 1º BAC E. 
 

TRABALLOS SOBRE O DÍA DO LIBRO 
  O alumnado de 1º ESO C, ademais de participar nas lecturas de textos, realizou traballos por 
grupos para o pasado 23 de abril, o Día do Libro. Eses traballos expuxéronse polos corredores do 
centro. Algúns contan a súa experiencia no traballo que fixeron cos seus compañeiros. 
 

Miguel de Cervantes 
MIRIAM entrevista a JULIETA  

Miriam.- Sobre que trataba o voso traballo? 
Julieta.- Trataba sobre a vida de Miguel de 
Cervantes. 
P.- Onde buscastes a información que 
necesitabades? 
R.- Nos libros que se encontran na 
biblioteca do noso instituto. 
P.- Que pensas de que a profesora 
mandase o traballo colectivo, e non 
individual? 
R.- Ás veces os traballos en equipo 
fanse difíciles, xa que nunca estamos 
todos de acordo; mais a verdade é 

que me gusta facelo dese modo e non soa. 
P.- Hai alumnos aos que nos lles gusta este tipo 
de tarefas; é o teu caso? Aprendiches algo 
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deste modo ou non che serviu para nada? 
R.- A ver, aprendín algo, pero non gran cousa. 
P.- Que é o que máis che chamou a atención do 
que aprendiches sobre Cervantes? 
R.- O que máis foi que lle chamaran o “manco 
de Lepanto”. Iso fíxome moita graza. 
P.- Poderías dicirnos que relación hai entre os 
demais traballos e o Día do Libro? Porque o do 
teu grupo, sobre Miguel de Cervantes, 
saberalo… non si? 
R.- A verdade é que non sei a relación dos 
demais traballos pero si a do meu: este ano é o 
cuarto centenario da súa morte, e o 23 de abril 
(o Día do Libro) foi o día no que se produciu o 
seu enterramento. 
P.- Dixéchesnos que a vosa fonte de 
información foron os libros da biblioteca 
escolar, mais… o IES Castelao tiña todo o 
suficientemente organizado como para 
facilitarvos o traballo de atopar eses volumes? 
R.- As cousas si estaban organizadas; non 
obstante, foinos un pouco complicado encontrar 
o que precisabamos. 

P.- Ao final, as cartolinas coa información 
recollida e redactada foron expostas nos 
corredores. Pensas que os estudantes doutros 
cursos se pararon a velas? 
R.- Eu creo que algúns si; mais outros non,  e 
só mirarían as ilustracións, se é que as hai. 
 
 
Os Premios Cervantes e o Día do Libro 

 
DAVID MAHÍA entrevista a DAVID 

CASTAÑEDA

Mahía.- De que trata o voso traballo? 
Castañeda.- Do Día do Libro e os premios 
Cervantes. 
P.- Pensas que o Día do Libro é un día 
importante? Por que? 
R.- Penso que si porque é un día no que se 
reclaman os dereitos de autor 
 e se poden encontrar libros a menos prezo. 
P.- A quen se lle concedeu o premio Cervantes 
este ano? 
R.- Ao escritor mexicano Fernando del Paso. 
P.- Estás conforme co que fixestes no voso 
traballo? Por que? 

R.- Estou, porque non houbo discusións e 
traballamos ben. 
P.- Aprendiches algo facendo este traballo? 
R.- Moitas cousas sobre o Día do Libro e os 
Premios Cervantes.  

    
MATEO entrevista a DAVID CASTAÑEDA 
Mateo.- Custouvos moito facer o traballo sobre o Día do Libro e os Premios Cervantes? 
David.- Non moito, foi bastante sinxelo. 
P.- E obter a información? 
R.- Custou máis debido a que non atopabamos unha páxina adecuada. 
P.- Buscastes todo en internet? 
R.- Practicamente todo. 
P.- Tivestes problemas entre vós? 

R.- Non, o entendemento foi bo entre todos os compoñentes do grupo. 
P.- Onde traballastes? 

R.- Na biblioteca 
do centro. 

 
 
 

Escritores de 
centenario 
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DAVID CASTAÑEDA entrevista a 
MATEO 

David.- Gustouche elaborar o traballo 
sobre ese tema ou preferías outro? 
Mateo.- Gustounos falar dos escritores 
de centenario. 
P.- Cal foi o teu escritor favorito? 
R.- Antonio Buero Vallejo, que era un 
dramaturgo español. 

 
ADELINA entrevista a LEIRE 

Adelina.- Cal é o escritor máis coñecido sobre o que traballastes? 
Leire.- Rubén Darío e tamén Roald Dahl. 
P.- Cando faleceu Rubén Darío? 
R. Rubén Darío faleceu no ano 1916. 
P.- Cal é a súa obra máis coñecida? 
R.- A máis coñecida de Rubén Darío é Azul 
e a de Roald Dahl é Charlie e a fábrica de 
chocolate. 
P.- Que foi o que máis che chamou a 
atención do traballo? 
R.- Os moitos libros que escribiu cada 
autor. 
P.- Gustouche facer este traballo ou 
preferías facer outro? 

R.- Prefería facer outro. Gustaríame ter 
traballado sobre Miguel de Cervantes e 

William Shakespeare. 
P.- Custouvos facer o traballo? 
R.- Só buscar a información. Non nos 
custou facer despois o traballo. 

 
Campo léxico de “libro” 

    
LEIRE entrevista a MIRIAM 

Leire.- Como vos organizastes para facer o traballo? 
Miriam.- Ao principio foi difícil decidirse, pero mentres uns buscaban a información os demais fixeron 
os debuxos e pasaron o traballo a limpo. 
P.- Que información buscastes para facer o traballo? 
R.- Tiñamos que buscar o campo léxico de “libro”. 
P.- Onde buscastes a información? 
R.- Buscámola nun dicionario especial chamado dicionario ideolóxico. 
P.- Que aprendiches do traballo? 
R.- O primeiro, que é un dicionario ideolóxico e como se utiliza. 
P.- Preferirías estar neste equipo ou facer outro traballo? 
R.- Gustaríame ter feito o traballo sobre outros escritores de centenario pola miña paixón pola 
literatura. 
P.- Cres que no teu grupo houbo un bo traballo en equipo? 
R.- Non foi o mellor pero fixemos un bo traballo.  

P.- Estades contentos co resultado? 
R.- En xeral estamos moi contentos co resultado porque fixemos 
todo o que puidemos. Estamos orgullosos. 
 

FELIPE entrevista a ISMAEL 
FELIPE.- Como elaborastes o campo léxico de “libro”? 
ISMAEL.- Copiando as palabras dun dicionario ideolóxico. 
P.- Que foi o que máis che chamou a atención? 
R.- A expresión “nihil obstat”. 
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 ALUMNADO DO IES CASTELAO  CELEBRA O DÍA DO LIBRO
 

O 23 de abril de cada ano celébrase unha festa literaria internacional: o Día do L
esa semana numerosos centros escolares organizan actividades relacionadas co tema. Esta festa 
celébrase en todo o mundo o 23 de abril xa que nesa data morreu William Shakespeare e foi enterrado 
Miguel de Cervantes Saavedra.  

No IES Castelao tamén se celebrou o Día do Libro, que este ano conmemora o cuarto centenario 
da morte de Miguel de Cervantes, un dos escritores máis importantes da literatura española, autor 
entre outros libros de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha.

Unha das actividades que organizou este centro foi, por exemplo, unha serie de lecturas 
dalgúns textos. Entre elas podemos destacar que o día 19 os alumnos de 1º ESO C levaron a cabo 
unha lectura dramatizada dunha adaptación do 
na que Don Quixote se enfrontaba aos muíños de vento que confundía con xigantes. 

Antes, algúns alumnos de 2º ESO A e B contaron a 
historia popular de “El gigante sin corazón”.
 

Nun reino vivía un rei con moitos fillos que un día 
marcharon en busca de princesas para casaren agás o máis 
pequeno, que quedou co pai. Os irmáns foron raptados por un 
xigante e o máis cativo foi na súa busca; rescatounos 
rompendo o corazón do xigante e finalmente casou el tamén 

Logo tres rapazas contaron a historia 
revés” na que se fala dunha persoa que vai visitar á muller 

dun amigo 
falecido pero na narración 
as palabras están 
cambiadas de orde e resulta 
bastante disparatada.
 

compañeiros de 1º ESO C leron unha versión de “Caperucita y el 
lobo”, unha adaptación 
Dahl na que o lobo come a avoa pero despois Caperucita mata ao 
lobo cun revólver.
 
 
para iso “os alumnos estiveron a practicar e a traballar varias 
semanas
 
 

actividades: houbo lecturas tamén os días 20, 21 e 22 de abril, debuxos sobre as 
de Cervantes e outros textos clásicos, ou traballos sobre outros autores como Rubén Darío 
expuxeron na entrada e corredores do centro.
 Todos colaboraron, todos fixeron algo e todos fixeron  para este Día algo interesante.
 

Lucía Araújo, David Castañeda, David Mahía, Miriam Núñez, Leire Ramallo e Hugo Rodríguez
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O 23 de abril de cada ano celébrase unha festa literaria internacional: o Día do L
esa semana numerosos centros escolares organizan actividades relacionadas co tema. Esta festa 
celébrase en todo o mundo o 23 de abril xa que nesa data morreu William Shakespeare e foi enterrado 

tamén se celebrou o Día do Libro, que este ano conmemora o cuarto centenario 
da morte de Miguel de Cervantes, un dos escritores máis importantes da literatura española, autor 

El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. 
ctividades que organizou este centro foi, por exemplo, unha serie de lecturas 

dalgúns textos. Entre elas podemos destacar que o día 19 os alumnos de 1º ESO C levaron a cabo 
unha lectura dramatizada dunha adaptación do Quixote titulada “Molinos de viento”, 
na que Don Quixote se enfrontaba aos muíños de vento que confundía con xigantes. 

Antes, algúns alumnos de 2º ESO A e B contaron a 
historia popular de “El gigante sin corazón”.  

Nun reino vivía un rei con moitos fillos que un día 
haron en busca de princesas para casaren agás o máis 

pequeno, que quedou co pai. Os irmáns foron raptados por un 
xigante e o máis cativo foi na súa busca; rescatounos 
rompendo o corazón do xigante e finalmente casou el tamén 

cunha fermosa princesa, 
igual cós seus irmáns. 
 

Na historia dos 
“Molinos de viento” 
cóntase como Don Quixote un día partiu a desafiar ao xigante 
Morgante e a súa familia e, aínda que Sancho Panza lle dicía que 
non eran máis ca muíños, el teimou en enfrontarse a eles sen lle 
facer caso á advertencia de Sancho. Ao final saíu ferido e marchou 
convencido de que fora o 
mago Frestón quen 
convertera os xigantes en 
muíños. 
 

Logo tres rapazas contaron a historia “El mundo al 
na que se fala dunha persoa que vai visitar á muller 

dun amigo recentemente 
falecido pero na narración 
as palabras están 
cambiadas de orde e resulta 
bastante disparatada.  
 

E por último, ese martes día 19 de abril ás 9 da mañá, tres 
compañeiros de 1º ESO C leron unha versión de “Caperucita y el 
lobo”, unha adaptación do conto clásico escrita en verso por Roald 
Dahl na que o lobo come a avoa pero despois Caperucita mata ao 
lobo cun revólver. 
 
 Como lle contaba Leire a Miriam, léronse varios textos e 
para iso “os alumnos estiveron a practicar e a traballar varias 
semanas”. 
 
 Pero iso non foi todo. Alumnos doutros cursos fixeron outras 

actividades: houbo lecturas tamén os días 20, 21 e 22 de abril, debuxos sobre as 
de Cervantes e outros textos clásicos, ou traballos sobre outros autores como Rubén Darío 
expuxeron na entrada e corredores do centro. 

Todos colaboraron, todos fixeron algo e todos fixeron  para este Día algo interesante.

Lucía Araújo, David Castañeda, David Mahía, Miriam Núñez, Leire Ramallo e Hugo Rodríguez
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Dahl na que o lobo come a avoa pero despois Caperucita mata ao 

Como lle contaba Leire a Miriam, léronse varios textos e 
para iso “os alumnos estiveron a practicar e a traballar varias 

Pero iso non foi todo. Alumnos doutros cursos fixeron outras 
actividades: houbo lecturas tamén os días 20, 21 e 22 de abril, debuxos sobre as Novelas exemplares 
de Cervantes e outros textos clásicos, ou traballos sobre outros autores como Rubén Darío que se 

Todos colaboraron, todos fixeron algo e todos fixeron  para este Día algo interesante. 

Lucía Araújo, David Castañeda, David Mahía, Miriam Núñez, Leire Ramallo e Hugo Rodríguez 
1º ESO-C 
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EXCURSIÓN FIN DE

A última semana de maio un grupo de alumnos de 4º ESO realizaron a excursión de fin de curso 
a Barcelona acompañados polos profesores Alberto e Paloma. Aquí tedes algunhas fotos, podedes ver 
máis na nosa páxina web:  
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VISITA DE SANTIAGO LOPO, AUTOR DE HORA ZULÚ 

HORA ZULÚ 

Un home aparece ferido e nu 
ao pé dun acantilado. Ninguén, nin el 
mesmo, sabe quen é. 

Así comeza o breve resumo de 
Hora zulú da contraportada do libro, 
porén, esta novela é moito máis. O 
único que sabemos deste enigmático 
home é que foi ingresado nun centro 
psiquiátrico, onde se fixo chamar 
Profesor, e que morreu tempo despois 
deixando unha gran cantidade de 
misterios por resolver. A historia ten 
unha estrutura un tanto peculiar: 
combina principalmente informes 
médicos do misterioso paciente, 
poemas, cinco relatos curtos 
relacionados entre eles e cartas de 
Ana, unha ex-enfermeira do hospital 
que trala morte do Profesor decide investigar que pasou realmente trasladándose de novo ao centro. 
Mediante a lectura do libro os lectores inician unha busca da solución do misterio que envolve a vida do 
Profesor, chegando a reflexións transcendentais na nosa vida como pode ser o paso do tempo ou a 
importancia da ecoloxía. O seu autor é Santiago Lopo, que naceu en Vigo en 1974. 

O día 5 de maio Santiago acudiu ao noso instituto para falar do seu libro. A conferencia constou 
de dúas partes. Nun primeiro momento o propio autor falounos da novela, e máis tarde comezou a 
rolda de preguntas, onde nos custou comezar a falar ata que a curiosidade gañou á vergoña. 

Santiago confesou que tivo medo de que a obra non fora aceptada debido á súa complexa 
estrutura. Fixo fincapé nos temas principais do libro: a ecoloxía e a reflexión sobre o paso do tempo, 
así como a opresión que o poder pode chegar a exercer sobre o a organización do mesmo. Confiounos 
que a idea de escribir esta novela veulle vendo na televisión unha reportaxe sobre o reloxo atómico 
situado en Cádiz, que determina a hora legal española. Tamén lle axudou o feito de ter familiares en 
Brasil, xa que sempre lle fascinou o funcionamento dos fusos horarios e de como, mentres que en 
España é mediodía, na outra punta do mundo xa é de noite. Baseouse en feitos e situacións reais para 
escribir a novela, como poden ser os grupos radicais ecoloxistas que, aínda que semellen algo 
estrambótico, realmente existiron e incluso quedan algúns hoxe en día. 

O título do libro é o momento común dos distintos relatos curtos. A palabra zulú provén do z 
utilizado para representar o meridiano primario da terra, que pasa por Greenwich e que é utilizado 
como referencia temporal en todo o mundo. No referente ás personaxes, Santiago afirmou que ningún 
deles estaba baseado en persoas reais, excepto o can, que estaba inspirado na mascota dunha antiga 
noiva. Porén, recoñeceu que todos os personaxes tiñan algo del, como pasa en moitos outros libros. 

Confiounos algunhas curiosidades sobre Hora zulú, entre elas que o centro psiquiátrico da 
novela está en Ourense, pero completamente en ruínas. Ademais, comentou que se escribiamos a un 

enderezo de correo electrónico citado no 
libro, obteriamos unha contestación. No 
colofón hai un pequeno aceno á hora zulú, 
que persoalmente me fixo sorrir. Á típica 
pregunta de que consellos daría a alguén 
que queira ser escritor, contestou que 
NUNCA desbotemos nada do que 
escribamos, porque quizais nun futuro poida 
servirnos. Tamén debemos ler moito, e, se 
temos a oportunidade, presentarnos a algún 
certame literario.  

Ao rematar a charla todos quedamos 
cun bo sabor de boca. Sen ningunha 
dúbida, Santiago non só sabe escribir ben, 
senón que tamén ten a capacidade de fala 
necesaria para chegar a interesar aos 
adolescentes. 

María Carril Landín 1ºBAC D 
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O ALUMNADO DO IES CASTELAO  CELEBRA O DÍA DAS LETRAS GALEGAS … 
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… E UN ANO MÁIS RECIBIMOS A VISITA DE SERAFÍN MARCOS 
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ANPA do Castelao 

 

Ás portas de pechar un novo curso escolar, e xa que desde a Dirección do Centro nos brindaron 

a oportunidade de participar na revista do Instituto, ímola aproveitar. 

 

En primeiro lugar, damos as grazas a todos os socios, 

porque sen eles non poderíamos organizar o magosto, os 

premios do acto do día das letras galegas, os premios do 

concurso de murais, pequenas achegas que se fixeron a saídas 

escolares, tamén axudamos na nova cara do salón de actos; 

todo grazas á colaboración dos socios xa que sen a vosa 

achega non sería posible. 

 

Tamén estamos traballando no proxecto das novas 

axendas personalizadas para o próximo curso escolar, sempre 

para socios; os non socios terán  opción de mercala se o 

desexan. Dalgún xeito e a través desta revista, dende a 

directiva da ANPA, invitámosvos a que vos fagades socios, 

canto maior sexa o número de socios máis actividades 

poderemos facer e en máis actividades poderemos botar unha 

man. 

 

Poida que non o fixésemos ao gusto de todos, pero intentarémolo facer o mellor posible e 

estamos abertos a suxestións. Temos que pensar que calquera mellora que se poida facer vai 

beneficiar aos nosos fillos e fillas. 

 

Bo verán a todos e vémonos á volta. 
María Vicente 

Chega ese momento, como case todo na vida, sen preparación, sen instrucións e sen tempo 
para asimilalo (e é que hai cousas que, por máis anos que pasen, un non chega a asimilar nunca) 

Como dicía, chega esa mañá dun setembro calquera. A miña nena, que parecía tan maior no 
seu colexio de primaria, está a piques de compartir espazo con aqueles mangallóns que fumaban á 
porta do instituto, o día que fun entregar a matrícula, con aquelas raparigas que, colgadas do pescozo 
dalgún tunante de pouca sonada, me miraban con desdén e co mesmo interese co que poderían mirar 
unha pedra. 

A persoa corda e sensata que adoito ser, entra en conflito coa nai histérica que se agocha no fondo 
dos meus medos, e que aos poucos vai gañando posicións nesta guerra. 

– Fumará canto teña a súa idade??? Vestirase así??? E eses pelos!!!! 

Volvo mirar a esa criatura (pobre) á que aínda lle preparo o bocadillo cada mañá, e seméllame tan 
pequena e inocente, que me propoño de inmediato defendela de todo tipo de influencia maligna. 

– Control e firmeza, iso é! – digo para min desde a sensatez 

Reviso a súa mochila, caderno, bolígrafo… unha tras outra a miña cantilena de recomendacións de 
nai, contra a súa ringleira de queixas “que siiii mamáaaaaaa” que “que pesada es” 

(Aviso aos pais: cos anos isto NON cambia) 

Hai un momento crucial nesta transición, ese instante no que eu me vou calzando e ela 
achégase con cara de espanto e dime: “ONDE VAS??”… “COMIGO??? NIN DE COÑA, MULLER!!” 



Nº15                        Cousas do Castelao        xuño 2016 

56 

 

A nai histérica entra en shock e perde o coñecemento, pois dalgunha forma a muller sensata 
imponse e permite á cordura manexar a situación. Se cadra resulta que pode ir soa, é un traxecto 
pequeno, negociamos… 

– quedas coas túas amigas e entrades xuntas, ao saír vés dereita que eu estarei impaciente… 

Pasaron case catro anos desde aquel arranque de independencia.  

Hai rutinas que mantemos, eu sigo facendo o seu bocadillo cada mañá, aínda sabendo que se cadra 
o atopo sepulto baixo os cadernos, na mochila pola noite; sei que ten moito máis swag ir sacar 
calquera bolo da máquina, pero algunhas veces cómese o que lle mando, así que eu insisto, que para 
iso son nai. 

(Aviso aos fillos: isto de insistir, co tempo TAMPOUCO cambia) 

Ambas crecemos ao longo destes anos; practicamos xuntas a virtude da paciencia e gozamos 
do pracer das batallas entre o “non” rotundo e a esperanza do “talvez”. Exercín como unha obrigación 
o aquí e agora, mentres ela executaba habilmente o seu dereito a cuestionar os meus imperativos. 
Todos. Non deixou un intacto. Quixo a fortuna que segundo ían perdendo forza, eran cada vez menos 
necesarios. 

Instaleime na parte máis alta da garita do desasosego; desde ela permitín que a razón imperara 
a intres, obrigándome a ampliar aos poucos o perímetro da súa liberdade. Que difícil!, de facer caso ao 
meu corazón, esta criatura nunca daría un paso máis aló do alcance das miñas mans ou os meus ollos. 

Hoxe, a piques de terminar a ESO e camiño dos seus 16, empadroeime definitivamente nesta 
miña torre dos desvelos. 

Experimento aínda con iso da paciencia… xa non como virtude senón como necesidade; busco 
novos imperativos cos que estimular o seu espírito de contradición, pois sigo atopando un pracer 
inmenso neses debates dialécticos, e recréome no orgullo de vela, recoñecerme, e saber que debaixo 
dese franco sorriso latexa un corazón feliz. 

Equivocámonos en moitas ocasións, ela máis, desde logo, correspóndelle por idade; descubrín 
na súa mirada ese desdén que me preocupaba noutros ollos hai uns anos. Xa non me dá medo, 
comprendín que forma parte do crecemento, e decateime de que á súa idade, eu miraba o mundo coa 
mesma superioridade. Sóubena colgada do pescozo dalgún tunante de pouca sonada, ou nalgún caso 
ata de ningunha sonada… que habelos, hainos; invisto horas e horas nas súas redes sociais, superviso 
fotos, contactos, conversacións… o meu teléfono parece o dunha moza de quince anos.  

Séguese equivocando constantemente, pero eu conseguín asimilar que é necesario que tropece 
para que aprenda a levantarse, que debe tomar decisións equivocadas para aprender a tomar as 
correctas. 

A última conversación importante que tivemos, hai só un par de días, trataba sobre a madurez 
e a diferenza entre liberdade e irresponsabilidade, porque un non é realmente libre ata que é capaz de 
decidir por si mesmo, e non condicionado pola necesidade de agradar a todo o mundo. Decídese 
libremente desde a madurez, desde a capacidade de asumir e afrontar as consecuencias de cada un 
dos nosos actos; somos libres cando aquilo que decidimos é consecuente co que somos e pensamos, e 
non só co que pensan os demais. E o máis importante de todo, somos libres cando as decisións que 
tomamos nos permiten manter o respecto por nós mesmos, se non é así, simplemente somos uns 
irresponsables.  

E nestas andamos. Ben, nestas e en facer a vista gorda cando atopo o meu estoxo de 
maquillaxe revolto cada noite, en loitar porque entenda que a roupa sucia ten un sitio, e ese sitio NON 
É UNHA ESQUINA DO CUARTO; que antes da prancha do pelo foi a prancha da roupa (que tamén é un 
aparello moi interesante cando se lle dá unha oportunidade) ou que os pratos non van sós ao 
vertedoiro.  

En fin… que che vou a contar que ti non saibas… 

Cos anos fun descubrindo que o corazón é elástico e a súa capacidade… simplemente infinita. 

Marisa Gesteiro 
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ACTO DE GRADUACIÓN 

 

 
 
O pasado 27 de maio tivo lugar o acto de graduación dos alumnos de 2º de Bacharelato.  
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