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II CONCURSO O OLLO DE VIDRO 
 

Premio do Xurado  galardoado con 300€, unha escultura de Miguel 

Vázquez e un lote de libros cedidos pola Editoral Galaxia para o traballo: 

LER É SEXY de Sergio Otero 

 

Premio do Público  galardoado con 200€ e un lote de libros cedidos pola 

Editorial Galaxia 

DEATH NOTE de Iago Moreiras 

 

O xurado de Recoméndoche un libro decidiu facer entrega de tres accésit 

 

1º Accésit  galardoado con 60€  

A Praia dos afogados  de Laura Pérez & Rosalía Pumares 

 

2º Accésit  galardoado con 40€ 

Cartas de Inverno  de Juan Castro 

 

3º Accésit galardoado con un lote de libros cedidos pola editorial Galaxia 

CEIP Chans  de Bembrive 

Parabéns!  

Podedes ver aquí todos os traballos: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLcdSrOtmLTQ9o9QLX1tRd2tjgYX8F4bs0  
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O AVANCE DA TECNOLOXÍA 

 

A tecnoloxía é o conxunto de técnicas e recursos que se usan nunha actividade específica. 

Isto é algo que avanza sen que nos deamos conta. Hai cen mil anos aproximadamente 

aínda estabamos descubrindo como facer o lume para non morrer de frío, e agora usamos 

cousas tan complexas como os radiadores para darnos calor e o lume para fundir ou 

quentar elementos para o noso consumo. 

 

A maioría da poboación cando pensa na tecnoloxía pensa en todo o relacionado cos 

teléfonos intelixentes e os ordenadores. Aínda que isto tamén é tecnoloxía, non é só iso; 

practicamente todo o que se ve nunha cidade do mundo desenvolvido é tecnoloxía, tanto 

unha baldosa coma un edificio coma un coche. 

 

Aínda que non é de estrañar que a xente pense así, xa que os teléfonos é algo que vemos 

todos os días e, para definir as súas características principais, fálase de tecnoloxía. 

 

Actualmente o que está emerxendo rapidamente son as lentes de realidade virtual tanto no 

mundo dos ordenadores coma no das videoconsolas e no dos teléfonos móbiles. 

 

Algunhas das aplicacións mais comúns para as lentes VR (Virtual Reality) son animacións 

de impacto seguro: alguén que atravesa planeando a cordilleira dos Alpes ou ti mesmo 

manexando e pasando medo de esnafrarte contra unhas rochas. 

 

Pode que che soe 

alleo a ti, xa que 

debera valer miles e 

miles de euros, pero 

tan rápido como 

naceu esta nova 

tecnoloxía así se fixo 

accesible, o único que 

necesitas é un 

telefono móbil e un 

adaptador no que se 

mete o móbil e se instala unha aplicación para poder ver en 360º segundo moves a 

cabeza. 

Iván Álvarez Fernández . 3 ESO D 
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SOBRE OS VIDEOXOGOS 
AS VANTAXES E OS INCONVENIENTES DOS VIDEOXOGOS. 

 

Os videoxogos, como a internet ou a televisión, poden chegar a ser una adicción 

tanto para mozos como para adultos. Hoxe en día os cativos teñen moita 

facilidade para xogar debido a que se poden obter videoxogos  a través do móbil 

sen custo. 

 

Os videoxogos por unha parte axudan a mellorar a atención, a axilidade mental, 

fomentan o traballo en equipo grazas á axuda da opción “multixogador” que teñen 

algúns xogos, por outra banda, estar en fronte dunha pantalla sen facer exercicio 

pode causar obesidade en nenos desde idade temperá, ou mesmo poden ter unha 

educación que os pais non desexan e manifestar condutas agresivas e violentas 

debido a que copian a actitude do personaxe do seu videoxogo favorito. 

 

Jessica Alexandra Rocha Pereira . 3 ESO D 
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A ÁREA 51 
A Área 51, tamén coñecida como Groom Lake ou Homey Airport (de acordo coa CIA 

as designacións correctas para as instalacións da Área) é unha base aérea situada en 

Nellis, a 113km de Las Vegas, Nevada.  

 

En 1864 foron descubertos xacementos de chumbo e prata na zona sur da cordilleira 

de Groom e a compañía inglesa Groome Lead Mines Limited financiou as Minas 

Concepcionales na década seguinte. Eran os terreos onde actualmente se atopa a 

base militar. 

 

Trátase dun centro de adestramento e de probas de novas aeronaves 

estadounidenses. O acceso está moi restrinxido e pódense atopar unha chea de 

carteis esparexidos cerca da area que advirten do perigo de achegarse á zona.  

 

É famosa en case todo o mundo polos seus avistamentos de OVNIS e extraterrestres 

e por iso moitos son os curiosos que pasan á área restrinxida e inmediatamente son 

arrestados.  

 

Houbo xente que traballou na 

área 51 e manifestou que é 

certo que hai alieníxenas e 

están investigándoos, ás 

persoas que contaron estes 

feitos modificóuselles a voz e 

ocultóuselles a cara ante as 

cámaras por motivos de 

seguridade. A día de hoxe 

non se confirmaron ao 100% 

os contactos alieníxenas. A CIA di en documentos oficiais que na área non hai nada 

relacionado cos extaterrestres.  

 

O misterio continúa.  

 

Sergio García Camacho . 3 ESO D 
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OS SIMPSON 
 

É unha serie estadounidense de comedia en formato de animación creada por Matt 

Groening. Baséase na vida dunha familia de clase media que vive nun lugar chamado 

Springfield. Xa leva 28 temporadas en antena e 

foi merecedora de numerosos premios. Os 

nomes dos membros da familia Simpson son: 

Homer (o pai), Marge (a nai), Bart (o fillo), Lisa 

e Maggie (as fillas). 

 

A serie tamén ten críticas. Unha delas céntrase 

na personaxe de Bart Simpson, ao que 

consideran como un mal exemplo para os 

nenos, pero Matt Groening explicoulles que 

Bart era así porque ao personaxe lle parecía 

aburrido ser como os outros nenos. Outra é sobre o desprezo que demostraron acerca 

dos países que visitaron: nun capítulo viaxaban a Autralia e noutro a Brasil. 

 

En Arxentina prohibiuse a emisión dun episodio que podía ferir os sentimentos dos 

arxentinos, xa que nel se facía referencia a unha ditadura militar como a de Juan 

Domingo Perón e ofendía a realidade histórica.  

 

Os Simpson tamén tiveron unha película: Os Simpson: a película . Pensaban sacala 

cando a serie rematase, pero non foi así e estreouse o 27 de xullo do 2007 e chegou 

ao máis alto do portelo en Estados 

Unidos cun total de 74 millóns de 

dólares na súa primeira semana.  

 

Bárbara Aylín Molina . 3 ESO D 
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TWERKING 

 

O twerking é un baile que naceu a principios dos anos 90 en Porto Rico, pero non foi ata 

que Miley Cyrus o comezou a facer que se fixo famoso. Desde aquela gala dos premios 

MTV VMAS 2013 ata agora hai pouca xente que se resistiu ao 

baile do twerking (ou do perreo máximo, como tamén o 

coñecen algúns). Con todo, non é unha coreografía sinxela de 

facer. Non basta con mover o cu de calquera forma e 

refregarse contra o corpo masculino. Todo ten a súa técnica e 

seguíndoa ao pé da letra é o único modo de triunfar na pista de baile.  

 

Son só tres pasos básicos os que necesitas saber. Aprendéndoos ben serás a raíña da 

pista de baile e ademais mellorarás a túa saúde, xa que queimarás moitísimas calorías, 

tonificarás o teu corpo e soltarás a cadeira, o twerking non ten unha coreografía fixada 

aínda que en realidade debería tela porque se fan os mesmos movementos. O twerking 

xurdiu a partir do reguetón. No caso das mulleres teñen 

movementos diferentes aos do home por exemplo: 

 

Movementos da muller: 

1- Os xeonllos lixeiramente flexionadas. 

2- A muller provócao axitando vigorosamente as cadeiras. 

3- Encrequénase diante do home para colocarse como 

os cans, ponse fronte a fronte e abrázanse as coxas. 

4- A muller axeónllase sentándose sobre a pelve do 

home e move a súa cadeira en círculos. 

 

Movementos do home: 

1- Ten movementos soltos e realiza xestos típicos. 

2- O home arrímase desde atrás á muller, pegan as súas cadeiras e xenitais. 

3- O home tómbase no chan. 

 

As posturas no twerking están limitadas segundo a persoa que o faga. Na actualidade o 

baile practícase principalmente en América Latina, particularmente nas zonas turísticas da 

República Dominicana, Porto Rico e en Cuba, así como nos lugares de Estados Unidos 

nos que tamén se practica o merengue ou a salsa: Los Ángeles, Nova York e Miami. 

 

Miladis Nairovis Franco Díaz . 3 ESO D 
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A CULTURA URBANA 
 

Forman parte da cultura urbana todas aquelas manifestacións artísticas (música, danza, graffiti, 

tatoo...) e actividades lúdico-deportivas (drifting, bmx, parkour, skate...) que atopan o seu lugar 

de realización e de difusión na rúa. Entre as actitudes sociais que identifican aos activistas da 

cultura urbana pódense destacar: a espontaneidade, o carácter libertario, a solidariedade tribal, 

o postureo, a procura da orixinalidade, o desexo de destacar e unha posición non sexista.  

 

Todo este ámbito pódese dividir en dúas grandes liñas: OLD SCHOOL e NEW ERA. 

 

A Old School caracterízase por ser a tendencia orixinal. Xorde nos Estados Unidos a finais dos 

setenta nos guetos negros como unha forma de protesta contra a opresión e a discriminación 

racial. O hip hop e o rap son as súas primeiras manifestacións. A mediados dos oitenta 

aparece o grupo N.W.A , iniciador do gangsta rap, unha das tendencias máis controvertidas 

dentro deste xénero. 

 

A New Era alberga as últimas tendencias xa dentro do novo milenio e tamén ten a súa orixe 

nos Estados Unidos 

 

Algunhas manifestacións artísticas  

 

Shuffle : É unha modalidade de baile na que só interveñen as pernas principalmente os pés. O 

baile deriva do claqué. Mantén un compas de oitenta  

 

Trap: Música electrónica da década dos 90 tamén utilizada polos rapeiros do novo milenio 

 

Dubstep:  Xorde a finais dos oitenta. É un tipo de música electrónica de baile que mediante 

sons moi sintetizados dá lugar a unha melodía. 

 

Algunhas manifestacións lúdico-deportivas  

 

Fatland:  A bmx non só ten coma utilidade facer trucos nos skateparks e zonas para facer o 

dito, tamén existe unha modalidade que consiste en facer break dance pero a diferenza é que o 

fas coa bmx  

 

Nitro Circus: É unha acción deportivo-colectiva e trátase dunha rampla moi grande pola que 

se tiran as persoas con todo o que teña rodas, o seu propósito é facer un truco no aire e 

posteriormente ser valorados por un xurado.  

Gabriel Alejandro Cruz Díaz.  3 ESO D 



Nº16                        Cousas do Castelao       xuño 2017 

10 
 

AS TATUAXES  
Orixinalmente as tatuaxes foron unha práctica eurasiática neolítica, e atópanse mesmo 

nalgunhas momias cunha antigüidade de ata 7.000 anos. A palabra tatuaxe ten a súa orixe 

no termo inglés “tattoo”, que a súa vez provén do polinesio “tátau” que significa remarcar 

ou golpear dúas veces. Unha tatuaxe é unha modificación da cor da pel, creando un 

debuxo, figura ou texto realizados con tinta ou algún outro pigmento baixo a epiderme dun 

humano ou animal. 

 

Din da tatuaxe que é toda unha arte, ao 

igual que a fotografía. Hai bastantes 

tipos de tatuaxes: Old School , 

caracterizase por liñas grosas e cores 

planas de moita intensidade. Pin-up , débese ás 

modelos que posaban para fotografías e 

ilustracións publicitarias dende os años 40 aos 

60. As tatuaxes “  tā moko” , maorís, teñen gran 

valor histórico, son signo de identidade cultural e 

unha sólida calidade artística. As tatuaxes 

xaponesas  teñen algo especial, mais 

alá de conservar unha forte conexión 

entre a arte popular da cultura oriental 

e a estreita relación coa historia do tatuaxe en xeral. As 

tatuaxes viquingas  representan a cultura e mitoloxía dos pobos 

nórdicos de Escandinavia. Os 

símbolos exipcios  son moi antigos, 

atractivos e misteriosos; teñen un peculiar atractivo debido ao 

seu singular estilo e xeralmente, tamén son 

fáciles de tatuar. As tatuaxes árabes son 

fascinantes non só polo seu deseño 

composto por letras de formas estilizadas e 

elegantes senón tamén porque cativan pola posibilidade de 

representar un significado tras os caracteres dunha lingua ancestral 

cuxa caligrafía flúe especialmente ben en case calquera parte do corpo.  

 

 

Jara Paredes Pérez Díaz.  3 ESO D 
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DRIFTING 
O drifting ou drift (derivación ou deriva) é un estilo de condución que consiste en guiar 

o vehículo de xeito que forme un ángulo coa dirección de movemento. A finais dos 

anos 90 converteuse en disciplina 

deportiva autónoma, con condutores 

adestrados especialmente, coches 

preparados para manter derrapaxes 

controladas a altas velocidades e 

campionatos nos que a competición 

non consiste en conseguir os 

mellores tempos senón o estilo máis 

depurado. 

 

A palabra ten a súa orixe no idioma inglés, pero 

a tendencia é naceu en Xapón na década dos 

70, onde foi creada por corredores que baixaban 

por estradas de montaña a alta velocidade. A 

técnica orixinal evitaba que os automóbiles 

saísen da vía e caesen polos precipicios, 

ademais impedía os adiantamentos. 

 

Os vehículos utilizados en competicións adoitan 

levar as 

seguintes modificacións para mellorar a súa condución: 

carrocería de fibra de vidro, de fibra de carbono ou 

kevlar; tracción traseira ou integral; suspensión 

modificada para mellorar o control; diferencial 

autoblocante para ter unha maior tracción; cubertas 

especiais;. chasis tubular reforzado… 

 

Actualmente o campionato de drift máis importante e 

coñecido é a Fórmula Dift americano, iniciado en 2004 

e que consta de sete probas. 

 

Oscar González Wisniowski.  3 ESO D 



Nº16                        Cousas do Castelao       xuño 2017 

12 
 

.A CAZA 

A caza é un deporte para unha gran parte de persoas. Por culpa destas persoas, miles 

de animais morren cada ano. As armas máis utilizadas dentro do sector da caza son 

os rifles, como o 243 Winchester para caza maior, e as escopetas, a maior parte delas 

para caza menor. 

 

Hai, pois, dous tipos distintos de caza:  

 

A caza maior , que é aquela na que se persegue un animal salvaxe máis grande ca o 

raposo ordinario, como o porco bravo, o cervo... As formas máis comúns da caza 

maior son o axexo  e a batida . O axexo consiste en perseguir a presa sen ser visto e, 

sen que se dea conta, abatela. A 

batida é practicada por un grupo 

de cazadores que se axudan a 

perseguir e acurralar as presas. 

Polo xeral, uns cazadores 

permanecen en sitios fixos á 

espera da presa mentres outros, 

chamados batedores, espantan 

os animais para que vaian onda 

os primeiros 

 

A caza menor , aquela na que se 

persegue calquera animal salvaxe 

menor ca un raposo común. É o 

deporte, despois da pesca, que 

máis se practica ao aire libre. A 

caza menor adoita efectuarse a 

pé e coa axuda de cans. Os cans 

que máis se usan na caza son o 

labrador retriver, o  braco alemán 

de pelo curto, e o setter ingleś... 

Estes cans acostuman ser bos e non morden. 

 
Humberto González Gil.  3 ESO D 
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RUTA CARA O INEVITABLE  
 

Vivimos  nun mundo corrupto, podre e masacrado grazas ás nosas accións. Os 

polos derrétense, a selva está a desaparecer, ao igual que a gran barreira de coral ou 

miles de especies animais que se extinguen diariamente, e todo iso grazas á avaricia 

humana. 

 

Nun mundo onde o máis 

importante son as aparencias, o 

noso benestar é máis importante 

que a saúde do noso planeta. 

Gastamos, destruímos e 

consumimos de maneira 

exaxerada, sen preocuparnos 

polas  consecuencias. 

 

Outro dato desalentador 

da  nosa actitude no presente e 

cara o futuro é a nosa elección 

de lideres políticos e mundiais. Temos presidentes que se informan do cambio 

climático grazas a un familiar, lideres políticos tan estúpidos que son incapaces de 

pensar máis alá do seu peiteado ou das súas acompañantes ou grupos 

ultraconservadores  que, directamente negan o cambio climático. 

 

Secas, desxeo dos polos, tala masiva, consumismo, polución… son fenómenos 

producidos a consecuencia única dos seres humanos e da nosa estupidez. 

 

A solución? Ningunha, a estupidez é unha enfermidade sen cura, á vista está o 

señor  Donald Trump. Polo tanto, como persoas libres que somos, temos o dereito de 

actuar como queiramos, pero temos que ter en conta que, como en calquera 

organismo infectado por un virus, neste caso o planeta Terra e nós, o virus sempre 

acaba erradicado. 

 

Marta Vélez Pereiro . 2 BAC A 
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O escaso uso do galego entre a xuventude é un feito que pode chegar ata o punto 

de que soamente se fale na propia clase de galego, coma se se tratase dunha lingua 

estranxeira. A primeira lingua histórica do territorio e a cooficial dende 1978 remítese aos 

cincuenta minutos da clase de galego durante a mañá, algo que debería semellar estraño 

pero que é real. A educación, un piar fundamental para a lingua, tamén se ve afectado por 

este feito. Así que decidimos falar co noso profesor de lingua galega, Agustín Nieto. Con el 

mantivemos unha breve conversa sobre as impresións que ten un profesor de galego 

cando case todo a seu alumnado non adoita empregar a lingua. 

 

P. Que sente cando se lle dá clase a trinta alumnos ca stelanfalantes?  

 

R. Para empezar teño que dicir que a miña primeira lingua é o castelán, entón eu sei o que hai. 

Eu creo que a nosa lingua é a que nos ensinan desde pequenos, chegar a ter un compromiso 

porque si é algo especial.  

 

Aínda que deberíamos dar a nosa materia como o castelán, non podemos. Primeiro hai que 

modificar a actitude do alumnado con respecto á lingua. Non é unha lingua estranxeira, pero 

tampouco é a súa propia porque non é a que adoitan falar. A min isto resúltame estimulante. 

 

Eu estiven en centros nos que daba clases a rapaces e raparigas que falaban o galego, pero 

eles tamén vían o galego coma unha lingua secundaria, a visión do alumnado é a mesma. 

 

P. Cres que o profesor de galego ten que motivar ao al umnado a falar a lingua ou 

simplemente dar o temario establecido?  

 

R. Dar o temario sen máis creo que non podo facelo, pero tampouco creo que teña que dicirlle 

a ninguén o que ten que falar. O que eu creo é que teño que mostrarlles aos meus alumnos, na 

medida do posible, a vantaxe que nos ofrece ter unha lingua e cultura propia, que consideren 

este patrimonio cultural.  

 

Ningún galego renuncia a aprender o castelán, pero moitos galegos desprezan o idioma e iso é 

o verdadeiramente preocupante, xa que ninguén despreza o seu: nin a súa familia, nin a súa 

procedencia… Isto, que si funciona a nivel familiar, a nivel colectivo, non; a xente avergóñase 

ou non estima debidamente o idioma e a cultura de noso. 

 

Eu intento motivar ao alumnado a que valore o propio, que é riqueza, unha riqueza á que 

ninguén debe renunciar, entón que cada un decida e que fale o que queira. Se alguén renuncia 

a isto, non é por vontade propia, senón por unha educación que incentiva a desprezar o propio, 

a educación que entre todos temos que tratar de desmontar.  

Sergio Martínez Hermida . 2 BAC A  
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BACHARELATO OU BACHARELATOS? 
Os estereotipos que miden a intelixencia do individuo a partir das súas calidades 

sempre existiron. Actualmente pódense apreciar, por exemplo, dentro do alumnado de 

bacharelato, xa que atopamos tres grandes ramas que abarcan intelixencias diferentes: 

Ciencias, Humanidades e Ciencias Sociais e Artes. 

 

A intelixencia científica está considerada a máis valorada e a que abre máis 

camiños á hora de enfrontarse ao mundo laboral. Poñemos o exemplo de dous encerados 

nunha clase: un deles amosa varias fórmulas matemáticas e o outro unha análise 

sintáctica ducha oración, cal che parecería máis meritorio?   

 

Este pensamento provoca o rexeitamento habitual cara ás outras ramas e 

intelixencias, incluso por parte das familias, moi orgullosas de que o seu fillo ou filla queira 

ser médico e non fotógrafo/a. 

 

En certos casos apréciase un “aire de superioridade” por parte do bacharelato 

científico, que adoita compararse coas demais modalidades de bacharelato deixándoas 

nun segundo plano e alegando que as ciencias precisan dunha maior intelixencia. 

Chegamos entón ao punto clave do tema: por que precisan facer estás comparacións? 

Achéganlles seguridade e superioridade? O que está claro é que cada un de nós ten un 

tipo de intelixencia diferente e que isto non debería ser a causa de que se dubide da nosa 

capacidade. 

 

Como xa mencionei na introdución, cada unha destas ramas implica cousas 

completamente diferentes e atreveríame a dicir que é imposible comparar o traballo que 

cada unha comporta, pois practicar para un exame de física, estudar para un exame de 

economía e traballar nun proxecto artístico pode supor o mesmo esforzo e o mesmo tempo 

de traballo. 

 

Finalmente, cabe destacar a importancia que este pensamento ten na nosa 

sociedade e como repercute negativamente nela, xa que miles de persoas son arrastradas 

cara o bacharelato científico cando realmente a súa intelixencia corresponde a outra rama, 

por ser considerada unha boa opción para o seu futuro. É isto realmente mellor para o seu 

futuro, ou está condicionando a súa próxima vida laboral (e incluso persoal), as súas 

cualificacións e a súa motivación á hora de enfrontarse a estes dous anos académicos? 

 

Ismael Carrera Torres . 2 BAC A 
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2º PREMIO DE POESÍA  DO CERTAME 2017  

FAÍSCAS DA LIRA 

PASAXEIRO DO TEMPO 

 

Son pasaxeiro do tempo, 

-o tempo que me rouban os días- 

conságrome garda da noite 

e doente escravo da lira.  

 

Cantando, así paso a vida, 

ós montes, ós mares, ás almas,  

e estas cadeas, se as viras 

son as que ó mundo me atan.  

 

Nacín chamado a poesía... 

ás frores, ós prados, ás fragas, 

e se digo: "que morra!" é mentira, 

sen poesía, o mundo non fala. 

 

BÁGOA ESMERALDA 

 

Bágoa da chuvia que baixa dos cumes, 

-que non dende o ceo, máis dende o 

Olimpo-, 

bágoa esmeralda, que tes de divino 

o que no meu peito os deuses dan lume.  

 

Bágoa no corazón, iris eterno, 

non chegan as palabras, non te minto 

que aínda que este mundo é onde existo 

o mundo dos teus ollos é o que lembro.  

 

Bágoa das pradeiras, verde das fragas, 

o que é o tempo de mirarte esquezo 

pero recordo que non distan nada 

 

-como o océano nas costas do ceo- 

as estrelas que no teu rostro cantan 

coas lapas que devoran os infernos. 

 

 

 

 

 

 

 

ROSA MIÑA 

 

Aurora que te vas abrindo ó día 

ou ocaso que xeras nova noite 

coas lapas que non teñen outras frores 

os teus pétalos arden, rosa miña. 

 

Estrano é que xurda nova vida, 

máis aínda nestes beizos sen cores 

do inverno, a primavera -non o escolles- 

acende o corazón, e prende a lira. 

 

E co incendio que provocan as follas, 

extínguese este xeo, e volven mirlos, 

e o espírito encerrado en mortas fragas, 

 

co olor dos novos tempos, torna vivo, 

e na coroa da rosa encantada 

algo chega ó seu fin e ten principio. 

 

Hernán M. Comesaña . 1 BAC C 
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1º PREMIO DE POESÍA  DO CERTAME 2017  

RECORDOS NA NOITE 

 

A trémula luz da candea tinguilea 

cos recordos incandescentes 

das nosas ánimas danzando xuntas: 

como sombras etéreas e anónimas 

que emerxen daqueles suspiros afogados, 

baixo as revoltas teas dun amor imposíbel… 

 

Déixame recordar o teu sorriso, 

capaz de alumar as noites máis escuras; 

aqueles beizos doces e tenros, 

onde gravaramos a partitura 

que compoñía a melodía 

dunha paixón desmedida, 

marcada polo latexo sincrónico 

dos nosos namorados… corazóns. 

 

Eriximos na area un reino para os dous: 

un efémero sono que criamos eterno. 

Fúcheste queda, sen loitar, 

coas ondas do mar; 

deixando en terra un errante mariñeiro, 

un vagabundo sen patria 

que anhela as túas caricias, 

buscando a razón de vivir 

sen ti. 

 

No silencio desta noite 

a Lúa devólveme o reflexo lacerante 

das miñas bágoas, 

derramadas por unha chama extinta. 

Un sono que pereceu. 

Tan só me queda o eco da miña sempiterna 

 

…soidade 

 

David Fernández Ferreiro . 2 BAC D 

 

 

 

 

 

ACCÉSIT  

XA NON QUERO LEMBRAR 

 

Xa me fartei 

de tanta mentira 

De tanto querer 

sen amar. 

De tanto loitar 

Sen evolucionar. 

 

E só queda 

esquecer; 

e gardar 

cada sentimento 

nun baúl 

que non se abrirá, 

pois a súa chave 

perdida no mar está. 

 

Cada palabra e 

cada detalle 

non os quero lembrar 

só esquecer 

e continuar, 

o fermoso día 

que me espera 

mañá. 

 
María Álvarez Álvarez . 1 ESO A 
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1º PREMIO DE NARRATIVA DO CERTAME 2017  

VENUS 
 

Do outro lado da fiestra o ceo segue movéndose, inquedo: xoga a poñerse vestidos de 

tons distintos e non se detén ata que chega ao índigo, esa cor eléctrica que máis semella 

negra que azul. As nubes, que ameazaban xa desde pola mañá con descargar a súa 

pesada carga, por fin deixan caer a choiva, que choca con estrépito contra o cristal. 

  

Dentro todo esta sumido nas tebras. Estrañas criaturas reptan polas paredes, subindo 

primeiro cara o teito e baixando despois por un cable do que colga unha lámpada que se 

balancea. 

 

Son como avelaíñas, pensa ela, vendo como os seres imaxinarios pululan polo cuarto; os 

ollos vidrosos cravados na negrura, a boca entreaberta para deixar pasar o aire. Para 

respirar. O osíxeno apenas chega aos seus pulmóns, tamén cheos desa escuridade 

pegañenta de consistencia parecida ao alcatrán. 

 

El tócalle o brazo para chamarlle a atención; tras uns segundos, ela vólvese, dubitativa, e 

mírao: incluso na cegueira que é a noite pode adiviñar onde están cada un dos trazos do 

seu rostro. 

 

Intenta sorrirlle, mostrarse alegre con el. 

 

Non pode. 

 

Os beizos trémenlle, así que os comprime nunha liña firme e preta, limitándose a ver eses 

ollos alucinantes da cor do millo tostado. Sente que a lingua se lle desata, a boca ábreselle 

un pouco e, sen poder evitalo, sen querer facelo, comeza a falar. Di esas palabras que 

todos temos pensado algunha vez; di esas palabras que ninguén se atreve a dicir. 

 

Non me fagas dano. Apenas un suspiro silencioso, un murmurio apagado. Non me traizoes, 

pide, a voz moito máis audible esta vez: por favor. Agora é un laio queixoso que se rompe 

en contacto co aire. 

 

Comeza a chorar. 

El garda silencio, a lúa inexistente reflectida na curva núa das súas costas. 
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Nunca. A palabra consigue atravesar, ronca, os seus beizos despois duns momentos: 

xamais o faría. Por que dis iso?, quere preguntar, pero ela adiántase, ocultando a cabeza 

no seu peito: prométesmo? 

 

É como un golpe no estómago. Que clase de pregunta é esa?, di asombrado. 

 

Unha calquera, contesta ela, encolléndose de ombros. 

 

Si, prométocho: son teu, pronuncia entón, resignado a contestar, acariciando con aire 

ausente os cabelos alborotados da súa noiva. Aínda desprenden un certo aroma a sexo. 

 

Non me enganarás? 

 

Nunca. Esta vez soa incluso máis seguro ca antes, e é que o está:  prométocho. Son teu, 

repite. Diríxelle un sorriso doce, tentando transmitir unha confianza que non sente, que se 

esgotou desde o mesmo momento en que ela fixo a pregunta. Isto non vai ben, pensa. 

 

Ela non ve o xesto. Sigue matinando en algo ao que leva moito –demasiado –tempo 

dándolle voltas. 

 

Aínda… as bágoas asoman e borran o resto de palabras. Inténtao de novo e desta vez 

consegue dicir a oración enteira. Aínda que te sintas moi só? 

 

O tempo conxélase, a cama vólvese fría de repente; o corpo del ténsase, calquera indicio 

de sorriso esvaecido. O pasado imponse entre eles outra vez, é un muro infranqueable 

que os separa. 

 

Outra vez iso? Míraa con tenrura, abrázaa máis forte contra si. Agora ela faise pequena, 

envolve as pernas cos brazos, é cada vez máis cativa. Debido á luz espectral que entra 

pola fiestra, a súa pel despide unha fluorescencia branca que lle recubre o corpo por 

completo. O rapaz sorpréndese ao encontrarlle certo parecido cunha bágoa. 

 

Si. 

 

Non o di, unicamente asinte, unha pinga deslizándose pola meixela sen que el a vexa. 

Sabe que está chorando, nótao na forma que ten de respirar, no movemento do seu peito, 

agora ascendendo, agora afundíndose, as súas mamilas erectas despuntando cara o alto. 

Está no ruído que fai ao tomar o aire, na inmobilidade dos seus ollos escuros. 
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Estás ben? 

 

Ela nega coa cabeza. Como vai estar ben? Aínda lembra, recorda o fatídico error que 

supón a única corda frouxa da súa relación. Merda, pensa el, e é que no fondo sabe que 

non debeu facelo. Eses momentos de desenfreada paixón sen amor que compartiu en 

verán cunha moza que non lle importaba valeron a destrución dunha alma. 

 

Sentíame moi só, dixera daquela. Fíxeno porque estaba só e ti afastáraste de min. Por 

suposto que te quería, pero… 

 

Pero…? Xa non hai escusas: agora, os seus motivos nin sequera o conforman a el. 

Un brote súbito de arrepentimento atácao con violencia; el permanece quieto, sen poder 

dicir ou facer nada, tombado sobre o colchón. Estupefacto, ve como ela se move; afástase 

del gabexando polas sabas. O rapaz unicamente pode observar as súas nádegas, a curva 

da columna, o seu pescozo largo e esvelto. A súa noiva ponse en pé, camiña ata a fiestra, 

abaneando –é un mar de saloucos contidos –e mira pola xanela. 

 

Cando se recupera do golpe, el érguese tamén e vai tras ela, angustiado. Ao chegar onde 

está a moza, abrázaa pola cintura: intenta mirala á cara, pero ela non se deixa. Ten os 

ollos fixos nun punto no horizonte, a expresión concentrada. 

 

Que ves? Pregunta. Querería dicir moitas cousas, cousas relevantes de verdade, pero non 

é capaz: a voz quedóuselle atascada na gorxa. 

 

Apoia o queixo no ombro da rapaza e espera a resposta. 

Hai unha luz no ceo, di ela, apuntando cun dedo estilizado cara arriba. El trata de observar 

o resplandor do que está a falar; porén, non o atopa por ningunha parte.  

Torce o fociño. É a estrela que máis resplandece, explica a rapaza, case sorrindo. 

Unha gargallada suave atravesa o aire e chega ata ela, que se volve con expresión 

desvalida. 

 

De que te ris?, pregunta, mirándoo de esguello. 

 

Iso non é unha estrela, meu amor: é Venus. 

 

Venus? A súa noiva abre moito a boca, sorprendida, avergoñada pola súa falta de 

coñecemento. Volve mirar o ceo. 
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Si. 

 

É bonita. 

 

Si. 

 

Podería ser a nosa estrela. 

 

Pero non é unha estrela. 

 

Dáme igual. 

 

Unha vez máis, silencio. A escuridade busca fogar na falta de sons e atópao. A atmosfera 

vólvese cada vez máis opresiva, máis deprimente; a moza xa non pode respirar sen facer 

un grande esforzo. Ten medo, ambos o teñen. Temen que todo estea a chegar ao seu fin. 

 

Unha voz atravesa a negrura, impóndose sobre ela: unha luz nas tebras. 

 

Pero é que a miña estrela es ti, meu amor. Dareiche Venus se así mo pides: daríacho todo 

con tal de facerte feliz. Son teu, todo eu, son teu e de ninguén máis; sempre o serei, do 

mesmo modo que sempre serás a única para min. Ámote, pequena, e sinto moito ser un 

egoísta ignorante que mirou por el cando debía ter visto por ti, pero desta vez fareino 

mellor; fareino diferente, xúrocho. Dareiche Venus, meu ben: dareiche todas as estrelas do 

ceo, o día, a noite, as estacións, o que faga falta. Dareiche todo o amor que unha persoa 

necesita, a seguridade, os sorrisos; as lágrimas. Venus será a nosa estrela se iso é o que 

queres. A miña es ti. 

 

Ela sorrí, un sorriso roto: segue a chorar. O único que che pido e que non me fagas dano, 

di: por favor. Non soa esperanzada, é máis ben coma se xa o dese todo por perdido. Pero 

aínda así, bícao nos beizos e abrázao forte antes de coller un xersei do chan, poñelo e 

meterse de novo entre as sabas. El séguea con pasos vacilantes despois de botarlle unha 

última ollada ao exterior, cunha timidez que non experimentara desde que a rapaza 

accedera a saír con el, moito tempo atrás. 

 

Por un segundo, ten a impresión de que, no ceo, o brillo de Venus fíxose máis forte. 

 

Paula Estévez Casales .  2 BAC A 
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2º PREMIO DE NARRATIVA DO CERTAME 2017  

NA PRIMEIRA VIAXE 
 

Sentíame soa. Aínda que había bastante xente ao meu redor, eu estaba soa. Esa 

soidade típica das festas; acoden moitas persoas, pero ningunha che fala, che sorrí ou 

te mira, e ti atópaste coma nunha burbulla que te afasta do mundo. Así me sentía. Ata 

que chegou ela. Aquela moza entrou na tenda e, aínda que non pechou a porta cun 

broucazo nin nada semellante, todos os presentes notaron que chegara. Naquel 

momento eu estaba absorta na lectura dun cartel de desconto, pero cando a moza se 

achegou a min, tiven a impresión de que o destino nos xuntaría. E agora sei que non 

me equivocaba. Pois, algúns días despois, marchamos a vivir xuntas, ademais de 

crearmos un forte vínculo de amizade. Ao pouco tempo, decidimos ir de viaxe, porque 

eu levaba toda a vida desexando viaxar. 

 

O día que collemos o avión, rumbo a Nova Guinea, estaba moi nerviosa, era a 

primeira vez voaba. Ningunha das dúas era unha experta en facturar as maletas, polo 

que tardamos bastante tempo en chegar ao aeroplano, pero chegamos, que é o 

importante. Alí durmín unha chea, e supoño que a miña mellor amiga, pois 

convertérase niso, tamén durmiría, aínda que só fose uns minutos. Cando por fin 

chegamos ao noso destino xa era moi tarde, á unha da mañá polo menos, e tiñamos 

tanto sono (a pesar da sesta que botaramos) que marchamos a durmir nada máis 

chegar. 

 

O domingo choveu. Foi único día que nos choveu en toda a semana. Foi un día moi 

“especial”, por así dicilo, porque comprendín que os meus peores temores se estaban 

facendo realidade. Decateime de que as miñas sospeitas eran certas, por moito que 

me sopesase. Dinme conta de que, si, estábame namorando. Como era iso posible? A 

verdade e que xa desconfiei deste sentimento a primeira vez que a mirei, máis non era 

quen de aceptalo... 

  

O feito que me fixo entrar en razón produciuse á noitiña. Sairamos do hotel para cear 

fóra, marchounos o sol e chegou a choiva. Facía frío. Entón, de súpeto, ela agarrou 

forte a miña man e non me soltou logo, como adoitaba facer, senón que botou a correr 

e eu fun detrás. O vento agarimaba con delicadeza as súas faccións, facéndoas aínda 

máis fermosas do que normalmente eran. O seu sorriso relucía coma con maxia 



Nº16                        Cousas do Castelao       xuño 2017 

25 
 

mentres ela botaba unha forte gargallada. Os seus ollos semellaban pequenas 

estrelas que buscaban a forma de desprender máis luz da posible, e conseguíano. A 

choiva mollaba con pequenas pingas a súa pel escura e suave, e tamén a miña (que 

era bastante máis áspera que a dela, mesmo semellaba unha imitación de coiro), pero 

eu non me decataba. Coa velocidade o seu cabelo ondeáballe ás costas formándolle 

nós que despois non sería doado desfacer, pero a ela non lle importaba e corría cada 

vez con máis enerxía, sen prestarlle atención a nada máis. Así era ela. Así era Mariña.  

 

Esa foi a nosa primeira viaxe. A primeira de moitas, nas que cada vez me ía 

namorando máis. Nunca llo dixen, nunca lle dixen o que sentía, nin a ela nin a ninguén, 

e agora xa é demasiado tarde. Mariña esta mañá colleu o coche e achegouse a unha 

tenda. A tenda na que nos coñecemos, e coñeceu a alguén. Comprou unha maleta 

nova do trinque. Foi un golpe baixo, eu estaba vella e esnaquizada, si, porque fixera 

moitas viaxes na miña vida; pero ben podía seguir facendo o meu traballo. Ou tanta 

necesidade había para cambiar de maleta? 

Tais González Álvarez . 3 ESO A 
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AS FAUCES DO DESERTO 
 

Cerca, dende todas partes, chegou ós seus oídos o piar dos paxaros. Abriu os ollos, e 

as súas pupilas foron cegadas un instante pola luz que atravesaba as copas das 

árbores. Cubríndose o rostro coa man, o home ergueuse. Para os setenta anos que 

tiña nas súas costas, apenas lle custou ningún esforzo.  

  

Tiña espertado no claro dun bosque de carballos: detrás e ós seus costados as 

árbores estendíanse nunha maraña infinita,  pero diante del abrían un camiño que 

seguía o que pareceran centos de metros ata a súa saída, onde unha luz forte e 

dourada o inundaba todo.  

  

Non dubidou, e botou a camiñar. E gozou. Había xa tanto tempo que tiña que andar co 

bastón, tentando soster cun terceiro pé os anos que lle ían longos...Mirouse só un 

instante as mans, e viu que, ademais das arrogas, o tremor nos seus dedos 

desaparecera. Sorriu, véndose libre das cadeas da idade.  

 

Foi entón cando algo chamou a súa atención. Non soubo entón por que, pero mirou a 

unha das árbores que franqueaba o sendeiro. A primeira vista non parecía ter nada 

especial, pero cando se fixou un pouco máis nela, descubriu que estaba marcado por 

unhas liñas finas, que, dende lonxe, apenas se podían apreciar. E diría que formaban 

unha figura. Estrañado, acercouse máis, ata que só centímetros distaron entre a súa 

man e a cortiza. Ficou uns segundos alí, tentando comprender o debuxo. 

 

-Es ti –dixo unha voz detrás del. O home deuse a volta. O seu interlocutor ía cuberto 

cunha capa totalmente branca da cabeza ós pés, e o seu rostro estaba agochado, así 

mesmo, debaixo dunha máscara dourada. Na man dereita suxeitaba un bastón dun 

metal tamén branco, a punta rematada nun círculo da cor do mesmo sol. A figura 

achegouse a el e apuntou á arbore co seu báculo: 

 

-É o momento do teu nacemento –Miroulle, e non o fixo. A máscara que levara era 

sobrenatural: non tiña aperturas nin nada que se asemellara a ollos-. Mira. É a túa nai, 

suxeitándote nos seus brazos. 
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O home volveu a súa mirada cara a árbore, e entón recoñeceu a figura dunha muller, e, 

no seu peito, collido entre os brazos, un vulto cuberto de sabas.  

 

-Non ten rostro –obxectou, dirixíndose ó enmascarado. 

 

-Non ten rostro porque a lembranza que tes é difusa, case inexistente. Os primeiros 

anos da túa vida só son sombras enterradas no máis profundo da túa mente –Fixo un 

sinal ó home, dirixíndoo cara o sendeiro-. Ven. Imos camiñar.  

  

A figura non esperou a que lle seguira, e botou a andar, dándolle ás costas.  

  

-E ti, quen es? –preguntou, indo detrás dela.  

  

-Son a que son. A única, a verdadeira. O principio e o final –ó mesmo tempo que o 

dicía, sinalou ó tronco doutra das árbores. Nel, as liñas formaban un debuxo moito 

máis claro: o dun crego levando as súas mans ante unha multitude-. As misas na 

aldea. Lémbralo? 

  

-Lémbroo –respondeu o home, mirando ós demais troncos-. E cando ía con Xoán a 

xogar ó río...e as festas de verán, cando contabamos historias no lume... E as 

romarías –fixo unha pausa- as romarías...case non me lembro delas. Case non me 

lembro de moitas cousas, de feito.  

  

A figura seguiu andando, sen esperarlle. Acelerando o paso, conseguiu chegar ata ela. 

  

-Aínda non me dixeches quen es.   

  

-E ti, quen es? –o sen rostro miroulle-. Como te chamas ti? 

  

O home ficou calado uns segundos, sorprendido. Tratou de lembrar, pero non puido. 

Era como meter a man nun pozo de escuridade: tenteaba as cousas, ás veces, 

chegáballe unha lembranza estraña, descolocada, pero nunca conseguía atopar o que 

buscaba.  

  

-Non o sei –rematou por responder. A figura fixo un leve xesto de asentimento e 

seguiu camiñando.  
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-Ti es todo o que está aquí. Esa é a resposta, fillo. Mira alí, a aquela árbore. É o releve 

de cando morreu o teu avó. Mira, naquel lugar. De cando estoupou a guerra, e os 

propios veciños do pobo enfrontáronse na praza. Máis lonxe, ven. Quen é? Aínda a 

recoñeces? 

  

A árbore á que se achegaron non era un carballo, senón unha amendoeira. Nela, 

debaixo das súas flores rosáceas, víase gravada a pintura dunha moza. Era moi 

fermosa –tanto, que se diría que non podía ser alguén real- pero o máis sorprendente 

dela era o seu retrato en si mesmo: tiña cores. Podíanse apreciar con claridade os 

seus ollos, verdes coma o mar, e o cabelo castaño que lle caera polos ombreiros como 

unha cascada.  

  

-María... –dixo o home, en voz baixa. 

  

-O teu primeiro e derradeiro amor, non é? –respondeu a figura-. Xuntos corenta e dous 

anos. Pero todas as cousas rematan. 

  

O home ficou alí, calado, contemplando a imaxe perenne da moza.  

  

-Casastes despois da guerra –seguiu falando o sen rostro-. E fuches vivir con ela a 

unha casa no mesmo pobo nel que naciches. Unha casa de pedra, con vistas, nos 

días despexados, ó mar que había unhas decenas de quilómetros o este. Unha casa 

que viu nacer os vosos fillos. Tres fermosos fillos. Xoán, a quen chamaras así polo teu 

amigo, morto na guerra da que ti conseguiches fuxir, Rosa, como o nome daquelas 

flores que coidaras no xardín –aquelas flores que tanto lle gustaran a túa muller- e 

Nicolás...Nicolás, morto dunhas febres cando só tiña catro anos.  

  

O home pasouse a man polo rostro, onde, na súa meixela, unha bágoa comezaba a 

trazar o seu camiño ata o chan. Tantos, tantos recordos...unha vida. Agora lembraba 

as tardes con María, cos seus fillos, os anos pasados a duras penas, tentando 

sosterse cos poucos animais que tiñan, pero tamén a tranquilidade na paz do fogar e 

dos seus.  

  

A figura tocoulle no brazo, e, despegándose da imaxe da moza, o home seguiu o 

curso do camiño. Toda unha vida foi desfilando diante dos seus ollos. Viu a centos, 

miles de persoas, algunhas case sen rostro e sen lugar para o recordo na súa mente, 

outras, cun lugar especial dentro dela. Os seus fillos, todos debuxados en troncos de 
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amendoeiras...o momento en que marcharan de casa para vivir unha nova vida, a 

estudiar na universidade, a traballar, logo. E lonxe, máis lonxe, a morte dos seus pais, 

e a enfermidade de María. O cancro que a quitara da súa vida fixera xa máis dunha 

década. 

 

O seu compañeiro sen rostro non falou ata que estaban xa chegando ó final do camiño. 

A luz que tiña visto dende o principio do sendeiro facíase máis forte, crecía, e case 

chegaba a cegar a súa visión das árbores do sendeiro.  

  

-E entón, na túa vellez, chegou ela. Paula, a túa primeira neta –chegaron a última 

amendoeira. Nela víase o debuxo dunha nena pequena, cun enorme sorriso debuxado 

nos seus beizos. Pero non tiña xa cor, e a árbore na que se atopaba parecía máis gris 

que as outras-. O lembras, verdade? O día que fuches o hospital, e atopaches a Rosa 

con ela nas mans...como tamén a túa muller a tivo a ela nos seus brazos. Volviches a 

sentirte cheo, novo. Fuches un gran avó... e seguiches séndoo a pesar da 

enfermidade.   

  

-Estou...-o home pasou a mirada da améndoa as súas mans. As engurras volvían 

cubrir a súa pel, e as mans tremíanlle-. Estou morto? 

  

Xirou cara o lume que vira da saída do bosque, entornando os ollos, uns ollos xa 

cansados, e protexeuse da abrasadora luz coa palma dunha man que máis parecera 

unha folla de papel dobrada en mil partes.   

  

-Esa é...a luz? A morte?  

  

A figura negou. 

  

-A morte sería xa piadosa –dedicándolle unha última mirada, avanzou cara o lume e 

saíu do bosque.  

 

O ancián, reunindo forzas, foi tras dela. Deu un paso, outro...tropezou, e caeu, pero xa 

fora da rede vexetal da que saíra. Nada máis caer, sentiu na pel o contacto de algo 

quente. Non, recordou a sensación. Moveu os dedos. Era area. Levantouse, pechando 

os ollos ante os raios do sol cegador que arrasaba as terras nas que tiña caído. Tratou 

de erguerse, pero foron os brazos do seu compañeiro os que o levantaron do chan.  
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Coa súa axuda, conseguiu terse en pé, e as súas pupilas, encoller o suficiente como 

para permitirlle contemplar o ermo no que posaba os seus pés. O xigantesco deserto 

no que se atopaba non tiña nada. Nin montañas, nin dunas sequera. Moito menos 

plantas, ou calquera signo de vida. Ata o infinito horizonte, o único que vía era unha 

chaira inhóspita queimada por aquel sol incremente e abrasador.  

 

-Mira agora, fillo, ós ollos do teu inimigo. O devorador de lembranzas, o derradeiro 

deserto que estende ata ti as súas fauces. 

 

O ancián, cun sentimento de presión no peito, xirou a mirada ata o límite do bosque, e 

viu os primeiros cadáveres de plantas e flores, que, sen auga e abrasadas polo lume 

salvaxe do ceo, empezaban a morrer.  

 

-No...no...-xemeu o home, desesperado, e xirouse de novo cara ó seu compañeiro-. 

Ti...ti...quen es ti? 

 

-Eu son a morte, Xesús –dixo a figura, case, diríase, triste-. E hei de estar contigo 

agora cada día da túa vida, cada instante que o deserto te devore... -a escena 

comezou a desvanecer, e a luz abrasadora do sol inundou todo- cada lento minuto no 

que perdas o que fuches na bruma inexorable do esquecemento...  

 

-Avó. Avó, esperta.  

 

O home abriu os ollos lentamente. Diante del viu unha nena pequena –non tiña máis 

de oito ou nove anos-, cun precioso pelo castaño recollido en dúas coletas. 

 

-Que tal durmiches, avó? 

 

O home ficou mirándoa ante a mirada, cada vez máis estraña, da pequena. 

 

-Avó, que che pasa? 

Avó, avó, avó. A palabra percutiu unha e outra vez na mente do ancián, pero nada 

acudía a ela. Só atopaba espazo baleiro, un espazo baleiro e escuro. Con esforzo, 

aínda atopou a encaixar as súas seguintes palabras. 

 

-Ti...quen es? 
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A pequena moza quedou petrificada, cos ollos moi abertos. Unha bágoa comezou a 

baixar dun deles.  

 

-Mamá –chamou a pequena, en voz baixa, antes de xirarse e saír correndo pola casa, 

chamando a súa nai-. Mamá, mamá! 

 

O ancián ficou quedo, aínda sen saber que facer nin que dicir, nin quen demos era 

aquela nena. Nin quen demos era...quen demos era el.  

 

Lonxe, nun lugar que nin sequera existía, a figura branca mirou a amendoeira con 

tristura. As areas lambían xa o pé da árbore, e do seu antes grandioso tronco só 

quedaba agora un esqueleto queimado polo sol. No seu centro, un ollo observador 

diría que houbera algo. Un debuxo, unhas liñas que trazaban o que antes fora unha 

figura humana. Pero agora xa estaban demasiado degradadas para semellar calquera 

rostro real. Xa non eran nada, só sombras nunha sombra, po destinado a voar co po. 

 

Hernán M. Comesaña . 1 BAC C  
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A ventá 
Nese momento rompeu. Sen sabelo perdéraa, sen buscalo xa non estaba... de súpeto 

decateime de que algo baixaba pola miña meixela. Era unha bágoa, unha bágoa fría e 

solitaria que inaugurou un pranto melodioso pero á vez incomprensible para o resto 

das persoas. 

Empecei a asimilalo, “é unha parvada” dicíame intentando enganarme, todos os meus 

esforzos quedaban reducidos a simples cinzas, sabía perfectamente que era a ventá 

pola que peculiarmente eu saía, para agocharme naquel mundo feliz. Era a miña vía 

de escape, a miña vida despois da realidade, onde podía deixar de prestar atención ao 

meu subconsciente que pouco a pouco me mata e me consome nun auténtico e cotiá 

inferno... 

Espertei, non recordara quedar durmida. Picábanme os ollos pola falta de auga, non  

me estrañou, chorara ata altas horas da noite... mais non podía seguir aparvada. Axiña 

tiña clase. 

De camiño tiven unha dúbida, habería outras ventás ou quedarei mergullada nun baño 

de amargura ata morrer afogada?, polo momento non sabía a resposta.  

Sen estar preparada chegou a profesora de galego que non tardou nada en 

mandarnos unha redacción. “A dor”...  Que é a dor? pregunteime. 

A dor é un globo metido no teu interior que cando ve unha oportunidade enche o teu 

corpo dun sentimento de infelicidade. Este ten a necesidade de saír para dar o peor de 

nós, para poñernos en situacións nunca imaxinadas.  

Non me dera conta pero plasmara as miñas ideas naquel insignificante folio. Sentín un 

sentimento de felicidade. Tiña outra ventá diante dos meus fociños. Máis sinxela que a 

miña tablet esnaquizada pero que me permitiría chimpar ó outro lado da ventá 

dacabalo das miñas propias palabras.Botei un sorriso. O folio branco  tiña o mesmo 

tamaño que a miña defunta tablet. Que cousas... 

       Candela Estévez García . 1 ESO C 
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Desde hace unos días un pequeño felino de aspecto delgado me 
había preocupado mucho. Sus demás compañeros siempre se 
alimentaban de restos o pastillas que de vez en cuando echaba una 
anciana mujer de pelo rizo. Pero él parecía no tener nunca 
hambre. 

Ayer fui a tirar mi vieja tostadora  y lo volví a ver, él escapó de 
mí como si viera a un monstruo que lo quisiera atrapar. Pero ya 
estaba cansado,  ese gato necesitaba ayuda, así que utilicé todas 
mis técnicas de persuasión: bailar, caminar hacia otro lado, 
utilizar un señuelo… Nada funcionó. Una de las cosas que  sabía 
de él es que siempre se cobijaba bajo una palmera cercana a mi 
casa. Así, llegó el día en que lo atrapé. Le alimenté a marchas 
forzadas, lo bañé (en ese momento me pareció un extraterrestre al 
tener todo el pelo empapado) y lo llevé al veterinario. Allí me 
hablaron sobre el estado en el que estaba el gato, y aunque 
escuchar sus palabras era desgarrador, lo que más me dolió fue el 
momento en el que dijeron que era muy posible que ese gato 
falleciera pues estaba bastante grave. Sin embargo, yo no quería 
ver morir a mi primer amigo felino así que juré que iba a cuidarlo 
con la máxima delicadeza y esfuerzo. 

Pasó el tiempo, y después de crecer y fortalecerse, vi por fin el 
rayo de luz que me avisaba de la promesa que hace tiempo había 
jurado, se había cumplido. Y sin embargo, nunca me había dado 
cuenta hasta ese momento de la ternura y el agradecimiento que 
albergaba en el interior del animal y le dije: “Gracias por llenar el 
hueco de mi corazón que durante tanto tiempo estuvo vacío”. 

Abalde Calvo, Amanda, 1º ESOC

 
 



Nº16                        Cousas do Castelao       xuño 2017 

34 
 

UN PEQUEÑO PROBLEMA 
Mark tenía un pequeño problema. 

En aquel lugar no había internet, por lo cual no podía avisar a Jin de que llegaría tarde 

a la cena.  

Para colmo, cuatro enormes 

sanguijuelas intentaban chuparle 

la sangre. 

Sin contar que un caimán 

esperaba a comerse a Mark 

aderezado con sanguijuelas, 

pero el caimán tenía que tener 

cuidado de no pisar a las pirañas 

venenosas que nadaban en 

aquel lago de jugos gástricos, 

probablemente te preguntes 

“¿Por qué había allí un lago de 

jugos gástricos?” la respuesta es 

porque todos aquellos animales 

estaban dentro del estomago de 

una ballena.  

El cetáceo estaba entre los 

tentáculos de un kraken, al que 

le habría sido más sencillo 

atraparla si no estuvieran en 

medio de un tsunami.  

La ola gigante había sido 

provocada por la caída de un 

meteorito. 

Bueno, ese meteorito era un trozo de planeta destruido por esa organización corrupta 

tan conocida, la CCG, que destruía planetas para acabar con él agujero negro en él 

que estaban encerrados. 

Así que, como decía, Mark tenía un pequeño problema. 

Lía García Piñeiro . 1 ESO B 
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LA AVENTURA DEL UNICORNIO 
 

Érase una vez un día soleado, una niña que se llamaba Violeta (que soy yo misma) 

había quedado con Malena, para dibujar unos bonitos árboles en el prado. Teníamos 

prohibido ir al bosque tenebroso. Un día estábamos leyendo un libro ´´El valle de los 

lobos´´, de repente por casualidad vi un unicornio blanco y muy hermoso, fui a tocarlo 

pero se desvaneció. De pronto en las sombras oscuras del bosque apareció una bruja. 

Malena me dijo que no podía entrar en el bosque, pero yo sabía perfectamente que 

tenía que entrar sí o sí. Nos introdujimos en el bosque y anduvimos un buen rato entre 

los frondosos árboles. Descansamos en un árbol y al rato nos cayeron bastantes piñas 

en la cabeza. Miramos hacia arriba con mucho interés, vimos a un duende, por cierto 

muy feo pero a la vez un poco simpático. Le preguntamos donde vivía la bruja y donde 

estaba ese lugar, y nos dijo que nos lo diría si adivinábamos un acertijo. Lo acertamos 

a la primera. Nos informó que vivía muy cerca, en un castillo muy grande, pero si 

llegábamos después del anochecer el unicornio moriría porque la bruja le chuparía 

toda la sangre, que era muy valiosa. Corrimos lo más rápido que pudimos, al llegar al 

castillo nos paramos. Teníamos un problema, el castillo estaba rodeado por unos 

tiburones, caimanes y cocodrilos. Estuvimos pensando y pensando, hasta que Malena 

tuvo una gran idea. Al final cruzamos, pero había un dragón muy grande, nos 

asustamos mucho y casi caímos al agua, ¡¡¡uf!!!! Menos mal que me agarré a una 

rama como en la películas de aventuras, que casi se caen pero al final no se mueren, 

pues eso. Abrimos muy silenciosamente la puerta del castillo, tenía muchos pasillos 

largos y alfombras rojas. ¡Lo habíamos conseguido! Estábamos en la sala donde se 

encontraba el unicornio, pero la cerradura estaba cerrada con una liana muy muy 

fuerte. Miré en los bolsillos si tenía algo con que cortarlo antes de que la bruja fuese a 

coger al unicornio, yo no tenía nada, pero Malena sí: ¡tenía una navaja! Cortamos la 

liana y nos fuimos del castillo. El unicornio hizo un conjuro para que la bruja se fuera a 

otro sitio y al final de la historia el bosque tenebroso se transformó en un bosque con 

un arcoíris. Claro que esto no se lo iba a contar a mis padres, solo es un secreto con 

mi mejor amiga Malena.  

Fin 

Violeta Magdalena . 1 ESO A 
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Un cumple de lo más extraño 
 

 

Raquel es una niña de Vigo que decide celebrar su 13º cumpleaños en el centro comercial más 

grande de su ciudad. A sus padres les parece una idea estupenda y aceptan en seguida. Crea 

un grupo de WhatsApp con sus amigos y después de preguntarles si les gusta la idea y de 

pedir algún que otro consejo se decide finalmente a hacerlo allí. Acuden solamente ocho de 

sus amigos porque algunas calles están cortadas por culpa de la nieve. Entre hamburguesas y 

risas la tarde se pasa volando y cuando se dan cuenta ya solo quedan Raquel y cinco amigas 

más. El centro comercial cada vez va quedando más vacío porque cuanto más tarde salgas 

más nieve se acumulará por la carretera. Los padres de Raquel y sus amigos no les llaman y 

cuando ellos intentan hacerlo nadie les coge el teléfono. El reloj ya marca las 22:00 y deciden 

pedir ayuda a algún guardia de seguridad. Solo encuentran a uno, con abundante barba, 

mirada sombría y carácter un tanto extraño. Cuando le preguntan el motivo de que no reciban 

llamadas les explica que seguramente es por la cantidad de nieve que se reúne en las antenas, 

tanta que incluso pudo llegar a tirar alguna. También le preguntaron si había alguna manera de 

contactar con sus padres y el hombre les dijo que preguntasen a los chicos de la zona de 

objetos perdidos. Después de un largo tiempo buscando se dieron cuenta de que no había 

ningún lugar de objetos perdidos. Fueron a buscar al guardia, pero este ya no estaba; el centro 

comercial había cerrado. Al principio se preocuparon, pero luego se dieron cuenta de que 

tenían todas las tiendas para hacer lo que quisiesen. Buscan como locos las llaves, por todas 

partes, y en cuanto las encuentran abren varias tiendas y se dividen en dos grupos. En uno 

están Raquel, Carla y Laura y en el otro Carlos, Jorge y Lucas. Quedaron en que se verían en 

una hora en el lugar en el que se habían encontrado al guardia. Una hora más tarde las niñas 

volvieron y después de un largo rato esperando a sus amigos decidieron empezar a llamarlos a 

gritos, pero fue en vano, habían desaparecido. Sin saber qué hacer, fueron corriendo hacia la 

puerta e intentaron abrirla con todas las llaves que tenían. Cuando parecía que la última llave 

era la correcta se apagaron todas las luces dejándoles con la poca visibilidad de los destellos 

que las de emergencia le permitían. Divisaron una sombra, y corrieron junto a ella esperando 

que fuesen sus amigos. Encendieron la linterna del móvil y se llevaron una gran decepción al 

ver que la sombra pertenecía a un hombre con un enorme sombrero, el cual impedía que se 

distinguiese su rostro. El hombre le pidió que lo acompañasen y un escalofrío recorrió sus 

cuerpos al darse cuenta de que esa voz les resultaba familiar. Mientras lo seguían en medio de 

la oscuridad Raquel se dio cuenta de que Carla y Laura habían desaparecido y ella se quedó 

sola. El hombre la condujo hasta un amplio pasillo en el que se quitó su enorme sombrero y 

Raquel al momento descubrió que aquel extraño hombre era el guardia de seguridad que 

habían visto antes. En ese instante el hombre se abalanzó sobre la niña y le vendó los ojos, 

ella sabía de sobra que lo que iba a pasar ahora le dolería. Para su asombro, el guardia le quitó 

la venda y en cuanto abrió los ojos se dio cuenta de que ahí estaban todos sus amigos y su 

familia. Le habían preparado una fiesta sorpresa un tanto original, pero asi se asegurarían de 

que jamás la olvidaría. 

 Lucía Araújo González . 2 ESO B 
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MELANCOLÍA 

Era alto con una cabeza  alargada y huesuda; sus gafas tenían patillas de alambre y unos 

grandes cristales que tapaban unos ojos aparentemente tranquilos y brillantes, que al fijarse 

bien  mostraban una tristeza, una melancolía que trataba de esconderse bajo aquellas finas 

pestañas. Debajo estaba una nariz aguileña de considerable tamaño que no se mostraba 

desacorde con su rostro sino que, en contraste con sus ojos, le daba un aire risueño. 

Su ropa era antigua y elegante, perfectamente planchada. Su camisa blanco impoluto, sus 

preciosos pantalones de pana y sus brillantes zapatos de charol.  Como para acabar el conjunto 

tenía un pulido bastón con una curiosa cabeza de águila en el mango. La madera de este era de 

pino. No tenía ni un rasguño, pero aún así presentaba un aspecto antiguo muy interesante. 

De repente me fijé en su cabello iluminado en ese momento por la luna. Era de un color 

plateado, digno de ser observado por su incansable brillo. 

Me sorprendió ver aquel  hombre ahogando sus penas en las feroces olas del mar. Me acerqué 

a él y sin preguntarle nada empezó a hablar. Su voz sonaba a aquel  terciopelo suave de la 

tienda de telas. Cuando llevábamos un rato hablando me di cuenta de que aquel sujeto era 

sereno y sensible, que arrastraba en una vieja cuerda llamada historia aquella melancolía  

refugiada en sus ojos. Me explicó que ésta lo acompañaba desde que vino de Cuba a trabajar. 

No pudo volver. Con el tiempo se le borró todo de su mente pero no se le borró la sensación 

de alegría que en España  no pudo volver a sentir. 

Así, que ese humilde hombre, miraba desde las costas gallegas al mar intentando con sus 

ojillos ver a lo lejos la lejana isla de Cuba. 

                                                                            Estévez García, Candela, 1º ESO C 
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LA LITERATURA PARA MI 

 

La literatura, 

es una cosa libre y pura. 

 

Con un libro en la mano, 

me tele-transporto a otro lado. 

 

Me encanta la lectura, 

siempre que sea una gran aventura. 

 

Cada historia es un viaje nuevo, 

donde hago lo que quiero. 

 

Si me mandan a dormir, 

un libro abro, para una aventura vivir. 

 

Cuando duermo, 

tengo un sueño 

con un león o un dragón hablador. 

 

En lo que me inspiro, 

es en grandes aventuras que viví y viviré 

y en mi mente guardaré. 

 

Pablo Beiro Martínez. 1 ESO B 

 

POEMA AL IES CASTELAO I  

 

EMPECÉ MIS ESTUDIOS 

EN EL IES CASTELAO, 

ESTABA ASUSTADO, 

PERO ME HE ADAPTADO 

 

LOS PROFESORES NOS ENSEÑAN 

CULTURA GENERAL 

A RESPETAR A TODO EL MUNDO 

Y A NO PORTARNOS MAL 

 

A PESAR DEL ESFUERZO  

QUE SUPONE ESTUDIAR 

CONSEGUIRÉ MI OBJETIVO 

PARA PODER TRABAJAR 

 

EL FUTURO SERÁ DIFÍCIL 

PERO SEGUIRÉ PELEANDO 

POR CONSEGUIR UNA VIDA FELIZ 

Y PODER  ESTAR TRABAJANDO 

 

 

POEMA AL IES CASTELAO II  

 

ESTE AÑO EMPECÉ EN EL INSTITUTO 

TODO ERA NUEVO PARA MÍ 

Y TUVE QUE SER ASTUTO 

 

ESTUDIO TODOS LOS DÍAS 

PARA OBTENER BUENAS NOTAS 

Y PODER DE ESTA MANERA 

TERMINAR SIN DERROTAS 

 

CUANDO ME LEVANTO POR LA  

[MAÑANA 

LO HAGO CON ILUSIÓN 

PORQUE ES UN NUEVO DÍA 

 DE AVENTURA Y EMOCIÓN 

 

LOS PROFESORES NOS ENSEÑAN 

CULTURA GENERAL 

ALGO MUY IMPORTANTE 

PARA NO ACABAR MAL 

 

Hugo Gonzalo Gosende . 1 ESO A 
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Violeta Álvarez e Malena Lorenzo Diz . 1 ESO A 
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Amanda Abalde Calvo . 1 ESO C 
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INTERCAMBIO FRANCIA 

SAINT FLOUR 2017 
Cando a principios de curso, Mª José, a  nosa profesora de Francés comentou que preparaba 

un intercambio con alumnos franceses, nun primeiro momento non a crimos. Pensamos que 

sería  unha estrataxema para facernos traballar. Nada máis lonxe da realidade. Foron pasando 

os meses, e, de súpeto, tíñamos aquí connosco uns alumnos franceses. Incrible, verdade? 

Despois dunha semana e moitas experiencias, marcharon. Pasaron os meses e ao final 

atopeime facendo a maleta para visitalos en Francia. Alí fomos algúns alumnos de 3º ESO A do 

noso centro e  do IES Politécnico con Mª José e Elena. 

  

Só foi no momento en que puxen un pé no autobús cando me decatei de verdade da aventura 

que eu e mais os meus compañeiros iamos realizar. Marchabamos. A Francia. E non, aquilo 

non eran imaxinacións ou un soño que quixeramos facer. Non, esa vez iámonos. E de verdade. 

Doce horas de autobús despois fixemos noite en Burgos, e outras doce horas despois 

chegamos. Tras dous meses sen velos, nunca os abrazos nos pareceran tan doces.  

  

Despois da primeira noite coas familias, a curiosidade pola nova cultura abraiounos. Porque 

claro, levantarse ás 6:30 da mañá e comer ás 12 é totalmente diferente aos nosos horarios. 

Outra cousa que  nos sorprendeu moito foi o “college”, é dicir, o instituto. Tal cal  un americano! 

Ían alí en bus, había armarios, comedor, cambiaban os estudantes de clase… Aínda que non 

estivemos moito, pois non paramos de facer actividades. Leváronnos a un parque temático, a 

un volcán, percorremos  miles de vilas pequeniñas e preciosas, un lago e moitas actividades 

máis. Alí, nesas excursións, a norma xeral eran as risas, o vocabulario novo e as amizades que 

se reforzaron. Foron momentos de moita alegría e diversión. No último día fixéronnos unha 

festa de despedida, e alí xa non podías diferenciar franceses de españois. Pero claro, todo o 

bo ten a súa parte mala, e as primeiras bágoas empezaron a asomar pola perspectiva da 

marcha.  

  

E ao día seguinte chegou o peor momento: o momento da despedida. Parece incrible como se 

pode forxar unha amizade nuns escasos sete días, verdade? As bágoas non se fixeron 

esperar, e aqueles abrazos rodeábante con tenrura e firmeza. Os “adeus” e “ata sempre” con 

acento francés cravábanseche no fondo do corazón, e penso que seguirán alí por moito tempo, 

pode que para toda a vida. Cando saímos de Vigo, levabamos unha maleta chea de ilusión e 

nerviosismo, e volvemos con outra completamente diferente:  vocabulario novo, lembranzas, 

experiencias, amizades que traspasan fronteiras e, sobre todo, unha bonita experiencia con 

acento français. 

Uxía Couselo Rodríguez . 3 ESO A 
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GRUPOS DE 2º BAC 2016-17 

 2 BAC E 

 2 BAC D 

2 BAC C 
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        Algunhas cousas da biblioteca 



COUSAS DA ANPA DO IES CASTELAO

Hai un ano foi a nosa estrea en “COUSAS DO CASTELAO”, e este ano voltamos estar por aquí
grazas á invitación do equipo directivo do Instituto.

Dende a ANPA traballamos por  e para mellorar  todo o que está nas
nosas  mans,  ás  veces  escápansenos  “COUSAS  DO  CASTELAO”
porque non nos chegan. Procuramos estar ao día dos problemas que
xorden  e  algúns  deses  problemas  acaban  no  Consello  Escolar  para
buscarlles solución.

Moitos  e  moitas  de  vós  saberedes  que  neste  curso  tivemos  os
ALMORZOS  SAUDABLES,  organizados  polo  Departamento  de
Educación Física e nos que estivo a ANPA botando unha man, algo que
teñen pensado repetir para o próximo curso e no que as familias temos
que traballar na casa.

GRAZAS a cota dos 12€ por familia, o alumnado socio púidose beneficiar de pequenas achegas
nas saídas que fan os distintos departamentos durante o curso, das axendas escolares, que
xa  sabedes  polo  curso  que  remata  que  os  nos  socios  tedes  a  opción  de  mercala;  fomos  os
encargados de achegar o material e de asar as castañas para o magosto, colaboramos nos
agasallos dos gañadores no acto das Letras Galegas, etc.

Preparando as castañas.
Día do magosto. Entrega  premios das letras galegas.

Para o próximo curso cabería a posibilidade de ter charlas informativas do risco que ten o MAL USO
de  INTERNET o  SNAPCHAT o  SEXTING,  e  outros  moitos  termos  que  a  maioría  de  nós
descoñecemos, pero que os nosos fillos dominan moi ben e non son conscientes do PERIGO que
teñen,  por  suposto,  con  persoal  especializado  no  tema  e,  porque  non,  outra  charla  sobre  a
precocidade nas relacións sexuais cada vez a idade máis temperá.

Un ano máis no que intentamos facer as “COUSAS DO CASTELAO” o mellor posible; igual non
conseguimos que fose así  para  todos  vós,  pero  estamos  abertos  a  suxestións  e  pensade  que
calquera mellora que se poida facer vai beneficiar aos nosos fillos e as nosas fillas.

Queremos dar as GRAZAS a todas as familias que formastes parte desta ANPA no curso que remata
e CONVIDAMOS as familias que non son socias a que se animen.

Aproveitamos tamén para despedir  con moito agarimo os socios e as socias que abandonan o
Instituto para emprender novos camiños nas súas vidas. MOITA SORTE A TODOS E A TODAS.

E para todos aqueles que teñades preguntas que facernos, que teñades suxestións ou que vos
surxan dúbidas deixámosvos o noso email: anpacastelao@gmail.com

Voltamos en setembro con novas ideas e moitas ganas de facelo mellor.

Bo verán a todo o alumnado e ás súas familias, bueno...... tamén bo verán a todo profesorado.

María Vicente



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





     Samuel Fernández -3º ESO C- 
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