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CATEGORÍA A 

1º Premio: Loaira Santos Fábregas, de 1º da ESO 

Branca Dama 

Era un asasinato premeditado. Estaba só, illado. A súa escura figura ficaba 

desprotexida, e no seu interior, sabía que o seu final se aproximaba. Ela era 

alta, anxelical, branca coma a neve, coa aparencia de non romper un prato. 

Estudara escrupulosamente a estratexia e minuciosamente cada paso. Era o 

momento… Non se arrepentiría. Nun amplo movemento foi cara el e non 

pensou as consecuencias… Xaque mate. 

 

2º Premio: Martín Castiñeira Martínez, de 1º da ESO 

A batalla  

Está escuro, só a luz das bombas permiten algo de visión da trincheira 

inimiga. Os alemáns están atacando duramente…Pecho os ollos. Óense 

moitos gritos de terror e o ruído das metralletas é enxordecedor. É arriscado 

estar aquí. Podo morrer. Un mísil está a punto de caer sobre min, cando de 

súpeto soa unha alarma descoñecida. Os compañeiros érguense e marchan 

todos xuntos. Non comprendo ben que pasa... O meu amigo chámame 

dende a porta para saír ao recreo. “Veña, que non temos moito tempo”, 

dime el. Aínda algo abraiado, decátome de que a clase de Historia 

rematara.  

 

CATEGORÍA B 

1º Premio: Iván Fernández Canosa, de 1º Bacharelato C. 

Norman 

Cando o reputado e infalible xuíz Norman espertou aínda seguía morto. 

Tratou de concentrarse en escoitar algo ao fondo pero o silencio era 

absoluto. E alí quedou inmóbil,  confortablemente adormecido, á espera 

dunha sentenza.  

 

 



2º Premio:Mario Ozón Casais, de 1º Bacharelato B 

POR QUE?  

Aquela mañá todo era tristura, novamente. Claudia pasara toda a noite 

preguntándose por que. O coche xa estaba na porta e el máis a súa 

compañeira de viaxe, entraron. Despois dunha hora, baixaron os dous, 

fixeron os trámites necesarios e embarcaron. Malia que ían ao mesmo 

destino, viaxaban separados, en pisos diferentes. Dúas horas despois, soa o 

teléfono na casa. Por primeira vez no día aparece un pequeno sorriso na 

cara de Claudia. O avión chegara sen problemas. Todo volveu  ser como 

era ata un mes antes. Ela máis a súa nai e o seu irmán seguían en Galiza, 

coma sempre; o seu pai e a maleta, outra vez en Suíza. 

   

3º Premio:Ari Moure Martínez, de 2º Bacharelato A 

O señor Brown 

O señor Brown camiña tranquilo pola rúa. Unha man fría agárrao por 

detrás. Voltéase, confuso. Un home grande e descoñecido lévao consigo 

pola forza. Coa cabeza baixa, pesaroso, empúrrao dentro dunha cela. Un 

oficial de policía observa indiferente. Atópase só, nun pequeno cárcere con 

capacidade para tres presos. A través das reixas ve o exterior. Non tardan 

en pasar caras coñecidas. A señora Green non repara nel. Violeta si, pero 

ignórao. Nunca lle agradou. Pasa pouco tempo. Entra alguén. O home 

descoñecido pagou a fianza. Dálle a man e acompáñao fóra. Os dados 

suman 8, seguinte casa: Paseo do Prado. 

 

 

 

 

 

 


