
CATEGORÍA A - 1º, 2º e 3º ESO, FP Básica e ESA. 

 

1º premio: Mateo Alves Estévez, 3º da ESO. 

Comezou a comer… 

Comezou a comer, sen pensar en máis nada. Só quería desfrutar 
dese rico bocado. Mais, prestoulle mal. Unha sensación estraña e 
punzante na súa boca. Cada vez era máis forte. A dor medraba. Co 
medo e a tensión botou a correr sen rumbo nin dirección. Só quería 
calmar esa dor punzante na boca.  
 
Eu tamén me puxen nervioso. Xa case o tiña… Vaites! Rompeu 
atanza! 
 
 
 

2º premio: Irene Rojo Meijide, 1º da ESO 

Pel de cartón 

Así a sentía cando me acariñaba, cando me bicaba na meixela. 

Eran as súas marcas de vivencias, felicidade, sufrimento, as súas 

marcas de vida. Todos desexamos unha pel luminosa, tersa e 

suave. Eu toleaba por tocar a súa pel dura, áspera, acartonada... A 

visita dos sábados era inevitable e desexada. Bicos infinitos e 

ruidosos. A miña aférrima defensora pase o que pase. O seu aroma 

diferente a todos, sen perfumes que o escondan. Noventa e nove 

anos de vida, dos que só puiden desfrutardoce. Pero os suficientes 

para nunca esquecer a súa marabillosa pel de cartón. 

 

  



CATEGORÍA B – 4º da ESO, Bacharelato e Ciclos Formativos. 

 
1º premio: Iria Barrientos Pérez, 2º Bacharelato A 

 
Cun fondo petar… 

 
Cun fondo petar musical saía da escuridade, afastado do pelotón de 
xente e coas mans ensanguentadas. Non sentía pesar nin malestar. 
Cheiraba a alcohol, tabaco e suor. Levaba a cara con marcas. Esa 
noite brillaba no ceo unha nova estrela. 
 

 

2º premio: Laura Canosa Vicario, 2º Bacharelato A 

Só vexo escuridade… 

Só vexo escuridade nun mundo cheo de luz, incapaz de sorrir e rir. 

Soa entre as sombras. Presión no meu peito, todo a dar voltas, o 

corpo a tremer... Loito. Sen forzas... Nada responde. 

Intento subir e ver esa luz da que todos falan, mais perdo as forzas. 

Adéntrome na penumbra. Imprégnome da calixe.  

Pecho os ollos. Deixo de sentir.  

Pero algo me impide seguir cos ollos pechados. Luz, que chega a 

min. Calor, que me acariña. Vexo os que xa esquecera.  

Agora si vexo a luz. 

 

 


