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o lapis dos sonos-

Por que?, un simple interrogante que fai que a nosa cabeza 
comece a cavilar, porque toda historia ten un simple porqué, ese 
porqué que nos fai sentir que nos falta algo, que unha parte nosa 
está baldeira nas nosas vidas, sentes que ten algo que botas de 
menos en ti, notas que a túa madurez queda tan lonxe pero ao 
mesmo tempo que a tes ao alcance da túa man cando menos o 
esperas, entón nese momento en que o tempo pase por riba túa e xa 
esteas no cénit da túa vida, e vexas nos ollos do resto das persoas 
mozas a túa xuventude, neses ollos que desbordan inxenuidade, que 
están cheos de dúbidas, de emoción, de saber o que lles agarda no 
futuro, ese futuro apaixonante cheo de interrogantes. Eses ollos, 
cargados de entusiasmo e valor, que afrontarían calquera 
adversidade, eses ollos que aínda comezan a ver a vida de verdade, 
e si, neles verás a túa mocidade, esa mocidade que recordarás con 
rabia, con felicidade, con nostalxia, como algo fermoso, algo que 
sabes que non volverá acontecer xamais, algo que xa pasou… 

Pero segues cavilando, a túa cabeza e corpo fan como unha 
especie de volta ao pasado, coma se o tempo pasado xa  vivido fose 
un presente, e vexas todo do mesmo xeito que antes, e entón digas, 
se aínda son mozo, aínda teño toda unha vida por diante, teño todo 
por vivir, e pensas que o tempo que che queda aínda é unha 
eternidade, pero en realidade non o é, pois ese espazo de tempo que 
ti ves con grande distancia, pode ser só un instante, un mísero 
segundo, un intre que fai que o teu corpo se deteña e o teu corazón 
deixe de latexar, que non queira seguir un segundo máis neste 
mundo, un segundo que fai que o teu cerebro non volva 
experimentar máis sensacións , isto déixate totalmente desarmado, 
facendo que todo o que realmente na túa vida lle daba  sentido pase, 
que se despida de ti a marchas forzadas, sen que o teu corpo nin o 
teu cerebro poidan facer nada, sen ser capaz de dar esa última orde; 
entón nese derradeiro segundo que che dá a vida para facer  un 

pequeno balance do que xa viviches, decátaste que haberá cousas 
que nunca máis poderás realizar nin terás no futuro, pois 

sabes que o teu único futuro é este último pensamento, 
sacando así do teu interior esa derradeira bágoa que 

che esborralla e fai experimentar ese mesmo 2
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sentimento aos que che amaron nesta vida e notarán a túa 
ausencia en tempos vindeiros, día a día, hora a hora, minuto a 
minuto , segundo a segundo… Esa ausencia irrecuperable, que doe, 
que fai que en cada instante, en cada anaco de tempo, faga que esa 
persoa xurda dos teus pensamentos e che faga chorar. Darías media 
vida túa por un só instante con ela, e así poder volvela a contemplar 
outra vez, ver a súa cara, oír a melodía que desprenden as súas 
palabras , deleitarte co son do seu sorriso, e notar que está aí, que é 
fisicamente real, notar outra vez esos sentimentos  de cariño e amor, 
esa necesidade de tela ao teu lado, de tela ese intre,  e sacar 
rápidamente un tarro e encerrar esa felicidade para gardala, para 
que nunca se vaia, para que sexa eterna e ninguén cha poida roubar. 
Pero sen decatarte pensas en todas esas tonterías, que ata o 
momento nunca lle deras maior importancia, e decátaste que si 
existen todos esos sentimentos que antes crías que só eran froito de 
apaixonadas películas de televisión ou filmes cinematográficos.

E nestes momentos xa nos atopamos nese punto de reflexión 
que  nos fai máis humanos ou máis ben, máis persoas, que saben 
que o material non sempre é o necesario se a persoa que necesitas 
está ao teu carón, esa persoa pode ser un simple amigo, o teu amor, 
os teus pais, os teus avós, esas persoas ou persoa que sendo un, un 
eo todo ao mesmo tempo.

Pero, algo extraordinario, unha forza maior a ti, algo divino, 
algo que non ten explicación devólveche esa vida xa perdida, xa 
volves a sentir no teu padal ese sabor a fortuna, a ledicia, a vitoria 
sobre a morte, volves abrir os ollos desa morte que xa crías 
inminente. Veste forte, notas que volviches a nacer de novo, sentes 
que poderás ver ese futuro xa perdido, e contemplas o rostro desas 
persoas que queres, sentíndote unha persoa que lle dá  importancia 
a outras cousas que ata o momento  carecían de sentido para ti, 
notas que xa sabes todo o que queres, o teu mundo xira de xeito 
diferente, pois agora unha simple canción farache sentir distinto, 
fará que broten eses momentos de case morte que che quixeron 
levar a xunto unha forza ou ente superior. Pois o meu maxín dime 
que esas persoas por algunha razón non deben estar na terra, 
debe de existir un lugar en onde haxa un ser superior e 
diga a quen quere ao seu carón, quere que esteas onda 
el, porque es unha persoa única, que es todo amor, e 3
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esteas onde esteas, e oxalá estea equivocado na miña non crenza, 
na existencia dese deus todopoderoso, que oxalá exista ese ceo, 

ese ceo do que trato de fuxir, dese do que intento non crer soamente 
por dicir que existe o que os meus ollos poden ver e as nosas ciencias 
nos explican, ou soamente para facerme máis forte diante doutras 
persoas, e dende o alto poder ver a todas esas persoas que me 
quixeron e en vida me fixeron sentir, na terra único, e así poder velos 
alegres, tristes, cansos, enérxicos, ou soamente poder ver como 
afrontan o día a día, aínda que sexa a unha gran distancia, soamente 
velos, e así poder sentir que están aí, aínda que sexa lonxe, pero 
sentilos que é o único eque se 
necesita para poder  ser un mesmo. 
Non sei si esto que estou escribindo é 
un disparate de sentimentos 
absurdos, ideas sen sentido nin 
relación, pero penso que a relación 
que existe entre todas estas ideas é a 
que nós mesmos lle queiramos dar, o 
único que sei é que necesito liberarme 
delas que teño que soltar todo este 
rollo. Noto que ao longo da vida se 
sufren momentos de gran dureza que 
se superan e que che fan sentir moito 
máis forte e ao mesmo tempo máis 
débil, porque de seguro que a morte non é bonita, porque o único 
que quere de ti e despoxarche de todo o que é teu por dereito propio, 
o amor dos que che queren, ese amor que che dá a vida diaria, ese 
que che alimenta. E tamen poderás ver xente que ata o momento 
che parecerían invisibles para ti, que neses momentos de dureza 
están onde realmente teñen que estar, verás a dor nos ollos de 
persoas queridas e non quererás volver a velo porque a súa dor será 
a túa dor , tamén verás cousas bonitas, pois tamén existe a cara 
máis amable e tenra das persoas altruistas , que só dan cando ti non 
tes nada, esas persoas de enorme corazón, aínda que tamén verás a 
xente mesquiña e desprezable, pero só serán mero pó ao lado das 

outras, pois corazón forte e bo pode con cantos corazóns negativos 
e escuros se poñan por diante, e con esperanza, forza e 

voluntade a loita farache máis forte, e si, bótalle ansias á 
vida, loita pola xente que merece a pena, ou soamente 

por ti mesmo, e ningunha guerra, persoa ou 4

Raquel Tarrío. 1º bach
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enfermidade, poderache quitar nada, porque ti o terás todo, 
porque ti es dono da túa vida. Sempre a vida intentará ensinarche o 
seu lado máis duro, pero tamén hai que ver ese lado tenro que 
arroupa e che quere, pois esta vida é marbillosa por todo o que che 
dá aínda que tamén ao mesmo tempo polo que che quita, ámaa, 
mímaa e do mesmo xeito serás correspondido, ela porache probas, 
quererache facer máis forte, pois cando ela che pegue, che manque 
e penses que non serás capaz de levantarte, ti soamente bícaa, e ela 
saberá recompensarche, pois tamén sabe ser ecuánime, e recorda, 
nun túnel por moi escuro, longo e duro que sexa sempre haberá luz, 
ti soamente segue o que che marque a túa mente e o teu espírito, 
deixa que eles te guíen, pois nunca se enganan, saben cal é o camiño 
adecuado.
 

5Anonimo
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Bryan Lockhall era como a luz. Non me refiro a un rapaz 
extremadamente áxil dos que se pasan o día no ximnasio aquel que 
se atopa preto do pisiño do David, do que saen homazos que marcan 
os seus pasos co son de pastillas axitadas no interior de recipientes 
plásticos. Eu falo dun mozo con dobre natureza, cunha 
personalidade de transparente vidro para os máis achegados e 
opaco como a madeira maciza para os descoñecidos. Un rapazolo 
moi espelido, por certo, mais non resabido. Xa dicían os mestres o 
ano pasado que daría moito que falar, e tiveron razón, aínda que isto 
non queira dicir que os mestres teñan sempre a condenada razón, 
porque non. Ata o máis parvo sabe calar. Si xa o dicía a nai de 
Aniña... A vida pon a cadaquén no seu lugar! E xa que falamos de 
razón e non razón, véxome máis que obrigado a dicir que a razón das 
nais é infalible e indiscutible, matemático. Leva unha cazadora que 
vai frío! E nada, nin caso, alá vas ti, o forte, sen cazadora. E logo 
mortiño de frío pensas na razón que tiña a túa nai… E razón que tiña o 
pobre Bryan tamén, cando lle dixo ao Carlos que aquela orquídea lle 
falaba. Ben… non falar exactamente. Faláballe con miradas aínda 
que non tivera ollos, e unha mirada pode dicir máis que mil palabras. 
E segundo el faláballe máis cun vello cunhas cuncas de viño enriba. 
Era chegar ó salón, abrir o tuenti, o blog, ler un libro estilo 'Invisible' 
de Paul Auster e coa mirada perdida a floreciña de enriba da mesa xa 
comezaba a falar… sen dicir absolutamente nada. Fixamente 
espetada nunha maceta de cor verde cos cantos brancos. Moi pouco 
rústica a verdade. Quizais un pouco indigna para un vexetal que fala, 
digo eu… Pero… que importancia ten unha inxustiza máis neste 
mundo? Hai máis fillos de súa nai neste mundo ca inxustizas… Colle a 
calculadora e bótalle a conta! A orquídea fala sen falar, mira sen 
mirar e oe sen oír. Os parvos somos nós, que falando, mirando e 
oíndo, semellamos ser mudos, cegos e xordos. Xordo parece o 
Carlos cando Bryan lle relata  a súa interesante experiencia cunha 
fermosa flor faladora. Fálalle de sentimentos, de paixóns e de 

ledicias en xeral. Fálalle de somerxerse no significado das 
palabras, de novas amizades e de mensaxes telefónicas 

dicindo 'Bos días meu amor', ás nove da mañá. Fálalle así 
mesmo de fantasías, enredos e veladas nocturnas 

baixo a luz da lúa. Nictálope sentimentalismo na 6

Bryan Lockhall era como a luz
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noite. A Lúa… Que fermosura. Tan real e non obstante nunca a 
chegaremos  pisar as persoas normais deste mundo… Estudantes, 
conserveiros, electricistas ou calquera outra profesión. As 
prostitutas tamén se gañan a vida como poden, e os varrendeiros 
teñen un dos traballos máis dignos deste mundo: varrer toda a 
merda que descansa nas rúas. Algo que engadir? Non todos somos 
uns Bill Gates da vida…Pero podemos utilizar a imaxinación para 
abrir portas,  lugares extraordinarios. Iso pódeo facer calquera. Eso 
si, calquera persoa libre de prexuízos que non poña no apartado 
'libros' do tuenti 'que é iso' e no de afeccións' beber e fumar porros'.

Un mundo sen imaxinación sería coma un prado sen flores en 
primavera. Sen imaxinación a floriña non existiría… Ben, existiría 
pero un pouco menos para algúns, o cal xa é moito, que nin se dignan 
a observar as súas verdes folliñas encartadas cara adentro, o esvelto 
talo que sae da terra para rematar nunha miríada de arquitecturas 
naturais de inefable beleza tinguidas dunha intensa cor violácea. 
Bendita imaxinación… que non teño o valor nin o que de verdade hai 
que ter para imaxinarme o mundo sen ti… Ben, pódome imaxinar 
calquera cousa, pero é preferible que contribúa a mellorar este 
mundo, e non a consumilo máis do que está. Consumido está o 
Carlos … e tamén o cigarro que desliza entre os seus dedos se vai 
consumindo mentres expulsa o fume no ar cunha expresión de sumo 
pracer na cara. En realidade non escoita a Bryan, óeo. Ao captar dúas 
palabras tales como 'flor', 'fala' e 'fantasía', comprende  que é o 
momento de desconectar as orellas, esas que por certo son tan 
grandes e lle serven para pouco máis que limpalas cos bastonciños 
do botiño de dúascentas unidades que semellan non esgotarse 
nunca. Non está ben iso de non escoitar cando che están falando. É 
unha falta de respecto, e polo tanto mala educación. Mala 
educación… ese par de palabras que tanto escoitamos e que 

poucas veces nos paramos a pensar nelas, no que verdadeiramente 
significan. Aforro a subxectividade para evitar calquera tipo de 
controversia… Ao que íamos, que cando che falan o mínimo é 
escoitar. Oír non vale, é trampa. Escoitar non é o mesmo que oír. 
Paga a pena escoitar, e se hai algo que dicir pois dise, guste ou 
non guste, que non pasa nada. Carlos está oíndo a parola 
de Bryan, que adquire as características de soliloquio 
en poucos minutos despois de comezar. Carlos 7
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considérase alguén demasiado importante como para escoitar as 
trolas que lle conta o seu 'amigo'… chamémoslle ``x´´, ou ``i´´, 

como queirades. Neste mundo existen verdades e mentiras, diso 
podemos estar todos seguros se consideramos que as 

medio verdades son medio mentiras e consecuentemente as medio 
mentiras son medio verdades, e polo tanto, as dúas mentira. 
Conclusión: todo son mentiras e a xente cre moito. A verdade no 
mundo existe aínda que ninguén crea nela, permanece aí, 
inmutable, sempiterna. As mentiras necesitan dalguén que crea 
nelas para que existan. Por iso a xente cre moito… se Deus aquí , se 
Deus alí… pero á hora da verdade ninguén cre en si mesmo. Deus, 
Alá, Budha… alguén os coñece? Home, eu non resucitei dos ceos para 
poder dicir que son unhas belísimas persoas…permanezo no punto 

cero cero do eixe de coordenadas. Nin para aquí nin para alí, aínda 
que si podo dicir que cada un deses nomes está caracterizado 

por un conxunto de valores inmateriais, que maila 
expresarse de diferentes formas son universais. A 

dignidade humana merece os máis decorosos 8

Robert Cárdenas. 1º bach.
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respectos. Agnosticismo a flor de pel. A arte como a única arma 
neste desprezable mundo de descerebrados. Unha personalidade 
bicéfala con ideoloxías diferentes a cadanseu maxín. Ideoloxías 
opostas, e, non obstante, tan propensas a ser abandonadas unha 
pola outra…Nada como unha boa dose de lectura individual ou a 
visita a un espectacular museo de arte para comezar a amar a toda a 
humanidade; desexos truncados ao ver na televisión novas sobre 
mulleres asasinadas a mans dos seus homes, ou meniños recén 
nados abandonados en contedores verdes de lixo. Amar ao ser 
humano, filántropo como consecuencia. Detestar ao ser humano, 
misántropo como consecuencia. Matar a un ser humano, perda da 
condición de persoa como consecuencia. Isto semellaba ser a 
metamorfose que asolaba a Bryan cando o seu amigo o escoitaba 
tanto ou menos ca unha parede. O saber escoitar é o piar 
fundamental da educación e un costume nas persoas intelixentes. 
Quizais sexamos un pouco hipócritas de vez en cando… Unha 
labazada a tempo nunca está de mais, aínda que agora vaise o 
cárcere xa por calquera cousa… A xustiza está onde non debe estar e 
pola contra onde fai falla ninguén a atopa… nin as mulleres que 
denuncian aos seus maridos e morren pasadas dúas semanas, ou 
menos… Quizais se nos dou dúas orellas e unha boca para escoitar 
máis e falar menos. Bryan fala moito, si, mais fala con fundamento e 
por outra banda xa ten escoitado dabondo. Ata escoitou á floreciña 
en silencio. Cativouno e atrapouno no paraíso, tan apracible… Nunha 
noite lúgubre e cun pouco de imaxinación ata as flores falan. Semella 
ser bonito, e de certo que o é. A Bryan esgótaselle a paciencia e volta 
para a casa, quizais mañá atope a alguén que o saiba escoitar e 
continuar a exultante loucura do irreal. Aquela loucura raiana na 
felicidade. Aquela sensación de zoar como o vento entre os abetos 
nunha noite escura baixo a branca luz da lúa e o escintilar dun manto 
de estrelas. 

9Diego Otero Vázquez  1º Bacharelato B
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Espertou co son do seu teléfono. Era unha mensaxe del, unha 
mensaxe onde deixaba moi claro que non quería saber máis nada 
dela.
Non o podía crer, como podía rematar todo desa maneira? Que fora o 
que fixera mal?
Por máis que buscaba non atopaba ningún motivo para que esa 
relación tan fermosa con Xaime rematase así. Chamouno pero non 
respondía. Estaba desesperada. Que ía ser da súa vida a partir 
daquel intre?
Uxía era desas rapazas que cando teñen un problema, e mais como 
aquel, non poden deixar de rondarlle pola “cachola” milleiros de 
preguntas sen resposta.
Ela seguía insistindo pero ninguén respondía
-Non hei parar ata conseguir unha boa explicación.
Rosmaba todo o tempo.
Cando xa ía coa décima chamada saíulle o contestador:
-Son Xaime, síntoo pero neste intre non te podo atender, deixa a túa 
mensaxe despois do sinal.
Ela xa estaba farta. Pero que raios lle acontecía.
Xaime, son eu Uxía. Necesito que me deas unha explicación. Que foi 
o que aconteceu? Non será que como eu non quixen follar te 
deitaches coa outra,  non? Chámame cando escoites a mensaxe por 
favor.
Non entendía nada! Pero se o día anterior a última verba que saíra 
dos seus beizos fora: ÁMOTE
Non era quen de durmir esa noite e optou por abrir o caixón da 
mesiña de noite e coller unha desas pastillas que lle receitara o 
médico para poder conciliar o sono en época de exames, e quedou 
profundamente durmida.
Cando espertou xa era de día, un novo día, un día que deparaba ser 
mellor que o anterior. Ergueuse da cama, vestiuse, almorzou e foi 
para o instituto, coma todos os días días, esperando atoparse con 

Xaime para que lle dera unha boa explicación.
Cando ía cara a súa clase cruzouse con el no corredor.

Ela mirouno e el devolveulle a mirada, esa mirada tan 

profunda que a volvía tola. Pero algo acontecía!

Espertou co son do seu telefono
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Xaime non era o mesmo de sempre, algo nel cambiara.
Entraron na clase. Na súa vida fora tan aburrida a clase de galego, e 
menos falando da vida de Rosalía.

Durante toda a mañá buscouno por todos os lugares posibles pero 
non o atopaba, ata que decidiu ir ao seu lugar, ese lugar tan fermoso 
a onde ía cando necesitaba estar a soas cos seu pensamentos ou 
escribir. O seu lugar secreto.
Non o podía crer! Que facía el alí? Como atoparía ese lugar? El, 
sorprendido, mirouna e dixo:
-Sabía que estarías neste lugar. Sei que te mereces unha boa 
explicación e a pesar de que non cho quería dicir para non facerche 
dano, son demasiado egoísta e quero e necesito pasar o que me 
queda de vida ao teu carón.
Comezaron a esvarar polas súas meixelas gotas de auga que 
representaban a súa alegría e pena á vez.
-Como que o que che queda de vida?- dixo ela tremendo
-Si, Uxía, si, o que me queda de vida. Onte fun ao hospital e 
detectáronme un cancro. Só me quedan uns meses de 
vida.
Nese intre parecía que o mundo se parase, que as 
verbas que saíran dos seus beizos non eran 11

Ana Glez. Franco. 1º bach
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verdadeiras. El comezou a chorar e ela acompañouno.
Ao cabo dun tempo ela puxo as mans na cara del e formulou unhas 

palabras que xamais poderá esquecer:
-Pase o que pase sempre te amarei.
Unha semana despois, Uxía preparara unha cea romántica. Tiñan a 
casa para eles sós. Cando remataron, ela comezou a espirse e el, 
abraiado, preguntou:
-Estas segura do que vas  facer?
E ela convencida por completo, respondeu:
-Non estiven máis segura de algo en toda a miña vida, ámote.
Esa noite, para ambos os dous, foi considerada a máis fermosa da 
súa vida.
Á mañá seguinte, ela foi a primeira en espertar. Ergueuse da cama e 
meteuse na ducha. Cando ía para espertalo xa era demasiado tarde, 
o seu primeiro amor estaba profundamente durmido.
                                                                        
                                                                                       
                                                                                                                

                                                                         

12  Yaiza Vicente Buceta   2º Bacharelato B
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Era un día como outro calquera na miña querida aldea 
chamada Vilaverde.Todo era como case todos os días  ata que 
pasadas as sete da tarde todo empezou a escurecer  todos os 
habitantes desta pequena aldea fóronse metendo nas súas casa.Eu e 
máis a miña irmá pequena Paola iamos para a casa andando como 
todos os días.O malo era que tardabamos en chegar a casa ao redor 
de media hora, debido a que a nosa casa estaba situada un pouco 
lonxe. Nós as dúas como somos dúas rapazas novas e nos gusta 
moito divertirnos e estar todo o día a xogar, decidimos ir pola praia 
para facer o camiño máis ameno.

Nese intre démonos  conta de que había unha pequena barca 
na beira do mar e que tamén estaba sen atar a ningunha parte. Eu 
subin a ela e máis tarde, como non podía ser doutra maneira, Paola 
tamén  subiu. Nós as dúas comezamos a simular os movementos 
das ondas e cando nos demos de conta estabamos afastadas da 
beira do mar. Eu e mais a miña irmá comezamos a ter medo e como 
nesa situación non atopabamos ningunha solución e estabamos moi 
nerviosas, a pequena barca íase afastándose cada vez máis e máis 
ata que chegou a un punto no que xa non podiamos apreciar ningún 
anaco de terra. Paola comezou a chorar e díxome:

-Lucía, que imos facer agora?
-Paola o primeiro que tes que facer é tranquilizarte.
-Pero como me vou tranquilizar se estamos no medio do mar e non 
sabemos cara a onde ir nin nada- berrou Paola.
-Todo vai saír ben, confía en min- dixo Lucía cun ton esperanzador.

Eu díxenlle iso a miña irmá para tranquilizala pero de todos modos eu 
pensaba todo o contrario, porque que iamos facer miña irmá e mais 
eu no medio do mar sen saber para onde ir, nin saber como sobrevivir 
dalgún xeito. Intentei pensar todo o posible ata que nun momento 
divisei uns remos vellos. Collémolos  e comezamos a remar pouco 
a pouco, decidimos remar cara ó sur debido a que noso pai 
sempre nos contaba historias nas que todos os mariñeiros 
que naufragaban ían cara ó sur e sempre acababan 
salvando. 
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Chegou un momento no que puidemos observar un pequeno 
anaco de terra e decidímonos ir cara alí porque non tiñamos outra 

opción mellor, máis ben dito non tiñamos ningunha opción máis. 
Estabamos chegando á beira da praia dese pequeno anaco de terra.

O primeiro que fixemos en canto desembarcamos foi explorar 
un pouco a illa e démonos de conta de que estabamos soas e 

tiñamos que recoller algo de comida para poder cear. 
Despois de recoller case todo tipo de froitas para poder 

cear e tamén despois de cear, decidimos ir en busca 14
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dalgún sitio para poder durmir. Encontramos  unha árbore na que 
puidemos durmir toda a noite ben e sen pasar moito frío.

Á mañá o que intentamos foi dalgún xeito construír unha 
cabana para poder durmir e recollernos tanto do frío como da choiva. 
Fomos buscar pola selva uns cantos troncos e unhas poucas follas 
para facer un teito. Aloxámonos alí durante bastante tempo.

Entrementres en Vilaverde os meus pais estaban moi 
preocupados e avisaron á policía para que nos buscaran. A policía 
levou cans para rastrearnos. Os nosos pais déronlles unhas 
camisetas nosas para que nos seguiran. Os cans chegaron á praia e 
chegou un momento no que deixaron de ulir, nese momento xa 
estaban mirando cara a auga. Os policías dixéronlle aos nosos pais 
que xa tiveran varios casos destes e que seguramente estabamos 
perdidas no mar. Meu pai pensou nas historias que me contaba e 
deuse de conta de que os náufragos destas historias  sempre ían 
cara ó sur. Entón meu pai comentoulle aos policías:

-Miren vostedes, teño un presentimento de que as miñas fillas, se de 
verdade están perdidas no mar , tomaron a decisión de ir cara ó sur.
-Pero en que se centra vostede para saber iso?- preguntou o policía 
intrigado.
-Pois que eu, ás miñas fillas, cóntolles historias nas que había 
mariñeiros que naufragaban e que, como non sabían cara a onde ir, 
decidían sempre ir cara ó sur- comentoulle meu pai.
-Comprendido, pero non sei que podemos facer.
-Se podedes e tedes a disposición algunha lancha podiamos ir en 
busca delas porque ata agora é a única solución que atopo- 
contestoulle meu pai. 
-Moi ben, estou de acordo con vostede, agora mesmo imos buscar a 
lancha- dille o policía.

Meus pais mais dous compoñentes da policía decidíronse ir na 
nosa busca e a toda marcha. Mentres tanto nó as dúas estabamos 
vagando pola illa sen saber o que facer. Era case xa a hora de 
durmir e nós estabamos falando cando a miña irmá 
preguntoume:

-Lucía, ti pensas que volveremos ver a papá e a 15
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mamá?- preguntoulle Paola.
-Eu presinto que si Paola, así que non te preocupes, xa verás como 

si- respondeulle Lucía intentando tranquilizar a Paola.

Xa era moi entrada a noite, Paola durmía a perna solta, 
mentres que eu estaba intentando pensar no que poderiamos facer 
ou o que lle podería dicir a Paola no caso de que non puideramos 
volver ver aos nosos pais. Nese intre escoito un pequeno ruído que 
era como se alguén se aproximase polo mar. Eu levanteime e fun 
correndo cara á praia e deime conta de que era unha lancha. 
Comecei a saltar e a gritar e os que ían nesa lancha déronse conta de 
que alguén había nesa illa. Cando atracaron na beira da praia 
decateime de que eran os meus pais e fun correndo a xunto deles e 
deilles unha aperta tan grande como puiden. Despois fun correndo a 
xunto a miña irmá a espertala e comentarlle a noticia. Paola 
levantouse e mesturou as bágoas cunha gran alegría.

De volta para a casa conteille aos meus pais como chegamos 
alí e todo o que fixemos para sobrevivir durante ese case medio mes 
no que estivemos alí abandonadas. Meu pai escoitou con atención. E  
cando xa estabamos na casa e cando xa estaba na cama, 
pregunteille ao meu pai como se dera de conta de que estabamos alí, 
e el explicoume que era porque o único que se lle acordara era buscar 
polos contos que el mesmo me relatara.

16
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Aquela mañá escura de inverno a choiva asolagaba as rúas. 
Un deses días nos que ao mirar pola fiestra só se poden ver as gotas 
de choiva esvarando polo cristal, e o ceo gris. A esa hora xa debería 
saír o sol pero, ao parecer, as nubes impedirían velo durante toda a 
xornada. Aínda estaban os farois acendidos, que alumeaban as 
beirarrúas solitarias e silenciosas polas que pasaban unicamente os 
rapaces e rapazas que se dirixían ao colexio. Unha vez máis, Uxía 
debía facer o esforzo de abrigarse dese  frío húmido e intenso,  
característico só dunha zona costeira como era Marbrava e que 
ameazaba con entrar no seu corpo magro e delicado. Como a maioría 
dos días da estación invernal, debería poñer o seu abrigo e coller o 
paraugas para facer iso que tan pouco lle gustaba, ir ao instituto.
……………………………………………………………………

15 de setembro, un día especial. Unha vila marabillosa, unha 
casa con vistas á ría e unha gran horta. Dentro, aínda mantiña un 
certo cheirume a pechado, ao parecer durante meses. Todo 
novidades para min pero no fondo, sinto que me falta algo. Como se 
unha pequena parte me quedara atrás, esquecida na miña infancia e 
nos recordos coa miña familia. Agora sei que todo vai ser novo e que 
ao mellor non está  tan mal como eu penso. A min, que sempre me 
gustou o mar e que agora vivo a escasos metros del, que máis podo 
pedir?
Mañá é a presentación no instituto, non sei se teño ganas de ir. O 
nerviosismo mata á miña felicidade por coñecer compañeiros novos.
……………………………………………………………………

Durante o camiño só se escoitaba o chapuzar lixeiro dunhas 
botas que manifestaban  rapidez, talvez para non mollarse ou para 
non chegar tarde á clase. Para Uxía todo era unha monotonía, difícil e 
angustiosa que cada día se lle facía máis intragable. Unha monotonía 
que comezara hai uns catro meses, cando os seus pais decidiran 
mudarse dende a cidade na que vivían ata unha pequena vila na 
costa atlántica, por razóns de traballo do seu pai. Ao parecer 
desempeñaría un traballo como vixilante na costa.
 ……………………………………………………………………

O primeiro día de clase non foi tan malo. O instituto 
é enorme e os profesores son moi atentos. En canto aos 
compañeiros supoño que tamén serán bos, aínda que 17

O faro do Odio
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non me falaron moito, por non dicir nada. Máis ben sentinme 
inspeccionada, rodeada de miradas curiosas que examinan un 

obxecto coma se fose a primeira vez que ven algo semellante. A 
miña nai díxome que o primeiro día é normal que me sentira  
incómoda, pero non sei, imaxino que o diría para tranquilizarme, 
porque eu non estou tan segura diso. Por certo, vin un rapaz que 
chamou a miña atención porque non paraba de mirarme, pero a 
diferenza dos demais, el tiña uns ollos saltóns e un sorriso 
agradable, en xeral bastante guapo, pero a súa mirada, intrigante e 
pensativa, intimidábame. Chámase Kevin.
 ……………………………………………………………………

As súas ilusións de empezar unha nova vida nun lugar 
diferente no que puidese encadrar como calquera outra persoa 
fóronse esvaecendo pouco a pouco, como se desvanecían as pingas 
de choiva polas fiestras das casas. 
 ……………………………………………………………………

25 de outubro. Xa pasou un mes de clase. Non sei dicir se o 
tempo transcorreu rápido ou lento, para min sempre é o mesmo, esa 
sensación de distanciamento que sentín dende o primeiro día parece 
non desaparecer. Os compañeiros non me tratan mal  pero en 
realidade sinto que non confían en min. O que me ten máis perplexa 
é Kevin, non sei que me pasa con el. Non entendo a súa forma de ser: 
uns días é amable, cariñoso e incluso me fai pensar que sente o 
mesmo ca min pero todo isto cambia os días que me trata como unha 
descoñecida e un becho raro. Neses momentos chego a odialo, igual 
que me odia el coa súa mirada. Non sei se ese comportamento se 
debe á súa personalidade ou a que eu lle puidera facer algo malo. 
Máis ben creo que é a segunda opción,  por iso quero falar con el, 
quero que me explique o porqué do seu comportamento. Pero no 
fondo si, son unha covarde.

O cambio non foi doado para Uxía. As ideas que ela levaba 
chocaron coa auténtica realidade. Igual que chocaba o vento 
mollado nas súas meixelas rosadas polas baixas temperaturas. Eses 
amigos imaxinarios que nalgún momento pensou que chegaría a 

topar en Marbrava non existían. Ou polo menos ela non existía 
para eles. Non era ninguén para EL . Quería facer algo para 

remedialo, algo para poder cambiar o ocorrido. Pero non 
podía pensar.

……………………………………………………………………18
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Hai uns días que vexo dende a miña ventá unha luz que me 
ten intrigada, por moito máis que o matino non me decato de que se 
pode tratar. Vén do centro do mar e palpita,non  sei se por 
casualidade, ao son da miña respiración, intranquila. Cada vez que a 
miro unha sensación de tranquilidade percórreme o corpo, éncheme 
de paz. Un día estou disposta a achegarme ata a beira do mar para 
descubrir que pode brillar con tanta intensidade.
 ……………………………………………………………………

22 de xaneiro. Hoxe é un día diferente. Hoxe por fin me 
decidín a ver a luz misteriosa que saía do mar. Aínda que facía un frío 
cortante e o ceo ameazaba con choiva tiña un gran interese que me 
levou a buscala. Seguina  polas rúas abaixo sen perder de vista en 
ningún momento os seus raios de luz. Cada vez era máis forte. Íame 
achegando ata que puiden distinguir unha silueta sentada no cume 
dunha rocha. Unha silueta escura, pensativa, que destacaba na 
iluminada escuridade do mar. Por un intre dubidei en achegarme, 
pero algo me forzou a facelo. O meu corazón estremeceuse coa 
posibilidade de que fose a persoa que imaxinaba. Pero deseguido 
confirmei a miña sospeita. Era el, Kevin. As nosas miradas 
atopáronse cortantes, ambas faces mostraban dúbidas, preguntas 
sen resolver.

- Que fas ti aquí?
- Tiña ganas de ver como era a ría pola noite - mentinlle-.
- Ou máis ben vés vixiar?
- Non te entendo.
- En realidade seguro que vés seguindo a luz. A luz que comezou a 
alumear o día que ti chegaches á vila…
Nese intre quedei sen palabras. Como podía esa persoa saber que 
facía alí? Entón decidín contarlle a verdade; 
-  En realidade si que vin seguindo a luz. E que cada noite miraba 
pola ventá e vía esa luz escintilante e chamaba a miña intención,  
pretendía saber o que é, de onde vén. Ti sábelo? 
Pero el, o único que fixo foi criticar a miña versión:
- Ves?, isto é precisamente o que non soporto de ti. A túa falsidade. 
Podería aceptar calquera cousa sobre ti. Un desprezo, un insulto… 
ou incluso que o teu pai matase ao meu…Pero o que si non 
podo soportar é que me mintas, que me sigas mentindo. 
Dende o primeiro momento que te vin pensei que eras 
especial. E máis, pensaba que a ti che pasaba o 19
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mesmo, pero cada día que pasa doume  conta de que non.
- Non sei a que te refires. Non entendo nada, o único que che podo 

dicir é que eu nunca che mentiría. E sinto moito non demostrarcho 
pero eu tamén sentín algo especial cando te vin, cando te vexo, cada 
día e agora, neste momento, estou morrendo de ganas de saber por 
que me tratas así, si tanto me queres non entendo a que vén ese 
odio. 

-Non quero seguir falando 
cunha persoa que non é 
capaz de dicir a verdade.
A miña cabeza daba voltas, 
non encontraba sentido a 
nada do sucedido. Por que 
dicía que lle mentira. Que 
significaba aquel comentario 
sobre o seu pai? Como sabía 
que eu ía seguindo a luz? 
Necesitaba respostas, sentía 
que se non as tiña tolearía, 
pero onde, onde atoparía 
esas respostas? O primeiro 
que se me ocorreu foi falar 
con meu pai, el podíame 
explicar o comentario que 
fixera Kevin sobre o seu pai. 
Despo i s  dunha longa  
conversación contoume que 
hai uns anos, uns mariñeiros 
desta vila foron asaltados 
pola noite para roubarlle 
toda a súa pesca. Nese 

asalto que se dera preto do Faro Maior, que se atopa no centro da ría, 
morreron todos os mariñeiros do barco. Un deles, vivía na casa na 
que agora vivimos nós. Pero, trala súa morte a súa familia se mudara 
a outra casa. Tamén me desvelou un segredo que non sei porque 

nunca me preguntei, o emprego que desenvolve o meu pai aquí, 
na vila. É vixilante, nun grupo que vela para que non volva 

ocorrer nada semellante. Pero explicoume, que o debe 
manter en segredo para que os atacantes non saiban 

que existe vixilancia, e así, os poidan coller máis 20

Carlos Rey Glez. 1º bach
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facilmente.

Eu non podía crer o que estaba escoitando. Aínda estou 
pensando en como non me dei de conta antes. Así todo encaixa., 
Kevin pensa que meu pai é un dos asaltantes porque seguramente o 
viu algunha noite. Agora entendo porque pensou que eu tamén ía 
vixiar. E porque  a luz alumea dende que eu cheguei, será o faro do 
que me falou meu pai. Agora entendo o desprezo que me tiñan pero 
quero acabar con el. Teño que explicarlles todo, antes de que sexa 
tarde. Mañá pola mañá chegarei o máis pronto posible ao instituto, 
necesito falar con Kevin. El ten que saber a verdade.
                 ……………………………………………………………………

Xa nada volvería ser como antes. Un coche pola calzada salpica a 
auga dunha poza ata o pantalón de Uxía. Así de chapuzada se viu 
coas mentiras que a envolveron durante todo este tempo, por que 
non se decatara? Porque non se dera conta de que ela era diferente 
par todos os demais?. Ela só quere unha oportunidade. Unha 
oportunidade para demostrar a verdade. Un berro chega aos seus 
oídos, pero non quere escoitalo. Ela só quere chegar cedo ao colexio 
para falar cos seus compañeiros. Pero de súpeto sente que alguén a 
agarra polo brazo, con forza e sente unha respiración moi rápida que 
case non lle deixa falar, é Kevin, é el!.. Os dous míranse cara a cara 
pero ningún deles é capaz de pronunciar palabra. Só bicarse. Baixo 
esa choiva incesante o son das súas respiracións, que transmítelles a 
mesma tranquilidade e paz que nalgún momento lles fixo chegar a 
luz escintilante dende o interior do mar.

21Miriam Lamas Sóñora 1ºBacharelato B
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Cando naceu, os médicos decatáronse da súa enfermidade. O 
desacougo dos pais era inmenso, xa que levaran o neno para 
examinalo, e evidentemente déronse conta de que algo raro estaba 
pasando. Ao volver os médicos informáronos de todas as probas 
efectuadas ao seu fillo e dos seus resultados, non o podían crer, máis 
ben, non o querían crer.

Pasou o tempo e Victoria e Ricardo, que así se chamaban 
estes pais, decidiron non sufrir máis por aquilo, iso ía estar para 
sempre con eles e non podían arruinar a súa vida e menos a do seu 
fillo. Debían gozar de todo o bo que tiñan sen pensar tan sequera un 
segundo nesa gran nube de preocupación que os acompañaba desde 
o nacemento de Xacobe.

Xacobe foi crecendo, como calquera neno, estaba seguido a 
xogar, ao primeiro con seus pais, cando se fixo máis grande xogaba 
cos amigos, e en ningún momento aconteceu algo fóra do normal. 
Pero a Xacobe apaixonáballe xogar ao baloncesto, xogaba sempre 
que tiña un momento libre, e todo hai que dicilo, xogaba 
marabillosamente ben. Victoria e Ricardo decatáronse do talento do 
seu fillo e das súa paixón por xogar ao baloncesto. Eles sabían que 
metendo a Xacobe nun bo equipo podería ter unha gran 
oportunidade de ir ascendendo e ao cabo do tempo converterse nun 
gran xogador, o que máis desexaban eles na vida era ver ao seu fillo 
feliz e triunfador, porque aínda que a Xacobe lle fose ben nos 
estudos, poder xogar nun gran equipo era o seu soño. Non querían 
que ese día chegase, pero un non pode decidir o que lle depara o 
futuro e tiveron que enfrontarse a súa realidade, polo que, un día, 
cando Xacobe tiña uns doce anos e estaba xogando un partido co 
equipo que tiñan formado el e os seus amigos do pobo, asomouse un 
observador por alí , quedou pasmado vendo o talento de Xacobe 
como xogador. Ao rematar o partido, achegouse a el, e preguntoulle 

polo seu nome e como foi que aprendeu a xogar tan ben. A todo 
isto Xacobe contestoulle, e o home quedou abraiado ao saber 

que Xacobe non tivera ningún adestrador minimamente 
decente, e como aínda así era tan asombrosamente bo 

e destacaba polo  seu talento; de contado 

O anxo da garda
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preguntoulle quen eran os seus pais para poder ir falar con eles. O 
home foi falar con Victoria e Ricardo explicoulle quen era e o que 
observara no seu fillo, e finalmente pediulle, ou máis ben, suplicoulle 
que lle desen a oportunidade a Xacobe de poder irse para o club que 
el representaba, era un club de alto nivel no que os xogadores que 
ían alí xa tiñan o futuro asegurado. Xacobe teríase que ir  vivir a 
outra cidade, alí estaría aloxado nun colexio de alto rendemento no 
cal teñen as súas horas para estudar e para ter clase, e logo teñen o 
seu duro adestramento. Terían que pagar unha cota, non moi 
elevada, pola matriculación, non era elevada porque alí só podían 
entrar os rapaces capacitados e con grandes dotes de xogadores. 
Todo isto que o observador lles comunicaba a Ricardo e Victoria, 
tamén o ía escoitando Xacobe con abraio.

Ricardo e Victoria tremeron de medo, eles sabían do mal de 
Xacobe, sabían que ingresalo nese colexio ía ser un gran risco que 
non sabían se estaban dispostos a correr, porque a vida do seu fillo 
dependía deles. Tiveron moitas dúbidas, e estiveron un longo 
período de tempo pensando na súa elección, xa que non sabían cal ía 
ser a decisión correcta nin tan sequera sabían o que podería chegar a 
pasar. Pero eles, desde que viron o gran talento do seu fillo como 
xogador empezáronse a formular que algunha vez podería chegar 
esta situación, e na que debían tomar a decisión máis importante da 
súa vida, pero como ante todo eles querían a felicidade para o seu 
fillo e querían que chegase ao máis alto gozando do que máis lle 
gustaba, o baloncesto, a súa decisión íase aclarando cada vez máis. 
Por isto Ricardo e Victoria pese ao seu gran temor, decidiron deixar a 
Xacobe alegrarse desa gran oportunidade.

Pasaron os anos e Xacobe levaba unha feliz vida, tiña moi bos 
amigos e non paraba de facer o que máis o motivaba, é dicir, xogar. 
De vez en cando recordaba aos seus amigos do pobo, xa que lle fora 
moi duro despedirse deles, pero consolábase porque aínda seguía 
tendo relación con eles, é máis, pasaba as vacacións con eles cada 
vez que podía volver ao seu antigo pobo. Xacobe neste tempo xa tiña 
uns dezasete anos, segundo el, estes foran os mellores anos da súa 
vida. Era moi listo, sabía o que tiña que facer e coordinábase 
ben para levar ao día os estudos e os adestramentos. No 
tempo libre saía cos seus compañeiros e sobre todo 
amigos a pasear, a tomar algo ou incluso de festa, que 
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era o que máis lles gustaba a todos.
Ricardo e Victoria, igual que Xacobe, mudáranse a esa nova cidade 

para estar alí apoiando ao seu fillo en todo momento. Ían ver os seus 
partidos a todos os lados e falaban con el case diariamente, para 
saber que tal lle ía e cómo levaba os estudos. 

Seguían coa súa gran preocupación, a de que en calquera 
momento lle pasase algo ao seu fillo, algo que no peor dos casos 
sería irremediable. En varios dos partidos que tivera Xacobe, os 
partidos máis duros sobre todo, vían como se cansaba demasiado, e 
comezaba a sentirse mal. Pero eles sabían que Xacobe o disimulaba 
moi ben e facía como se non pasase nada, só que eles eran seus país, 
e coñecíano máis que ninguén. Algunha que outra vez de duros 
adestramentos, segundo lle contaba Xacobe tíñanlle dado desmaios 
e en certos desmaios tardaba bastante tempo en volver en si. O seu 
fillo desculpábase dicíndolle que era de tanto adestramento sen case 
ningún descanso, pero eles realmente sabían o porqué  destes 
sucesos, e no fondo Xacobe tamén o sabía. Aínda así todo seguía 
como sempre, Xacobe seguía no colexio sacando boas notas e 
xogando a cada momento, mentres que os seus pais o seguían a 
onde quixese que fose.

Acabada a tempada de partidos e adestramentos deses seus 
dezasete anos, Xacobe foise como de costume a celebralo cos 

seus compañeiros e foron de festa a un local que acababan 
de inaugurar. Alí, os compañeiros de Xacobe atopáronse 

cun antigo grupo de amigas, as cales el non coñecía e 
por iso llelas presentaron a todas. Logo pasáronse 

24
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toda a noite recordando vellos tempos e bailando sen parar. Pero 
entre estas rapazas atopábase unha, Sofía, era moi fermosa e 
impactara moito a Xacobe desde o momento no que a viu. Tratábase 
dunha moza loura de ollos verdes, con bo corpo e moi educada e 
divertida. O que máis destacaba dela eran as súas meixelas 
avermelladas que lle daban un toque selecto e enigmático, moi difícil 
de describir. E desde o primeiro momento encaixou á perfección con 
Xacobe, tiñan un carácter moi semellante e pasaron toda a noite 
falando e fóronse coñecendo pouco a pouco.

Pasado un ano, xa era o derradeiro curso no colexio no que 
estaban Xacobe e os seus compañeiros, e ese era o ano decisivo, 
todos tiñan o suficiente potencial para ascender. Pero todos eles 
terían que tomar a gran decisión que era a seguinte, debían decidir 
se querían continuar e ascender ao Gran Equipo, no cal xa terían o 
futuro asegurado e moi ben pagado, ou o outro camiño que era 
continuar cos estudos e quedarse alí na cidade, porque se o que 
decidían era continuar no baloncesto debían irse do país para poder 
ingresar no Gran Equipo. A maior parte dos compañeiros de Xacobe 
tiñan máis ou menos decidido o que querían facer, pero el estaba 
envolto nunha gran espiral de dúbidas, adoraba o baloncesto e o seu 
soño era poder chegar a ese Gran Equipo, pero sen darse conta 
apareceu no seu camiño algo que o retiña e non o deixaba ver coa 
mesma claridade coa que o vira sempre, ese algo era Sofía. Despois 
de coñecela seguiron mantendo o contacto e pouco a pouco 
acabaron por manter unha gran relación de amizade, eles tiñan un 
lazo, case imposible de romper, que os mantiña sempre unidos. En 
todo este ano transcorrido, deulle tempo a contarse entre os dous  
as súas vidas, os seus desexos e incluso os seus soños… Todo.

Eran como unlla e carne, sabíano todo un do outro e estaban 
sempre aí, apoiándose ante calquera cousa. Iso era o gran asunto 
que o tiña atado e con grandes dúbidas sobre o que decidir para o seu 
futuro.

Pasou o tempo e foise achegando o momento de elixir, os 
amigos de Xacobe e Sofía sabían que realmente o lazo que os 
unía era o gran amor que sentían o un polo outro, aínda 
que eles non o dicían, mais no fondo sabían que era 
certo. Os pais de Xacobe aconsellárono dicíndolle que 25
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os plans e os soños poden cambiar continuamente ao longo da 
vida, e que nunca se debe quedar atado ao pasado, el debía elixir o 

que nese momento quería, a decisión que realmente o fixese feliz e 
da que, ante todo, nunca se arrepentise. Estas palabras axudaron 
moito a Xacobe o cal cada vez vía máis claro o que de verdade quería 
facer. Porque el nese momento tiña moitas dúbidas, pero había unha 
cousa da que estaba completamente seguro e era que o que máis 
desexaba era quedar ao lado de Sofía para sempre, porque sen ela ía 
sentir que se lle caía o mundo encima.

Unha noite encontrábase Xacobe estomballado na cama, 
pensando nas súas cousas e na decisión, que ao seguinte día debía 
ter xa clara. Neste intre petáronlle na porta do dormitorio, e el saltou 
sobresaltado, entón achegouse a porta para ir a abrila. Levou unha 
agradable sorpresa cando viu que era Sofía, da alegría que levou 
deulle un forte abrazo, pero ao mesmo tempo decatouse do xesto 
que traía consigo na cara e inmediatamente moi preocupado 
preguntoulle o porqué da cara que tiña; logo pasaron a falar ao seu 
cuarto. 

Sofía andaba inqueda dun lado para outro mentres Xacobe 
estaba todo ansioso por saber o que lle pasaba, pero nun momento 
ela decidiuse  e sentouse ao seu carón. Púxose moi seria, mirouno 
aos ollos e pediulle que non se fose, que quedase con ela porque 
estaba profundamente namorada del e que sen el non ía ser quen de 
seguir adiante, ao momento Sofía comezou a chorar. Xacobe 
abraiado por todo o que acababa de escoitar abrazou a Sofía 
fortemente, ao que se tranquilizou díxolle que el tamén sentía o 
mesmo e que xa facía certo tempo que tiña a decisión case tomada, 
pero despois de escoitar todo iso xa o decidiu finalmente. Agora que 
sabía que era correspondido por ela, o que máis desexaba no mundo 
era quedarse na cidade e continuando os seus estudos na 
universidade e poder estar con Sofía a cada momento. Prometeulle 
que ían estar sempre xuntos e que nunca a deixaría soa pasase o que 
pasase.

Ao seguinte día Xacobe comunicoulle a todos a súa decisión, 
os amigos aledáronse moito por eles, porque sempre 

souberon que estaban feitos o un para o outro, pais e 
amigos felicitáronos e celebrárono, aínda que ao 26
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mesmo tempo puxéronse algo tristes porque sabían que non ían 
volver velos en moito tempo, xa que decidirán quedarse na cidade.  

Pouco a pouco chegou o momento da despedida, 
despedíanse os compañeiros que se ían ao Gran Equipo e os que 
quedaban continuando cos seus estudos e como despedida decidiron 
xogar un derradeiro partido todos xuntos como equipo. 
Preparáronse os xogadores e o resto de familiares e amigos que os 
acompañaban fóronse acomodar ás bancadas para ver o partido. 
Comezou o partido e xogaron todos con moita intensidade xa que era 
o seu último partido xuntos e querían gozalo ao máximo.

 Pero Xacobe, que estaba canso comezouse a sentir mal e a 
marearse un pouco, e como facía sempre disimulou e continuou co 
xogo. Chegou o descanso e repuxeron todos forzas. Sofía foi xunto 
Xacobe, ela estaba preocupada porque sabía da doenza de Xacobe, 
sabía o do seu sopro ao corazón que o acompañaba desde que era 
pequeno, e viu o canso que estaba e o mal que lle estaba indo, entón 
deulle unha aperta moi forte e pediulle que tivese coidado, e que non 
se forzase tanto, logo en ton bromista díxolle que non a fose deixar 
soa que sabía que sen el non era nada, riron os dous e neste tempo 
rematou o descanso e os xogadores volveron ao campo.

Continuaron xogando como ao comezo, e aos quince minutos 
finais do partido, Xacobe quedou parado no medio do campo, 
anubróuselle  a vista e caeu derrubado diante da mirada asustada de 
todas as persoas que alí estaban, foron correndo todos a axudalo 
pero Xacobe ía perdendo pouco a pouco a vida sen xeito de paralo. 
Sofía correu a onda el, chorando como unha rapaza pequena á que 
lle quitan o seu xoguete máis prezado, dicíalle a Xacobe que todo ía 
estar ben que logo viñan os médicos e que ía saír desta para poder 
estar con ela e non se separar nunca.

Pero Xacobe sentía que non podía máis e que xa non había 
volta atrás, entón pediulle perdón a Sofía porque a ía deixar soa, 
pero prometeulle que fose como fose ía estar sempre ao seu carón 
protexéndoa e velando pola súa felicidade e que índa que non 
fose en persoa como tiñan proxectado, prometeulle que 
nunca,nunca a ía deixar desprotexida e que sempre que 
o necesitase só tiña que pensar un momento nel, 
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porque sería o seu anxo da garda que a axudaría en todo.

E creranme ou non pero desde ese día Sofía sempre estivo 
protexida ante calquera  mal, grazas ao seu anxo da garda que a 
acompañaba sempre, como llo prometera.

28
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Na Roma antiga, encontrábase un sacerdote estudando os 
seus vellos libros. O cura chamabáse Sicilio e esta é a súa historia.

O pai Sicilio era un home honesto, simpático e tranquilo, cun 
gran interese sobre a arqueoloxía e a búsqueda da verdade. Estaba 
tan absorto con axudar ós demais a buscar respostas que, mentres 
estudaba na santa sé do Vaticano, encontrou algo un pouco raro; era 
un anaco de papel que poñía unha letra e tres números:

L105

Sen saber que significaba iso, colleuno e gardouno no peto 
sen dicir nada.

Ó  día seguinte, levantouse e apareceulle unha nota sobre a 
mesa que poñía:

Ás doce espéroche na biblioteca, ven só e trae o papel que 
encontraches.
 

D

Pasou todo o día pensando e cando chegou a noite decidiuse a 
ir. 

Ás doce en punto marchou cara á biblioteca e non encontrou 
a ninguén, só un libro cunha páxina marcada. Nesa páxina estaba 
marcado dende o primeiro parágrafo ata o 3º parágrafo. Alí poñía o 
seguinte:

Deus amaba a todos os anxos, pero había un en particular 
que lle fascinaba. Chamábase Luzbel, era un anxo moi belo…

Estaba moi concentrado na lectura dese libro cando 
oiu unhas pisadas, e iso fixólle estremecerse. Ó final do 
corredor viu unha sombra que se estaba acercando. A 
persoa que se achegaba a el era unha muller pero el 29

O código



 PALAVRA PERDUDA - N 13 -  ANO 2011                          

o lapis dos sonos-

non o sabía, porque a caparuza lle tapaba  case todo o rostro.
Cando estaban preto un do outro, ela quitouse a caparuza e 

díxolle:

-Ola, chámome Dafne e fun eu que lle puxo ese papel e este libro no 
seu camiño, para que me axude a descubrir o misterio do Anxo Caído 
chamado Lucifer, ou como o chamaban Luzbel.

-Non sei como podo axudala, eu son un simple sacerdote e unha rata 
de biblioteca- dixo Sicilio non moi convencido.

Dafne estaba un pouco desgustada porque o pai Sicilio non 
tiña moitas ganas de mesturarse nese asuntos. Gustáballe moito iso 
de indagar e encontrar a verdade, pero este tema do Anxo Caído e da 
Guerra nos Ceos non lle gustaba moito.

-Se non quere non lle vou obrigar, pero os seus coñecementos 
serviríanme de moita axuda,- dixo ela cun sorriso.
El viu ese sorriso e decidiu axudala e así pasaria mais tempo con ela.
-Moi ben, en que podo axudarte.
-Luzbel, tiña envexa pola vida mundana e tamén era soberbio e 
quería ser como Deus, teño documentos que demostran onde caeu 
tras a Guerra dos Ceos. O malo é que non sei traducilo,- dixo ela.
-Onde están eses documentos? Teño ganas de miralos;- dixo moi 
entusiasmado.
Ela empezou a buscar os documentos, pero decatouse que non os 
tiña e púxose nerviosa.
-Non teño aquí os documentos, pero se os trouxen comigo, onde 
poden estar?
-Ó mellor están no seu cuarto- dixo convencido.

Fóronse da biblioteca cara á habitacion de Dafne. Cando 
chegaron encontraron na mesiña de noite uns papeis que daban ó 
soto. Especificamente daba a un punto do soto, o punto central do 
sotarrego. 

Chegaron alí e foron ó centro.

-Ben, xa estamos onde indican as instrucións e agora. 
Que?- dixo o pai Silicio.

-Creo que ten que haber unha trapela ou algo polo 30
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que baixar, porque neste mapa pon que hai que baixar aínda máis;-
dixo ela mirando ó mapa.

Buscaron por todo o soto e encontraron a trapa no punto que 
tiña un ̀ `x´´. Baixaron e alí non encontraron nada, só unha morea 
de papeis e unhas marcas que indican que alí había unha tumba.

Hoxe en día non se sabe onde está esa misteriosa tumba ou 
onde están os documentos que lle desapareceron a Dafne. Segundo 
o pai Sicilio neses documentos encóntrase o que aconteceu despois 
da Guerra dos Ceos.

31Desirée Rodríguez Torrado 4-eso C
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Sentado ante o escritorio, Óscar frota os ollos, unha e outra 
vez. O seu pesadelo estábase cumprindo, ou máis ben o de calquera 
escritor; a folla estaba totalmente en branco. A verdade é que aquilo, 
en Óscar, non era normal, xa levaba unha semana enteira, cavilando 
por unha nova historia, unha historia calquera, digna de estar 
impresa nun papel, pero as ganas non chegaban á súa mente.

Tiña un montón de ideas, desas ideas que se lle ocorren a 
calquera escritor cando comeza a escribir. Pero a Óscar aquelas ideas 
non lle interesaban, el xa sabía que eran pequenos tropezos no 
camiño, e que, ao final, a historia perfecta estaba á volta da esquina. 
Ou non é que para chegar ao máis alto, hai que pasar antes polo 
chan?
Pois si, ademais xa estaba acostumado, pero iso, parecíalle raro 
igual. El adoitaba estar dous días coa cabeza fóra de sitio pero... 
Unha semana?
Aquilo parecíalle demasiado, ao mellor a súa cabeza decidira fuxir de 
todos aqueles problemas. A verdade é que o oficio de escritor non é 
nada fácil, o traballo que pasa un escritor é... inimaxinable!
E agora, mentres o noso protagonista frota os ollos desesperado 
contemplando a folla en branco, é hora de que todos coñezan os 
comezos deste escritor:

Óscar Soavila naceu en Queixal. Comezou como escritor 
galego cando tiña tan só quince anos. Ao comezo, as súas ideas 
encantaban á xente e esta gozaba lendo as súas historias, a verdade 
é que os seus libros eran éxitos de venda. Un día (actualmente), as 
vendas comezaron a caer pouco a pouco. Agora ten case trinta anos 
e... atópase nun cuarto; cunha man freta un ollo , coa outra, en 
cambio, xoga cun bolígrafo. A folla segue en branco e as ideas 
atópanse gardadas nunha caixa. A verdade é que eu creo que as 
ideas son como as pezas dun puzzle, ao principio están todas xuntas, 

gardadas  nunha caixiña, despois esténdense todas polo lugar 
perfecto no que realizar a acción de compoñelo. Pouco a 

pouco, as ideas vanse xuntando ata formar o puzzle que 
despois queda perfectamente entendido, así son as 

ideas, pero ao principio, hai que conseguir sacalas 32

Os anteollos maxicos do galego
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fóra da caixa na que se atopan gardadas e en repouso.
Ese é o problema do noso amigo Óscar, leva xa unha semana 
intentando descifrar o contrasinal da caixa forte na que as súas ideas 
están agochadas.

Ao principio, para el todo era perfecto, gozaba escribindo e por esa 
mesma razón o facía. Agora as cousas xa cambiaran, o señor Línez (o 
editor de Óscar) esixíalle un mínimo de páxinas por día e capítulos á 
semana. Esa semana o señor Línez debía estar realmente enfadado. 
Chamábao cada día, pero Óscar non respondera nin unha vez ao 
teléfono. O curioso é que, o seu editor atrevérase a ir á súa casa e 
dedicárase durante uns minutos a axexar polas ventás.

Son as tres e media da mañá e estamos a día 7 de xaneiro, xusto un 
día despois de Reis, pero non tan só por iso este día é tan importante, 
senón porque bai sesenta anos morreu Castelao, un home que foi 
político, pintor, escritor e debuxante. 
Castelao, coma moitos outros escritores galegos, foran os que 
conseguiron que Óscar valorase a literatura galega coma moitas 
outras cousas importantes. Para Óscar, Castelao fora un dos máis 
destacados. Este era capaz de manifestar os seus pensamentos, 
sentimentos... a través de calquera cousa. A verdade é que en parte, 
para Óscar fora unha especie de  superheroe, deses que son capaces 
de facer un millón de cousas ao mesmo tempo, deses que todos 
admiramos de lonxe, deses que... defendemos, queremos, 
respectamos e dos que nos sentimos orgullosos. Para nós os  
superheroes, son aqueles intocables, persoas que destacan do resto 
da humanidade pero... non sempre é así, a verdade é que no mundo 
hai millóns de  superheroes, hai deses que... salvan vidas, outros 
ensinan marabillas e tamén hainos dos que compoñen cancións que 
chegan ao corazón. Aínda que tamén hai que destacar que hai 
moitos que levantan fogares e outros moitos que cobren as nosas 
necesidades pero... o mundo non é perfecto. Sempre para que haxa 
algún bo, ten que haber algún malo e... o mundo tamén está cheo 
deses, deses que matan por matar, deses que rouban por roubar e 
ata os hai que tan só lles gusta amolar.
Neste caso, Óscar sabía que Castelao era un home coñecido, e 
non porque salvase vidas, senón porque foi un dos pais do 
nacionalismo galego, porque a través dunhas imaxes 
daba á xente en que pensar. Ademais, era dun deses 33
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que escribía marabillas, deses que fan maxia cun papel, deses que 
se denominan... escritores. 

Agora, neste intre, Óscar tivera a sensación de que estaba 
decepcionando ao seu superheroe, porque Castelao nunca se 
rendera e el, estaba apunto de facelo. Non podía máis, o sono 
atacábao, o café rematábase e as forzas para escribir estaban 
totalmente esgotadas. Nese intre, coma se fora maxia, a candea que 
tiña enriba do escritorio (sempre a prendía para escribir, para el era 
coma un amuleto da sorte) apagouse, a ventá abriuse e coma se fora 
unha pomba, un anaco de papel aterrou sobre o seu escritorio. 
Óscar, ergueuse da cadeira, e non, non pechou a ventá, nin prendeu 
de novo a candea, senón  que tan só agarrou o anaco de papel e 
leuno. 
Neste dicía que na Casa da Cultura estaba durante todo o día sete, 
expostas algunhas pertenzas de Castelao e algunhas das súas obras 
máis importantes. Óscar mirou as estrelas, un raio de luz de lúa 
entraba pola ventá e iluminaba aquel papel. Óscar quedou mirando 
para este, sabía que aquela exposición conseguiría espertar ao 
escritor que levaba dentro. 

Gardou o anaco de papel nun peto, meteuse na cama e durmiu cun 
sorriso de orella a orella.

Ao día seguinte, espertou sobre as nove e cuarto. Levantouse 
tranquilo, sen preocupacións, a verdade é que parecía que non se 
acordaba de nada do que pasara a noite anterior ata que... viu o 
folleto enrugado que repousaba no chan. Tan pronto o viu, colleuno a 
presa e mirou a hora á que comezaba. Nese momento, deuse conta 
de que tan só quedaban dez minutos para a apertura. Vestiuse o 
máis rápido que puido e marchou, o bo era que a Casa da Cultura non 
quedaba moi lonxe.
Cando chegou, non había ninguén pero a exposición xa estaba 
aberta ao público. O encargado do lugar, recibiuno cun amplo 
sorriso. Óscar entrou na gran sala onde se atopaban todos os 

obxectos, mirou ao seu redor e quedou apampado. 
Achegouse á vitrina que máis preto estaba da porta e 

observouna detidamente. Nesta atopábanse os lentes 
que caracterizaban bastante a Castelao. Tamén había 

unha lupa e un bolígrafo coas súas iniciais gravadas. 34
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Despois, todas as paredes estaban cheas de diferentes cadros, 
case todos ou máis ben todos eran autorretratos. 
Ademais, en moitas das vitrinas estaban as súas obras máis 
importantes, entre estas “Os dous de sempre”, que Óscar admirou 
con ollos escintilantes. Seguiu observando todas as vidreiras. Sen 
darse de conta, xa pasara un bo rato desde que estaba alí, a verdade 
é que cando te divirtes... O tempo pasa voando!
Como xa era tarde, Óscar decidiu que daría unha última volta e 
marcharía, esta vez comezou dende o final.
Cando chegou ao principio da exposición, fixouse nun detalle dos 
lentes, nun detalle no que antes non se percatara. A verdade é que 
lle parecía moi estraño que a través daqueles lentes se puideran 
ver... palabras! Aínda que ao principio era o que parecían, simples 
palabras pero... despois de ler aquelas palabras durante un bo 
anaco, deuse de conta de que estas formaban longas frases que 
pouco a pouco cobraban sentido.
Eran frases fermosas, frases que chegaban ao corazón, desas frases 
que tan só son capaces de transmitir os grandes pensadores. 
Ademais, un grupo de frases facían un parágrafo e todos eses 
parágrafos fermosas historias. 
Nese intre, Óscar levantou a mirada e ollou cara o cadro que estaba 
pendurado na parede, o cadro que máis chamaba a atención, era 
Castelao, un autorretrato. Este tiña posto os lentes, os mesmos 
lentes que hai tan só uns segundos, Óscar ollaba abraiado. 
Sería entón verdade? Era posible que o heroe de Óscar era tan só un 
impostor? Óscar non o podía crer, dende o momento que lera as súas 
palabras quedara namorado delas, pero agora xa non estaba seguro 
de se aquelas palabras foran obra del, ou duns vellos anteollos 
máxicos. Agora estaba confuso, a rabia podía con el, e era bastante 
comprensible ou... Como te sentirías ti se descubriras que o teu 
heroe era tan só un impostor? A verdade é que creo que non moi ben. 
Ademais, Óscar á parte de estar moi enfadado, sentíase 
decepcionado, amara as súas palabras e repetíaas cada vez que se 
atopaba nunha situación non desexada. Defendíaas, entendíaas e 
valorábaas porque sabía ou pensaba que eran del. Para el era un 
heroe por iso, ou en parte, xa que era capaz de facer marabillas. 
Ese sempre fora o soño de Óscar, agora pasábao mal, pero 
aguantaba ao seu editor por iso, porque sabía que ao fin e 
ao cabo todo era cumprir un soño, para intentar ser 
coma ou mellor que Castelao e  para demostrarlle a 35
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todos que as palabras non son só palabras. 
Pero... agora Óscar dubidaba de todo, sabía que foran roubadas ao 

seu verdadeiro dono e que foran transmitidas co nome doutro. Óscar 
estaba decepcionado, levaba dende pequeno soñando por ser 
alguén importante, alguén que se expresaba coas súas palabras, 
alguén que facía calar a xente cun frase, alguén que era único e que 
sería recordado de por vida. Óscar sempre soñara ser coma un 
heroe, ou máis ben chegar a ser o heroe de alguén. 
Ollou de novo cara os lentes, alí estaban, alí repousaban tranquilos. 
Agora Óscar xa non tiña ningunha razón para estar alí, entón decidiu 
marchar. Na volta á casa, un millón de pensamentos inundaron a súa 
testa. Aínda que aqueles non eran tan importantes como a pregunta 
que para el non tiña resposta: Por que? 
Cando chegou á casa tirouse enriba da cama e alí quedou durmido. 
Tivo un soño, un soño que el mesmo non esquecerá: 

Atopábase na súa casa, deitado enriba da cama cavilando. De 
repente todo se volve escuro pero a luz non tarda moito en volver, no 
momento en que  volve dáse de conta de que alguén olla cara a el 
fixamente. Cando o mira aos ollos fíxase nos seus lentes e no seu 
sorriso, recoñéceo, para el era un heroe.  Leva un traxe negro. O 
cabelo é escuro igual que os ollos.

-Ola, Óscar –dixo o home do traxe negro.
-Ola señor... 
-Chámame Castelao, porque principalmente é así como me coñeces 
non?
-Si
-Sabes porque estou aquí Óscar?
-Non
-Pois eu penso que si. Descubriches o meu segredo. 
-O teu segredo ou... a túa mentira?
-Mentira? 
-Si
-Creo que estás equivocado, os meus lentes teñen esas calidades 

grazas a unha vella amiga italiana.
-Acaso era unha meiga?

-Non, unha meiga non. Tan só unha especie de feiticeira.
-Estasme dicindo que son uns lentes máxicos?

-Si, uns lentes máxicas que me axudarían a atopar o 36
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meu substituto. O único capaz de expresar de forma axeitada 
todas esas palabras.
-E como sabes ti quen é o adecuado?
-Sinxelo, a persoa adecuada sería aquela que fose capaz de ler 
aquelas palabras e collerlle o sentido axeitado.
-Entón...
-Si Óscar, ti fuches o elixido. O único capaz de facer cunhas poucas 
palabras... maxia! 
-Serei... coma ti?
-Non, serás ti pero cunha pouca axuda miña. Eses anteollos, foron 
deseñados para que sempre houbese en cada época un escritor 
destacado, un deses que estivera sempre na boca da xente. Os bos 
escritores son sempre recordados, a verdade é que tiven a idea dos 
lentes máxicos unha noite calquera mentres durmía. Foi nun soño. 
Despois, estiven durante moito tempo pensando en se aquilo sería 
posible, e así foi, un día sen esperalo, chegou unha mociña, máis 
ben... apareceu sen máis e... fixo o meu soño realidade.

Agora Óscar xa non o podía crer, dubidara do seu heroe, 
agora arrepentíase. Ollaba para el abraiado, sempre 
desexara estar moi preto del para poder contemplalo e 
asegurarse de que era real. 37
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-Pero... isto é real ou tan só un soño que...?
-Isto é tan real coma ti e coma min. Aínda que se non me cres 
deberías abrir os ollos.

Así fixo Óscar e, efectivamente, alí estaba, en fronte da súa cama co 
seu peculiar sorriso. 

-Entón... todo é real! A verdade é que sempre desexei estar nesta 
situación, gústame a aventura.
-Pois si que vai ser unha boa aventura coller os meus lentes, todo 
aquilo está protexido, non podes roubar algo sen máis.
-Pero... no meu caso non sería roubar, senón coller algo que en parte 
agora me pertence.
-Si, iso é verdade, pero ninguén crería que Castelao che dixera que 
os lentes eran teus e que te apropiaras deles.
-Pero se ti te presentaras ante eles... ou ata podíamos ensinarlle o 
poder dos anteollos.
-Óscar, encantaríame facer iso pero ninguén sería capaz de verme. 
Ademais, só a persoa destinada a utilizar os lentes é quen de ver o 
seu poder e utilizalo de forma axeitada. 

-Entón... quedaría coma un mentireiro...

-Si, pode que iso fose o máis probable, ademais non terías 
oportunidade de utilizalos.

-A pena é que estes só poderán volver a ser utilizados despois de que 
eu.. morra non?

-Si, e espero que para iso quede aínda moito tempo. Tes toda unha 
vida por diante, chea de sorte.

-Ten vostede toda a razón, conseguirei os lentes por vostede.

-Non Óscar, non o fagas por min, faino por ti. Ás veces, é 
importante facer cousas polos demais pero é moito máis 

importante facer cousas por un mesmo e demostrarlle ao 
mundo que non vives para el. E si, sei que todos 

precisamos algo do mundo pero preocupándote por ti 38
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mesmo tamén lle demostras que ti o precisas como el  precisa de ti.

-Si, fágoo por min e por un futuro cheo de...

-Feiticeiros! –exclamou Castelao

-Feiticeiros?

-Si, ou iso é o que son os escritores, grandes feiticeiros.

Óscar botou a rir, Castelao ría tamén. Nese intre, Óscar botou unha 
ollada cara ó reloxo, fixérase realmente tarde, e a exposición tan só 
estaba  hoxe.

-Temos que marcharnos, xa é bastante tarde –comentou Óscar

Baixou as escaleiras de dúas en dúas, tiña présa e iso notábaselle. 

-Lévote? –ofreceulle Óscar a Castelao

-Non, non fai falla. Teño o meu propio transporte.

Nese momento, atravesou a porta e saíu voando, Óscar montou no 
seu coche e seguiuno a toda velocidade ata a Casa da Cultura. 
Xa alí, notábase que a xente admiraba a Castelao, ou iso parecía 
porque alí dentro case non se cabía. Castelao, tiña un amplo sorriso, 
non pensaba que a xente gozase tanto contemplando “partes” da 
súa vida.

-Así é como se sente?

-A que te refires compañeiro? –preguntou Castelao a Óscar

-A fama, o éxito, os fans... 

-Pois a verdade é que... eu non sabía como se sentía un. Pero agora 
que o sei, recoméndocho. É algo que... faiche tan feliz que é 
imposible non ter aínda que sexa un pequeno sorriso 
debuxado na cara. A verdade é que se nota que o 
traballo dá s seus froitos. 39
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-Eu espero vivir esa experiencia. Aínda que no teu caso debe ser... 
grandiosa

-Por que o cres?

-Porque ti non es tan só admirado por estas persoas polas túas 
obras, senón por moitos máis traballos realizados. Es un galego moi 
importante para o mundo. Es coñecido en todo o planeta polos teus 
esforzos. Para min es un heroe, o maior dos heroes. 

Castelao mirou a Óscar, agora o seu sorriso era dobre, sentía ledicia, 
estaba orgulloso del mesmo, sentíase ben, moi ben. 

-Son recoñecido despois de bastantes anos... por todo iso?

-Si, e non só es recoñecido, senón que eras recoñecido e serás 
recoñecido coma moitas personaxes galegos. 

-Pero, do meu tempo e de antes, todo era tan... castelán... 

-Si, foi e será como isto non cambie. Todo o mundo sabe que todos 
somos iguais é tanto antes coma agora e coma mañá os galegos son 
tan importantes coma os casteláns ou coma o resto do mundo. Pero 
a xente non sabe aprecialo.

-Tes razón, espero e desexo que o galego non se perda nunca, senón 
sería unha pena que despois de que tantos galegos loitaran por unha 
lingua, esta acabara desaparecendo por unha parvada.

-Si, a sorte que vostede ten señor Castelao é que de momento aínda 
a ve viva pero... se este mundo non cambia, pode que o galego se 
perda e se convirta nunha lingua morta. Eu  desexo que o día que eu 
morra e teña que volver a ver o sucesor que  utilizará os lentes, haxa 
polo menos un pequeno pobo que siga resistindo grazas á lingua 

galega.                     

-A sorte  que se ten falando unha lingua tan fermosa, esa 
é a función dos anteollos, ter o poder de cambiar o 

mundo. 40
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Por iso, os lentes só poden ser utilizados por un personaxe galego. 
Xa que este ten que expresarse nunha lingua coma a nosa.

-Unha lingua fermosa. Entón, agora xa o entendo, a función dos 
lentes é intentar cambiar o mundo e facer que o galego sexa 
realmente importante a través das palabras.

-Si, eu penso que as palabras son a mellor arma, igual que a lingua. 
Ambas están para o bo e para o malo.

Aquelas palabras fixeron cavilar a Óscar, a verdade é que o galego é 
realmente importante e se el podía facer que resistira millóns de 
anos máis, non dubidaría en facer calquera parvada. Por iso, entrou 
de novo na sala de exposición, achegouse ós lentes e mirounos 
fixamente, mentres tanto Castelao observábao.

Pouco a pouco a xente ía marchando, a verdade é que se falaba 
moito da exposición, a xente saía facendo comentarios sobre todos 
os esforzos de Castelao.

-Que ben me sentan eses comentarios –dixo Castelao cando a sala 
xa se atopaba baldeira.

-Pois a verdade é que tiveches éxito, seguro que sae dentro duns 
días no xornal. 

-Que pena que non estea aquí para velo

-Por que marchas xa?

-Porque a miña misión está completada, aquí xa non pinto nada.

-Pero por que marchas? Non ves que a xente segue adorándote?

-Si, vino. Pero sei que haberá moitos coma min e mellores que veñan 
detrás miña. Espero que ti sexas un deles Óscar.

-Si, señor

-Pero, ti non te preocupes, sei que aínda que eu non 41
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estea aquí ti, precisamente, encargaraste de que non sexa 
esquecido.

-Nunca –xuroulle Óscar.

Nese momento Castelao camiñou cara a porta e antes de que 
chegara ao final, deu a volta, mirou a Óscar cun sorriso e soltou:

-Aínda que sexa esquecido polo resto do mundo sei que sendo un 
heroe para ti sempre estarei gardado nun recuncho do teu corazón. 
Igual que a lingua galega para todos os galegos.

Castelao desapareceu detrás daquela frase, segundos despois, os 
lentes aparecían por arte de maxia na man de Óscar. Este non 
esqueceu xamais aquela frase. 
Volveu á casa e púxose a escribir coma un tolo, as ganas de escribir 
estaban aí.

Dous meses despois...

Óscar xa era realmente coñecido, os seus libros estaban traducidos a 
tódolos idiomas. O mellor de todo era que sabía que o facía por el e 
iso facíalle sentir moi ben. 
Ademais, a súa obra máis famosa era mundialmente coñecida, non 
pola súa historia, senón por un interesante final, esta remataba así:

Sinto ledicia e síntome orgulloso de min mesmo, porque sei que isto 
non o fixen por calquera, sei que o fixen por min... aínda que minto, 
si, que o fixen por alguén. Fíxeno pola lingua galega aínda que esta 
non conta, porque ela forma parte de min. 
Xa que sempre estará nun recuncho do corazón e aínda que moitos 
galegos a queiran esquecer xa é imposible porque xa non é ela a que 
forma parte de ti senón es ti o que formas parte dela.

42 Bugallo Sánchez Sara  3º ESO A
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Todo comezou aquel día de verán contra a noitiña, era un día 
como outro calquera. Durante aquelas vacacións que duraron ao 
redor de tres meses, ocorreran moitas anécdotas e acontecementos 
que cambiaron a miña vida, que xamais esquecerei, pero a máis 
importante e inesquecible fora durante o mes de xullo. Como xa 
dixen todo semellaba ser un día como outro calquera, eu atopábame 
cos meus amigos, entre eles estaban :Daniel, Rebeca e Xabier. 

Eran as dez e media da mañá cando Rosa espertou, aínda que 
estaba de vacacións, ela non se acostumaba a levantar tarde. Ela 
pensaba que se acordaba moi tarde xa perdía toda a mañá e así non 
aproveitaría todo o tempo do que ela dispoñía. A súa rutina 
comezaba con axudarlle a súa nai a limpala casa, despois tamén saía 
case todas as mañás a facer a compra para que súa nai tivera o 
necesario para cociñar. Pola tarde ela acostumaba ir á praia se ía bo 
tempo, senón ía  xogar ao tenis ou se estaba moi mal tempo ía ao 
cine. A esta rapaza encantáballe ir ao cine co seu irmán maior. 

Toda esta historia transcorría nunha localidade da mariña 
lucense , onde vivían moitos veciños, esta aldea chámase Burela. 
Esta vila ten un dos portos pesqueiros máis importantes das costas 
galegas; polo que moita xente da que alí vivía traballaba no mar. 
Grazas a demanda de traballo neste sector é unha vila que está moi 
poboada e tivo durante uns anos unha importante inmigración de 
caboverdianos, por iso, tamén é unha vila na que conviven moitas 
culturas. Rosa era unha rapaza moi coñecida na vila, xa que o seu pai 
era o capitán dun barco pesqueiro no que traballaban moitos veciños 
da vila. Esta rapaza era tamén moi querida polos seus amigos e a súa 
familia porque sempre estaba de bo humor e era a alegría da vila. Só 
tiña doce aniños pero a súa madurez e a súa altura aparentaban polo 
menos a unha rapaza de quince ou dezaseis anos. Tamén era moi 
fermosa, tiña uns ollos azuis claros moi bonitos e un longo cabelo de 
cor loura.

Toda a vida desta nena deu un cambio radical polo 
acontecido aquel día, durante aquela tarde despois de 
comer, quedara coa súa mellor amiga Rebeca. As 43
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dúas amigas quedaran para ir a praia pero como non ía moi bo 
tempo, decidiron ir ao parque Rosalía de Castro que se atopaba no 

centro do pobo. Cando estaban dando unha volta polo parque 
encontráronse con algúns rapaces da súa escola que estaban 
xogando ao voleibol, xa que a miúdo se reunían alí para botar uns 
partidos de voleibol ou de fútbol. Rosa e a súa amiga decidiron 
animarse a xogar e aínda que poucas veces xogaran, fixérono moi 
ben. Ao cabo de dúas horas de estar no parque Rosa recibe unha 
chamada ao seu móbil de última xeración, aínda que non coñecía o 
número que a estaba chamando, xa que o seu móbil non o foi capaz 
de identificar, respondeu rapidamente. A chamada durou a penas 
uns segundos, ela non foi capaz de entender ben o que lle dixeron, 
pero soáballe moito aquela voz que oíra ao outro lado do seu teléfono 
móbil. A rapaza moi preocupada debido a aquela chamada empeza a 
pórse moi nerviosa xa que intenta recordar as palabras que escoitou 
naquela conversa tan rápida. Rosa díxolle aos seus amigos : “ 
Tratábase dunha voz moi angustiada, penso que era unha voz 
feminina “. A rapaza seguía moi pensativa cavilando o que lle 
acontecera.

Pasada unha hora e algo a rapaza volve a recibir outra 
chamada, que dura uns minutos, pero a rapaza dáse de conta de que 
aquela voz tan angustiosa pertence a súa irmá, Xiana. Súa irmá non 
vivía en Burela porque estaba estudando en Barcelona dende había 
xa dous anos, Xiana só estaba en Burela nas vacacións de Nadal. 
Ademais aquel verán atopábase en Londres, xa que ela necesitaba 
estudar moito inglés para despois comprender moitas materias da 
carreira que estaba estudando, medicina. Mentres a escoitaba falar 
Rosa non pensaba en nada, xa que non era capaz de entendela, ao 
final o único que lle puido entender era que estaba en perigo. 

O primeiro que se lle pasa pola cabeza a rapaza ir a xunto de 
súa nai e contarllo:
-Mamá, Xiana está en perigo.
-Que dis, Rosa?

- Acabo de recibir unha chamada de Xiana, estaba moi nerviosa e o 
único que lle entendín foi que estaba en perigo.

- Estás segura de que era ela…? Non sería algunha 
bromiña dalgún amigo?

-Non, mamá, era a súa voz e ademais chamoume 44
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dúas veces e a segunda foi dende o seu teléfono.
- Vale, imos á policía e intentarémonos poñer en contacto con ela, 
apura.
Ao cabo de media sen ser capaces de manter ningún tipo de contacto 
con Xiana, Clara e a súa nai cóntanlle todo a policía. Nai e filla moi 
nerviosas intentan relatarlles aos policías o acontecido. A policía 
intenta tranquilizalas, xa que aínda non teñen moitos datos do 
acontecido e pode ser unha falsa alerta, pero aínda así as dúas 
mulleres non paran de intentar chamar a Xiana. As dúas mulleres 
saen da comisaría moi angustiadas e non reciben máis chamadas ata 
unha hora despois. Esta chamada non a recibiu Rosa, senón súa nai, 
esta chamada volveu ser cun número sen identificación pero aínda 
así a nai colleuna con moito medo e angustia. De novo tratábase 
dunha voz feminina, era Xiana, a nai puido comunicarse con ela:
-Que pasou Xiana? Onde estás?
- Mamá é unha longa historia, o único que tes que saber agora é que 
estou ben pero necesito a túa axuda.
- Vale, dime o que teño que facer,- respondeu a nai titubeando.
-Non lle digas a ninguén que te chamei, necesito 10.000 euros 
porque estou secuestrada.
- Xiana, sabes que isto téñollo que dicir a policía- di súa nai con 
angustia.
- Que non, mamá!- grita a súa filla.- Queres que me faga dano ou que 
me pase algo?, faime caso, por favor.
- De acordo, pero, como teño que facer?
- Só tes que enviar a unha conta os cartos, mandareiche o número 
por unha mensaxe, mamá dáte présa. 
-Vale, serei o máis rápida posible.
A nai escoitou a conversa con moita atención, e ao cabo duns 
minutos recibiu unha mensaxe cun número de conta. A nai quería 
falar co policía pero a súa filla dixéralle que non falara con ninguén e 
que entregara os cartos na conta que recibira na última mensaxe que 
lle enviaran. A nai estaba moi dubidativa, xa que non quería que lle 
pasara nada a súa filla pero tamén pensaba que a mellor idea era 
pasarlle a información a policía, posto que estaba en perigo e 
ademais eles estaban máis acostumados a moitos casos de 
secuestro. 
A nai non sabía o que facer, pero ao final decidiu non 
contarllo a ninguén e enviarlle os cartos a conta. Ao 
cabo dunhas horas sen recibir ningunha sinal de 45
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chamada nin ningunha mensaxe decidiu falar coa policía e 
contarlle o ocorrido.

-Boas tardes, téñolles que confesar algo…
-Que pasou? Algunha noticia? 
-Si, a miña filla volveume a chamar, a miña filla, pero non volo avisei 
xa que me dixo que non debía falar con ninguén.
- Pódesnos dicir qué che contou, pois necesitamos ter toda a 
información para axudar a rescatala.
-Pois a miña filla chamoume máis relaxada, pero pedíndome unha 
cantidade de diñeiro para o seu rescate e despois envioume unha 
mensaxe co número de conta onde debería ingresar os cartos.
-De acordo,  e vostede fixo algo?
-Si, xa os ingresei fai unha hora e media, pero non volvín  recibir 
ningún sinal dela, por iso volvín a xunto voso, pode estar en perigo.
- Señora, vostede non debía ingresar ningún diñeiro sen dicirnos 
nada, pero por favor agora ten que colaborar e darnos todos os datos 
para ver o que podemos facer.
- Si, sen ningún problema, sinto moito pero é que estaba moi 
asustada e pensei que ao ingresarlle os cartos xa se acabaría toda 
esta loucura.
As nove e media da noite os policías e a nai de Rosa e Xiana acaban 
de tomar todos os datos e ademais recibe unha nova chamada na 
que lle piden máis cartos, pero non a súa filla senón unha voz 
descoñecida e parecía unha voz masculina debido a súa gravidade. 
Os policías pinchan a chamada e son capaces de conseguir o rexistro 
para atopar o lugar dende onde se produzo a chamada. A última 
chamada durou uns minutos e estaba feita dende unha cabina do 
centro de Barcelona, grazas a toda esta información os axentes 
puxeron en marcha un dispositivo de busca e nunha semana 
puideron atopar a home que secuestrara a Xiana.
Dende logo custoulles moito tempo pero ao final encontraron o corpo 
da rapaza sen vida nun pantano cerca de Tarragona, dende este día a 
nai tivo un cargo de conciencia moi grande, xa que a autopsia dicía 
que o corpo levaba sen vida unha semana e media. A nai tivo este 
cargo de conciencia por non avisar e contarlle todo a policía no seu 

debido tempo. Rosa dende aquel día de verán non volveu a sorrir e 
pensa tódalas noites naquelas terribles chamadas que lle 

cambiaron a súa vida para sempre.

46
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A historia que vos desexo contar comeza unha tarde  calorosa, non, 
non era exactamente verán, pero si, estábamos a poucos días del. 
Cando chegamos á praia, xunto coa miña irmá, xa os distinguimos a 
todos ao lonxe, alí estaban, todos os compañeiros do ano pasado, 
sentados na area, ollando cara a nós, ao mesmo tempo que nos 
sorrían.

Xa había un ano que non os vía a todos reunidos de novo, cando 
cheguei xunto a eles, as bágoas comezaron a inundar os meus ollos, 
pero eran bágoas de felicidade, bágoas que me dicían que un 
momento como aquel facíame máis feliz que nunca... pensar que 
despois de tanto tempo, todos, absolutamente todos se acordaban 
tanto de min coma de miña irmá, ademais, había xente nova que se 
unira, xente que en pouco tempo formaría parte do grupo que 
durante tanto tempo estivera unido, aínda que só fose unha época no 
ano, estabamos todos reunidos para dar o mellor e demostrarnos 
uns aos outros o cariño que nos tiñamos.

A verdade é que xa dende o principio comezamos forte, xa 
empezamos xogando, aínda que mentres tanto o resto, quedábase 
fóra escoitando a historia que cada un de nós tiña que contar, a 
verdade é que... a todos nos ocorreran cousas marabillosas, pero 
poida que o mellor delas, fose reunilas todas, para poder contalas alí, 
na praia, onde unha morea de ollos non che perdían de vista e sorrían 
ao escoitarche.

Si, a todos nos ocorreran cousas emocionantes, pero o que máis 
desexabamos era vivir os días de verán como se fosen os nosos 
últimos días de vida, porque todos estabamos seguros de que aquel 
era un gran verán, e dende o principio soubemos que sería difícil de 
esquecer, xa que si, fora un ano complicado para moitos, pero para 
iso estaba este verán, para poder contar as túas penas a aqueles que 
máis desexaban axudarte, por iso, as preocupacións acabáronse 
nos comezos de verán... e por suposto... xa chegarían ao final 
do mesmo.

Aínda que todos os días fosen marabillosos e 

Un verán inlvidable
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emocionantes, desexo contar un con detalle, un no que estivemos 
máis unidos que nunca, un día no que nos demostramos uns aos 

outros confianza e o que era a verdadeira amizade. 

Sábado 28 de Agosto de 2010: 

A mañá comezou tranquila, este era un día especial, xa que se 
celebraba en Boiro “O mixto”, esta era unha famosa competición, na 
que rapaces e rapazas de todas as idades unían as súas forzas para 
enfrontarse a distintas parellas e medir as súas calidades. 
Este ano, os máis novos atrevémonos a enfrontarnos aos máis 
veteranos, por iso, o noso grupo de sempre, uniuse máis que nunca, 
era a primeira vez que xogabamos rapazas e rapaces xuntos nunha 
competición oficial, por iso... as semanas anteriores, fomos 
buscando parellas coas que participar, moitos quedaron sen parella, 
pero estaban alí para animarnos en todo momento. 

As parellas eran as seguintes: 
Isma – Ana ,Ánxela – Xián,  Arsenio – Sara , Patri – Miguel,  Evelyn – 
Dani, Sheila – Fran

A verdade é que había moitas máis parellas e tamén xente que por 
vergoña ou por tempo, quedou sen xogar, pero igual, asistiron á 
celebración tan famosa que ano tras ano se celebra na praia de 
Barraña. O curioso, é que é unha competición pequena, pero aínda 
así, asiste xente de todas as partes de Galiza. 
Agora, comecemos a contar cada unha das fazañas e curiosidades, 
que cada equipo realizou, para iso, vou comezar polo final, é dicir 
comecemos con... 

Sheila – Fran: Era un equipo moi completo, xa que Fran destacaba 
pola súa altura e Sheila polas súas habilidades de defensa, é dicir... 
que Sheila se encargaba das baixas e Fran das altas, eran moi bo 
equipo, xa que o que destacaba deles, era o tempo que levaban 
xuntos, si, xogando había pouco pero... xuntos dende sempre, 

coñecéronse na escola, e pode ser que esa fose a razón de que 
estivesen ao fin e ao cabo tan unidos no xogo, e tivesen tanta 

confianza un no outro. 

Patri – Miguel: Pode que fose a parella máis curiosa 48
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de todo o torneo, e por suposto, a máis forte. A razón era sinxela, 
xa que por unha estraña razón, levaban xogando xuntos dende o 
primeiro día que nos coñecemos, a verdade é que Miguel era novo 
nisto, pero xa dende o principio de verán, decidiu que a súa parella 
para o resto dos mixtos sería ela, Patri, que orgullosa, aceptou a 
petición. Por iso, xa dende comezos de verán, naceu neles unha 
amizade verdadeiramente especial, que lles axudaba no campo e 
que lles daba seguridade á hora de realizar calquera movemento. 

Ánxela – Xián: Tiñan calidades moi parecidas, xa que ambos foran 
centrais, por iso pode que lles fallara a defensa, aínda que iso, non 
lles preocupaba a ningún deles, xa que eran dos que o intentaban ata 
o final. Por iso, era dos equipos que máis se entendía. Aínda que cada 
un en parte ía por libre, era verdadeiramente curioso porque aínda 
así compaxinábanse moi ben grazas, sobre todo, á súa experiencia 
na rede. Aínda que como comentei antes, non tiveran a mellor 
defensa, esforzábanse ao máximo en tocar bóla en todo momento, e 
en moitos casos, isto axudoulles a sembrar no contrario dubida e 
engano.

Evelyn – Dani: O máis seguro é que fose o mellor equipo dos máis 
novos, xa que ambos tiñan moi boas habilidades defensivas, aínda 
que a confianza neles non era tan grande, contaban con que cada un 
estaba seguro de si mesmo de forma individual ao realizar calquera 
movemento, por iso, os seus fallos eran os mínimos, e a hora de 
enfrontarse a calquera rival, o medo, non chegaba a nacer neles.
Evelyn xa levaba tempo xogando, pero Dani era o primeiro ano que 
xogaba, e pode que fose pola confianza que puxo en si mesmo ou en 
Evelyn que o fixo tan ben que se notaba que era un equipo moi ben 
compaxinado. A verdade é que non chegaron a renderse nunca 
porque se tiraban a todas as bólas, caían un enriba doutro e non 
perdían o punto ata que o contrario tragara area.

Arsenio – Sara: Estes dous si que eran bo equipo, non é que foran os 
mellores en algo... senón que dominaban case todas as artes. Por 
iso, non se renderon en ningún momento, loitando ata o final, 
sen deterse no xogo, ademais, estaban seguros de si 
mesmos, tanto como equipo como cada un por 
individual. Tamén tiñan a calidade de que a amizade 49
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neles e a confianza estaba moi presente e non dubidaron en ningún 
momento de que pasase o que pasase aquilo era para pasalo ben. 

Estaban ademais nun dos grupos máis difíciles, pero iso non os fixo 
deterse a alcanzar o seu soño, xogar como nunca e demostrando o 
que valía cada un tanto como xogador coma como persoa.
O máis curioso deles, sen dubida, era que dos máis novos, era o 
único equipo, que fixera camisetas personalizadas, a todos nos 
chamou a atención, por iso... o próximo ano estamos decididos a 
seguir o seu exemplo.

Isma – Ana: E chegamos ao grupo dos máis novos... polo menos 
máis que os grupos anteriormente mencionados. A verdade é que 
eran o equipo con mellor 
técnica e desprazamento, xa 
que ambos tiveran a sorte de 
practicalo de forma en parte, 
intensiva. Non sei, se foi polos 
ánimos que lle demos ou pola 
confianza que puxemos neles 
pero foron os únicos que 
pasaron as probas da tarde, é 
dicir, as eliminatorias, a 
verdade é que non pasaron 
máis de alí, pero o feito de 
chegar tan lonxe, fíxoos en 
parte sentirse máis seguros á 
hora de xogar.

En resumo que eramos todos 
equipos moi especiais e 
completos, no que o que máis 
valía era a amizade que tiñamos uns cos outros, por iso en todos os 
partidos había un grupo de rapaces e rapazas animando, 
asegurándolles aos seus compañeiros do campo que estaban alí 

pasase o que pasase, que daba igual o resultado e que o fixesen o 
mellor que sabían. Por iso, foi para min un día realmente 

especial, no que o que máis estivo presente foi a amizade 
e a confianza, aínda que tamén houbo rabia, apoio, 

cantos, gritos de ledicia, ánimos e sobre todo, un 50

Lara Manzanedo M. 1º bach



 PALAVRA PERDUDA - N 13 -  ANO 2011                          

o lapis dos sonos-

grupo de xente unida pola paixón dun deporte, un deporte que 
durante un días nos fixo máis especiais ca nunca. Por iso, desexo 
que para o ano, cando nos reunamos de novo, todos conten esta 
historia, só que cada un coa súa opinión e coa súa experiencia.

Xa que o que realmente fai a esta experiencia especial é que foi un 
día só, pero o que pasou ese día, que non está de todo relatado nesta 
pequena historia é que a amizade estivo sempre presente, aínda que 
si, tamén podería contar que estivemos tamén case toda a noite na 
praia, revivindo momento a momento esa mañá e tarde tan 
espectaculares, sen esquecer en ningún momento a todos aqueles 
que dende o principio do día nos animaran, por iso, ó terminar o 
verán, as dúas frases que máis dicimos e as que máis escoitaremos 
no principio do verán do ano que ven serán estas: 

“Aconteza o que aconteza eses momentos non nolos quita ninguén” 
– É dicir... que un ano enteiro separados non nos fará esquecer aquel 
verán tan especial, nin aos que realmente o fixeron especial.

“Non é desde sempre pero... si para sempre” – É dicir... que pase o 
que pase, sempre estaremos presentes uns nos outros, aínda que 
teñamos grandes diferenzas ou aínda que un morea de desgustos 
nos separen, xa que sempre nos quedara gravado nun recuncho do 
corazón que aqueles que de verdade importan, poden chegar tarde, 
pero por sorte... sempre chegan, e sobre todo... no momento que 
máis precisas deles.

Espero, que vos gustase esta pequena historia, que si, é pequena, 
pero tan chea de sentimentos que se me fai difícil non sorrir cada vez 
que a recordo, e si, pode que pareza unha parvada, ou que non 
pareza nin unha boa historia, pero para min foi máis que iso, foi un 
momento, que me gusta relatar, para poder transmitirlles aos 
demais que hai momentos que duran tan só 24 horas, pero son 
momentos que debes recordar sempre... porque aínda que queiras 
repetilos, só suceden de casualidade, por iso o meu consello é que 
che sorríe a vida por toda a sorte que che dá, pero tamén a xente, 
que cha desexa e que cha proporciona. 

51
Bugallo Sánchez  Sara 3º ESO A
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``GALICIA´´

Verde, cor de esperanza,
verdes campos,
verdes montes

como esquecer o verde
verde da miña terra,

terra de paisaxes verdes,
algún día estaréis nela,

algún día volveréis verte.

``A ESTRELA´´

Marchou coa luz da alba,
non puiden vela ben.

Cando pasou pola miña casa
non puiden vela ben.

Despois chegou a tarde
e non puiden vela ben,

pero axiña chegará a noite,
entón si, miña estrela,
entón podereite ver.

``O GATO DA RÚA´´

O pequeño gato da rúa
sae todas as noites

por todas as partes buscando
comida nos arredores.

É un gato misterioso
que sempre semilla triste

pois non ten un amigo
nin ninguén que o visite.52

accesit
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Un día atopouno un neno
e tanta pena lle deu

que o levou para a súa casa
e alí para sempre quedou.

``OS AMIGOS´´

Para rir e chorar,
para pasalo mellor,
para discutir e falar 

e para estar ó carón.

Para facer compañía,
para xogar no serán,
para saír de troula
en inverno e verán.

Para ter un apoio,
alguén con quen contar
para iso están amigos,
amigos para ben e mal.

53Alex Ferreirós Laíño 1º ESO B
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Por que mirei os seus ollos lascivos ignorando o erro que estaba 
cometendo? Por que finxín non amala cando crin escoitar o 

silencio do amor?
En cada bágoa derramada incluín rabia e odio. Rabia por non 

vencer ao poder da miña mente e odio contra a miña memoria 
pola presenza do seu recordo. Quixen esquecela, foi en van. 

Desexei invitala ao sufrimento que padecín, pareceume ingrato. 
Non sei se amala ou ignorar os seus cálidos beizos. Non sei se 
bicala ou evitar o seu xogo traizoeiro. Este chan cansa xa de 

resistir o peso da miña dor, a miña alma busca acubillo pero non o 
encontra. Agora o meu corpo descansa colgado dunha corda, o 

meu alento apágase e os meus ollos cérranse.

54

confuso

Gabriel Piñeiro Fernández 3º ESO B

Paloma Romero O. 1º bach



 PALAVRA PERDUDA - N 13 -  ANO 2011                          

Fardel das palabras

Desexo , fundirme…
doce

aroma
das primeiras flores
suave e acompasado
baile do infinito azul

cálido e intenso
sorriso

que Apolo me avasalla.
Gozar, sen límites

sen fronteiras, infinitamente
o solpor, o estío, o crepúsculo,

o amencer.
O sentimento que codifica

a linguaxe,
da natureza.

Mestizaxe de alma e palabra
todo se transforma

en vida,
en POESÍA.

55

desexo
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Súbita palpitación

corrente involuntaria
percorre o meu ser,

 a  miña persoa
viaxa, transládase,

un mundo que sospeitou
nunca podería existir.

E cando,
todos os meus sentidos 

se desbocan, confíanse nesa
pracenteira sensación,
a súa par, chega a fin,

o punto final.
A paz que chega e deixa consigo

o doce sabor
que non entende nin respecta

dos meus sentidos a orde.

56 Esther Perrino (1º Bacharelato B)
MªJosé.Fdez.1ºBach.
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De que serve vivir
se non serve de nada
preferiría non existir
ou morrer afogada

Se non nacera
sería moito mellor

tirarse por unha escaleira
non sería tanta dor

Neste mundo inxusto  
onde nós vivimos 

neste mundo inxusto
onde nós nos rimos
É unha alegría saber

cunha leve brisa
que vas morrer 

algún destes días

Agora estou aquí
non sei canto tempo

é moito sufrir
aguantar este lamento

Vos non sodes diferentes 
e intentades encubrilo

que é o que pretendedes
ensinando un sorriso?
O tempo non se axusta     
non podemos evitalo

mentres unha vida xusta 
observa dende o outro lado
Entre tantas persoas rindo
existe un gran sufrimento

unhas cantas sufrindo
e outras tantas morrendo

57  Melisa Laíño – 3º ESO A

poemas
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Lois Pereiro naceu en Monforte de Lemos e estudou no colexio 
dos Escolapios. Comezou a escribir aos 15 anos de idade. Tras finalizar 
o COU marchou a Madrid, onde iniciou os estudos universitarios de 
ciencias políticas e socioloxía.

No ano 1981 foise a vivir á Coruña, onde se uniu á revista 
Naval. Nesta época entrou en contacto cun grupo de poetas entre os 
que figuraban Xavier Seoane, Francisco Salinas e Xulio López, 
participando en varias antoloxías como “De amor e desamor (1984)” e 
colaborando en revistas como (La naval, Trilateral, Luces de Galiza…)

Tan só publicou dous poemarios en vida, Poemas 1981/1991 e 
poesía última de amor e enfermidade (1995). En 1996, ano da súa 
morte, saíron á luz “Poemas para unha loia”, que recolle obras da época 
Madrileña, publicadas na revista Loia, e que inclúe o ensaio “modesta 
proposición para facer xirar a roda hidráulica dunha cíclica historia 
universal da infancia”.

Respecto ás causas da súa morte, a pesar de padecer sida, 
foron un cúmulo de enfermidades que acabaron cunha insuficiencia 
hepática.

O 26 de xuño de 2010, a Real Academia Galega publicou a súa 
decisión de adicarlle o Día das Letras Galegas de 2011 a este autor 
monfortino.

A súa obra:

.Poemas 1981/1991
.Poesía última de amor e enfermidades(1995).

.Poemas para unha Loia.
.Conversa ultra marina
.Náufragos de paradiso

Antoloxía
.Modesta proposición e outros ensaios

.Obra poéica completa e obra completa. 

58

Lois Pereiro

Xeila Santamaría González 1ºBacharelato D
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Ti es auga doce que,

como todos, chegarás ó mar

que é o vivir,

es grateful dead sen drogas

ou a guitarra sen cordas,

es ti e es eles,

iguais, como sempre seredes.

Eu son esas ondas do mar de Vigo,

as que viron ó teu amigo,

son o punto da recta infindo,

o que buscas cando estás durmindo;

son o que saíu do río preso no que vives,

ou no que cres que vives;

son Jimy, Jim, Janis e outros,

o que ten soños doces no mar.

Ti es o que medra e estuda

buscando a vida estable, muller e fillos,

es un programa do mundo preso no que vives,

ás veces ignorante e banal,

outras dotado de algo que che fai diferente, pero

sempre che levará a corrente 

e nunca chegarás a voar

nin pola beira do río andar.

Declaración dun poeta morto sobre

a alfombra do teito nun tellado:

Primeiro premio Poesía Letras Galegas Bacharelato
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(Reflexiona)

…

(Chora)

…

(Pensa)

…

(Existe)

En realidade, isto é mentira.

Nin ti es ti nin eu son eu,

somos ambos os títeres

de alguén que non nos mira,

de alguén que non respira

e que un día, sen máis

colle e nos tira.

                                                                  

           

60 Pedro Campos García 1º Bach. A
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Que é a guerra?

É onde as persoas van a matar.

Que é a guerra?

É o que fai ao mundo chorar.

Quero que no mundo se acabe a dor,

quero que no mundo haxa máis amor

Que é a espada?

Ë unha arma de prata.

Que é a espada?

Ë unha arma que mata.

Quero que no mundo se acabe a dor,

quero que no mundo haxa máis amor.

Non quero que haxa máis guerras

porque me enchen de penas.

Quero que a vida teña outra cor

quero que a xente viva mellor.

Quero que no mundo se acabe a dor,

quero que no mundo haxa máis amor.

Quero

Primeiro premio Poesía Letras Galegas ESO
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Eu coñecín un neno inmigrante

que non tiña pais.

E fixémonos amigos,

e fixémonos cantantes.

Con el xogaba todos os días

á corda, ás escondidas,

con el enchíame de alegrías

e a vida parecíame emocionante.

E fixémonos amigos,

e fixémonos cantantes.

Eu fíxenme escritora,

El fíxolle pintor.

Eu conto a nosa historia

e el píntaa con primor.

E fixémonos amigos,

e fixémonos cantantes.

62

Amigo Inmigrante
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Cando marchaches

rompíchemes o corazón,

como unha daga no meu interior.

E agora só podo odiarte.

Agora que volviches

intentas pedirme perdón,

disme que cambiaches,

pídesme que teña compasión.

Pero non podo facelo,

por que non podo crerte?

fúcheste ao estranxeiro

e souben que acababa de pederte.

Esperas que te crea?

esperas que caia nos teus brazos?

non nos unen algúns lazos

aínda que ti así o vexas.

Esquécete de min,

bórrame da túa memoria.

Porque este conto remata así,

Cun final sen historia.

                                                                                                                                                          

63

Adeus

 Raquel Mosquera Chouza 3º ESO A
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64

No mesmo intre no que se escoitaba o versátil chirriar das 

xanelas e o bater de apurados pés correndo polo chan descalzos, o 

encarapuchado abría a porta da sección vedada.Avanzou inseguro 

cara á ventá e asomou a cabeza mentres sacaba do peto unha 

bolsiña que encheu decontado a estancia cun fresco recendo 

primaveral. Deseguido sacou da bolsiña unha singular flor que se 

retorcía e ata semellaba falar e comezou o seu soliloquio mentres 

suspendía no alto o estraño vexetal. Como chamados polo vento, 

comezaron a aparecer no exterior uns misteriosos puntiños que 

refulxían na escuridade, cada vez máis, e máis, e máis... e todos se 

situaban no espazo trazando un sinuoso camiño que tiña a súa orixe 

no interior da habitación. O encarapuchado gardou de novo o abatido 

ser e o recendo no aire cesou. Permaneceu ergueito coma unha 

árbore enraizada ao chan un bo rato antes de cerra-la ventá e 

perderse por un dos inmensos corredores da biblioteca. Trala 

inesperada morte de Tabrek, rei do mundo terráneo, os demais 

inimigos non dubidarían en aproveitarse da debilidade do seu 

pobo.O home que deslizaba os seus dedos polos lombos dos libros 

acercábase moito á finalidade dese roubo, pero por máis que o 

intentaba non chegaba a entender quen o puidera facer. O lume 

abrasa, a auga molla, o aire destrúe... De súpeto atopou un oco 

baleiro ateigado de terra, e a máis crúa realidade caeu sobre el coma 

unha onda cae sobre a area.

 O crepitar do lume repenicaba na noite profanando o mesto 

silencio que se estendía entre as ramas das árbores. O rebulir da 

auga dun manancial preto do claro comezaba a provocar 

desconfianza entre as figuras que se dispoñían arredor da 

fogueira, e o lume facía arriscados contrastes nas 

Ventos de Guerra

Primeiro premio Prosa Letras Galegas Bacharelato
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farrapentas vestimentas dos presentes, alternando iluminacións e 

sombras que cambiaban á súa disposición. Dúas eran as 

descoñecidas personaxes que falaban devagar, mirando inquedas a 

escintilante auga e as árbores que ameazaban con aplastalos en 

calquera momento. A excitación era notable na súa comunicación, e 

a cada elevación de voz tiña lugar unha forte labarada que 

chamuscaba as ramas máis altas dos salgueiros.Falaban de traizóns, 

de oportunidades e de alianzas. De coléricos movementos de terra, 

de afiados carámbanos e de fortes refachos.Falaban de todo iso mais 

non tomaban decisións.Analizaban milimétricamente cada 

posibilidade, cada probabilidade de fallo, cada beneficio.Só podían 

coller un camiño correcto, e porén, sabían tan pouco do que en 

realidade ocorría... Arrriscarse podería levalos ao fracaso, por iso 

decidiran manterse á marxe e agardar feitos.O que tiñan de 

debilidade gañábano en poder, mais atopábanse en desvantaxe con 

respecto aos demais.Pola contra, os subterráneos gozaban de 

grandes coñecementos, a verdadeira esencia do mundo, aquilo ao 

que lle chaman libros.A balanza inclínase sen remedio, ao parecer, a 

favor dos subterráneos. Ao parecer... Porque os servos da chama xa 

tomaron unha decisión.

 Ao longo das beiras do río as augas comezaron a moverse, 

formando burbullas cada vez máis grandes, turbias e intermitentes. 

Dous fermosos seres se elevaban sobre a corrente sen moverse un 

ápice, implacables. Dispoñíanse fronte a fronte, e as expresións nas 

súas faces non denotaban outra cousa máis que seriedade. Os trazos 

afiados máis os longos cabelos brancos coma a neve conferíanlles un 

aspecto inusitado, mais digno de admiración. As súas mans 

escamosas describían trazos na auga envolvéndoos nunha escura 

danza, ateigada de movementos e pingas que relucían en 

resposta aos raios do sol. As burbullas comezaron a 

elevarse, e as masas de auga detivéronse no seu fluír 

habitual, como retidas por unha muralla 65
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inexpugnable. Un dos individuos elevou unha man e deixouna 

caer con forza oblicuamente, coma se o seu verdadeiro propósito 

fose cortar ao outro pola metade, que subitamente dispuxo as dúas 

mans xuntas como formando unha barreira. As augas comezaron a 

desprazarse, obedecendo as ordes dos individuos, e no momento 

final colisionaron formando unhas ondas que aniquilaron parte da 

vexetación e arboleda das beiras.A loita parecía estar lonxe de ter un 

final, e as augas adoptaban as máis intrincadas formas buscando a 

vulnerabilidade do opoñente, coma serpes dispostas a inxectalo o 

seu letal veleno. As forzas da natureza semellan estar tolas estos 

días. Os máis sabios adeptos da auga dispóñense a matar... 

convencidos da veracidade das súas percepcións. Un deles sabe que 

a Terra precisa deles vitalmente. O outro, en cambio, prefire sufocar 

as lapas. Lonxe do tumulto da enfontación, alguén observa 

calculador dende o ceo, batendo as ás acompasadamente.

Nótase no vento ausencia de osíxeno. Ausencia de osíxeno e 

innumerables partículas suspensas no aire sen rumbo. Unha criatura 

fúndese coas nubes e desprázase a moi altas velocidades 

describindo traxectorias circulares e creando refachos ao seu redor. 

O ceo amosaba estes días o seu lado máis desolador. Inmensas 

nubes grises o cubrían ocultando a insistente claridade do sol, e o 

cargado aire conferíalle a Mágnica un aspecto delirante. Porque 

Mágnica sofre, sofre mais non sente nada. Non respira, nin ten calor, 

nin frío. Tampouco chora, pois as bágoas acabáronselle e xa non hai 

onde depositalas. A terra quebrouse, e o sostén do mundo 

derrúbase. Mágnica quedou olvidada no plano dos esquecementos, 

mentres a codicia e o engano se acentúan na superficie. A figura 

detense de súpeto revolotendo as ás, nunha posición pensativa, cos 

estraños apéndices en lugar de brazos debruzados sobre o 

emplumado peito e os ollos brancos entornados. Xorde do 

aire un refacho que se despraza rapidamente 

formando unha curva e se disipa nas nubosidades. 
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Escóitanse tronos, e en cuestión de segundos, unha forma 

descende do ceo para situarse a carón do meditador.

Desequilibrio é sinónimo en Mágnica da desaparición de toda 

racionalidade . Os clans céganse e atacan en resposta aos sismos da 

terra. Toman decisións  pouco meditadas, coa defensa como único 

argumento. Entre sacudidas terrestres, furacáns, ceos negros  e ríos 

desbordados alguén irrompe nun inmenso océano de dúbidas. 

Afastado de todo perigo, rodeado de rochas nunha gruta que 

ameaza con virse abaixo en calquera momento, a súa  cabeza 

semella un crebacabezas a punto de estourar. Como comunicarse 

con reinos cegados pola ira, a cólera e o máis alto sentimento de 

superioridade? Como non perecer no intento? Como actuar cando o 

mundo se envolve nunha serie de aterradoras loitas sendo ti a única 

causa do que acontece? O mundo non é un bo lugar para os débiles, e 

ata para os máis fortes constitúe un terreo hostil e despiadado. O 

mundo é un asasino en serie que clava coitelos dende a sombra. 

Subvure continúa enfrasacado na súa aparente fonda meditación, 

palmeando o chan, anal izando diversas vibracións 

simultaneamente. Os raios de luz que se aventuran dende a entrada 

reflicten sobre os seus ollos en branco, que permanecen inmutables. 

Sobre a súa face esténdense profundos sulcos que avanzan  

verticalmente dende a fronte ata o queixo e son visibles grazas á luz 

solar. As ideas que se arremuíñan no seu maxín comezan a aclararse, 

coma diversas cores mesturándose nunha paleta na que se engade 

máis e máis branco. Comeza a comprender, a vislumbrar o que 

sucederá necesariamente se quere continuar con vida. Debe ser 

extremadamente  cauto, debe actuar dende a escuridade, facendo 

uso das habilidades que lle confire a súa condición de subterráneo. 

Ten que actuar sen correr riscos, coma un señor facendo uso 

dos seus vasalos. Comeza a verdadeira acción.

Dúas grotescas figuras deslizábanse 67
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torpemente entre os abetos, que semellaban ruxir enbravecidos. 

As pegadas que deixaban no seu transcurso despedían inmensas 

columnas de vapor, vapor negro coma o pote. Entre as árbores 

podíase percibir un feble siseo, que diminuía a súa intensidade de 

cando en vez mentres seguía aos volátiles corpos ennegrecidos 

ateigados de profundas fendas incandescentes. De súpeto, a figura 

máis voluminosa detense, e albisca concienzudamente os arredores 

con eses ollos profundos e ambarinos. Apróxímase o siseo polas súas 

costas e cunha rapidez inusual voltéase e expulsa unha 

desmesurada cantidade de magma, que se espalla en tódalas 

direccións provocando un caos descomunal. O que era unha pasaxe 

arbórea convértese agora nunha infinidade de focos desprendendo 

vapor, árbores chamuscadas e magma deslizándose pola terra 

escarvada.Entre vapor e petiscos de terra e po aparece un pequeno 

ser flotando no aire, e as súas grandes orellas, finas e puntiagudas, 

son a característica máis salientable. 

-Tempos de desconfianza corren, vellos amigos-di o diminuto ser 

cunha voz extremadamente aguda.

-O feito de que un dos teus se presente aquí e agora non mellora as 

cousas… Cal é o propósito  polo que sacas a túa bífida lingua a 

paseo? –expresa Tax, que así se chama unha das personalidades, 

inquebrantable.

-Se a miña intención non fose axudar, pereceriades agora mesmo  

ante o poder da terra-contestou-.Polo mesmísimo Tabrek que o 

faríades.

-Falas nun ton de superioridade que non che convén para nada, 

pequeno trasgo. Que razóns levarían aos servos de Nusku a facer 

tratos cun ser da túa condición?-manifesta Tax.

-Se loitades pola harmonía de Mágnica sen dúbida debedes 

escoitarme. Pretender caervos ben non é a miña 

intención, conformome con que acollades ben isto que 

vos digo- menciona o trasgo sen parar de moverse, 68
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inquedo-.Debedes dirixirvos cara ó oeste, máis alá das montañas, 

nun pequeno paraíso onde habita a verdadeira razón de todo isto,  

que non remitirá ata que tódalas forzas que controláde-lo o mundo 

dominéde-la a vosa fachenda.

-O silenzo tórnase máis fermoso cada vez que falas nese ton tan 

sumamente cínico – case berra Tax, alporizado-. 

-Repito, querido amigo, só quero axudar. Inclínaste polo equilibrio 

ou pola destrución?De seguir así, véxote asasinado polos xélidos 

coitelos de Océano, amigo meu. Ou quizais teñas un pouco de sorte e 

Mephet apague esa débil chama que desprendéde-los da túa raza. 

Esquecécheste xa do pasado?  Agardo inquedo- e no mesmo intre no 

que a voceciña cesou, o pequeño ser esvaeuse rápidamente.

O trasgo non puido ver o efecto das súas últimas palabras, e 

de velo, deu por seguro que non tería o valor de seguir co seu 

fachendoso e irónico discurso. As nubosidades acrecentábanse no 

horizonte, e personalidades duras coma o ferro mitigábanse dando 

paso a novas posibilidades.

-Lunamoval, non dubido das túas capacidades de convicción, pero 

isto semella atoparse fóra do noso alcance-manifestou Subvure con 

seriedade-. Non podo evitar pensar que todo isto empeorará.

-A presenza de Mephet en Ten'emm está asegurada, con iso 

gañamos bastante… A miña dúbida reside en Océano e Hylipse…-

expresou o trasgo pensativo-. Foi sen dúbida o encontro máis 

complexo. Semellaban levar días en desacordo, encarnizados nun 

enfrontamento perpetuo.

-En canto a Tax e Cylism… Demasiada petulancia, pero á hora da 

verdade a curiosidade venceraos. Non desaproveitarían a 

posibilidade de entramar calquera tipo de relación con Mephet. 

Saben que son inferiores, aínda que non o demostren.

-Tax guiarase pola decisión de Mephet. O seu 

coñecemento ancestral é equiparable a tódolos 69
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coñecementos que temos a través dos escritos.O seu 

comportamento influirá na decisión de Tax, e pola contra dubido 

que afecte o máis mínimo en Océano e Hylipse.

-Comprobarémolo en poucos días, Lunamoval, polo de pronto 

agardaremos.

Lunamoval sorriu histrionicamente.

Apreciábase un inmenso balbordo nos corredores. Os 

subterráneos desprazábanse dun lado a outro, alertados polas fortes 

sacudidas do terreo. Nunha antecámara situada no extremo oriental 

do corredor máis amplo, dúas personalidades falan devagar.

-En dous días, en Ten'emm. A presenza de Mephet é máis que obvia. 

Despois da nosa conversa podo dicir que non nos ten gran aprecio. 

Sería máis probable un suicidio ca unha alianza con nós. 

-Xa entendo… Un grupiño comprometedor, a verdade. Moi ben dado 

ese golpe,quizais.-dixo unha voz grave.- Polo visto Subvure non 

coñece dabondo o poder que nos pertence. Que inxenuo!

-A verdade non pensei que fose tan estúpido. 

-Subestima o poder da terra. Que me dis de Océano? Tax teme o 

poder de Mephet, unirase a el en canto advirta o mínimo perigo. 

Daquela correspóndenos falar con Océano, gustaralle afogar unhas 

poucas brasas incandescentes. 

-Certo.E cun pouco de sorte unirásenos Hylipse. Tax e Cylism 

permanecerán xuntos, do contrario serían demasiado vulnerables.

-Sensata percepción… Auga, lume e aire á nosa disposición. 

Maxistral!

-Máxico! - dixo unha voceciña, que seguida dunha leve vibración, 

percorreu a sala ata desaparecer pola grosa porta de madeira.

Mentres, moi lonxe, unha nívea extremidade emplumada se 

xuntaba a unha escamada man en sinal de amizade.

Subvure permaneceu sentado agardando, mentres 
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lle botaba un vistazo ao libro que repousaba entre as súas mans. 

Tiñan que darse présa, senón todo o feito ata agora non surtiría o 

efecto desexado. O obxectivo principal cumprido implicaba 

ofuscación entre tódolos subterráneos, e iso significaba máis tempo. 

O ritual debería ser levado a cabo inmediatamente. A chegada de 

Mephet era inminente. Cando o poder da terra se dobregara ante el 

Océano e Tax correrían a mesma  sorte que Tabrek, cuxo corpo 

repousaba aos pés de Subvure.

Tax avanzaba inseguro cara ó lugar acordado. Cylism 

seguíao, á espreita, escudriñando cada pedra, cada árbore, cada 

espazo aparentemente baleiro. O lugar non lle inspiraba confianza 

ningunha. Tratábase dun espazo de terra rodeado de augas turbias 

ateigadas de nenúfares, nos que asomaban enormes ollos saltóns 

por enriba da auga, que semellaban saír das súas órbitas. Maila estar 

rodeada de auga, a terra era firme, e nela discorrían grosas raíces 

que remataban en corpulentos troncos e voluminosas copas de folla 

caduca. A pesar da grande cantidade de árbores, había un claro 

bastante amplo, que se atopaba iluminado por uns cálidos raios 

solares que tamén se filtraban entre as ramaxes provocando reflexos 

desconcertantes na auga. De súpeto, apareceu un ser de detrás do 

groso tronco dunha árbore, que iluminado polo sol mostraba un 

característico rostro polo que navegaban profundas hendiduras 

verticais. Preto del o nauseabundo trasgo cometarros, movendo as 

mans sen parada denotando certa falta de tranquilidade.

-Subvure.Con moito gusto-dixo este.

-Tax, é este, Cylism-expresou Tax sinalando a Cylism, que agora 

miraba inseguro ao seu arredor.

Mephet descendeu polo claro ao mesmo tempo que Océano 

xurdia da auga rapidamente, entoando unha salmodia, 

que provocou instintivamente a tódolos presentes. Da 

auga xurdiron pequenas porcións uniformes que se 71



 PALAVRA PERDUDA - N 13 -  ANO 2011                          

Concurso Letras Galegas
cristalizaron e arremeteron contra Mephet. Unha lubarada 

desmesurada derreteu os afiados carámbanos de xeo, que 

pingaron sobre a masa de auga inferior.Tax. Hylipse emerxeu da 

auga, xusto diante de Mephet. Unha das grosas raíces 

desprendéronse do chan, abrindo unhas enormes fendas no terreo, 

que decontado se encheu de máis e máis auga. Manifestouse a 

espaldas de Tax un singular ser abominable. O seu corpo atopábase 

cuberto de xigantescos fungos fosforescentes, e todo o seu contorno 

se atopaba cuberto dun xel viscoso que despedía un forte cheiro a 

xofre. Mephet mostrou un xesto de estupefacción ao ver  a Tabrek 

fronte a el. Non, de seguro que se trataba dun estraño xogo, Tabrek 

atopábase baixo terra, el mesmo o sepultara baixo terra logo do 

ritual , e agora alzábase fronte a el, implacable. Agora compredía 

que o que Subvure  denominaba falta de práctica no seu poder con 

respecto á terra era a ausencia completa de dito poder. O cazador 

convertérase na presa. Nunha profunda voráxine de confusións; 

puntiagudos canelóns xeados se facían pedazos ao impactar con 

xigantescas raíces animadas que xurdían do chan movéndose 

maxestuosamente, mentres o osíxeno do aire se esgotaba sometido 

a fortes combustións e as gotas de auga se irisaban en resposta á luz 

solar. Lonxe da revolta Subvure xacía no chan , e sobre el repousaba 

Lunamoval, cun groso libro de páxinas áureas entre as súas 

delicadas mans, canturreando unha mística salmodia.
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Título do libro: 

O único que queda é o amor. 

Autor: 

Agustín Fernández Paz.

Argumento do libro:

Este libro está composto por varios relatos 
unidos por un vínculo moi forte: O amor.
Todos estes relatos falan da importancia 
do amor, un sentimento moi poderoso, 
capaz de cambiar a vida de calquera 
persoa.
Os personaxes de cada relato viven varios episodios amorosos, mais 
ás veces experimentan a amargura do desamor ou a ausencia do 
amado ou amada.

Opinión persoal:

Na miña opinión, esta obra está dividida en pequenos episodios 
amorosos e amosa a gran forza que pode chegar a ofrecernos un 
sentimento tan fermoso como o é o amor.
É un libro curto e fácil de ler, posto que non emprega un léxico 
complicado. Ademais, é unha lectura entretida, xa que os relatos son 
orixinais e o lector pode decidir como ler a orde dos relatos, posto 
que son historias independentes cunha única vinculación que 
caracteriza a obra: a forza do amor.
O único que queda é o amor é, ao seu xeito, un libro sobre a 
importancia da lectura nas nosas vidas, pois contén unha homenaxe 
explícita a outros libros nos que o autor inclúe diversos fragmentos.
Recomendo a lectura desta obra a calquera persoa, en especial, aos 
amantes da literatura.

73Xeila Santamaría González 1ºbach D



 PALAVRA PERDUDA - N 13 -  ANO 2011                          

O pracer de ler
AUTOR:

O autor deste libro é Manuel Rivas nado na 
Coruña no ano 1957 e coñecido por libros 
como: Todo ben (1985), Un millón de vacas e 
Os comedores de patacas (ambas as dúas de 
1990), En salvaxe compaña (1994), Que me 
queres amor? (1995) ou a xa famosa novela 
O lapis do carpinteiro da que se fixo unha 
película. Nas súas novelas máis recentes 
podémonos atopar con A man dos paíños 
(2000) ou a aquí nomeada Todo é silencio 
(2010)

ARGUMENTO DO LIBRO:

Esta novela desenvolvida en Brétema, Galicia, cóntanos a historia de 
Mariscal, un capo contrabandista que o único que buscou toda a súa 
vida foi o afecto de todos os que o rodeaban. Pero nesta obra non só 
poderemos gozar da lectura que o autor nos fai chegar analizando o 
mundo do contrabando, se non que tamén aparecerían temas como 
a amizade e o amor. 

OPINIÓN PERSOAL: 

Na miña opinión este é un libro bo así como todos os deste autor pero 
considero que nesta obra fixo un uso dun léxico galego moi rico algo 
complexo  e con iso o que consegue é crear algunha dificultade na 
lectura, posto que á xente gústalle identificarse co libro que le e que 
este o leve ó terreo onde se desenvolve a historia, e se iso non ocorre 
o libro faise algo pesado . Aínda así eu animo a ler esta novela xa que 
espertou un gran rebumbio entre a crítica galega e dentro duns anos 
converterase nun clásico.
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