


























I.E.S. Praia Barraña

Letras Galegas

 Roberto Vidal naceu en Santiago de Compostela en 1950 e faleceu na mesma 

cidade en 2002. Formou parte do denominado “Grupo Abrente” que, a partir dos 70, 

renovou e actualizou tanto a escrita como as representacións dramáticas galegas. 

Todas as súas actividades xiraron sempre, e en exclusiva, arredor do teatro: desde a 

creación do Grupo Antroido (1975), até a súa compañía actual “Teatro do Aquí”, 

pasando pola breve experiencia da cooperativa “Teatro do Estaribel”.

A súa produción está caracterizada:

1. Polo compromiso co país e ca lingua.

2. Coa experimentación estética.

3. Co diálogo coa tradición: culta, popular, literaria, histórica, social e 

política.

O feito de que Vidal Bolaño escribise para a súa compañía, coa urxencia que esixe 

a obrigada estrea anual e a atención adicada ó texto espectacular, non empezou en 

absoluto a calidade literaria dos seus textos dramáticos, nos que as resonancias de 

Otero Pedrayo e Valle Inclán se transforman en esmaltes que enriquecen a súa 

literatura e agasallan ó  lector. 

Xa nas décadas dos setenta e dos oitenta lograra diversos premios (Abrente, O 

Facho e Ciudad de Valladolid), como aconteceu con outros integrantes do Grupo 

Abrente, o recoñecemento artístico de Vidal Bolaño non se produciu até os anos 

noventa, cando a obtención de premios institucionais, galegos e portugueses 

normalizou tanto a publicación das súas obras como o seu coñecemento por parte da 

prensa e, en consecuencia, do público.

A súa forte personalidade deixou unha profunda pegada nos dramaturgos máis 

novos, cuxas consecuencias se verán co transcorrer do tempo. A figura e a obra de 

Roberto Vidal Bolaño foron fundamentais na construción dun teatro nacional 

galego. Nada do seu teatro se entendería sen o seu amor polo cine, pois destacou, 

coma autor, director, escenógrafo e iluminador.
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Nacín hai moito, pode que uns cen anos, ou quizais máis, é difícil sabelo cando 

non tes nada para calcular o tempo, tan só o astro rei e a súa sombra tenebrosa no 

ceo. Pero aínda que vivín máis de dez mil días coas súas noites, acórdome dalgúns 

con tanta claridade que ata me parece que está a ocorrer neste intre, pero o po do 

camiño borra as imaxes que crea a miña mente. De tódolos xeitos podo contarvos 

algúns deses momentos que a miña memoria garda con agarimo e me son 

imposibles de esquecer, por moito que o intente.

Pero, Quen son? Se hei de ser sincero nin eu o sei. Ninguén me chamou por un 

nome, ninguén quixo bendicirrme nin castigarme cun, e pode que así sexa mellor, un 

nome é un pesado lastre. Pero sei que son, son un olmo, unha árbore centenaria 

esquecida no medio dun camiño de terra seca e matogueiras con espiñas. Non son 

tan bonito como me gustaría, as miñas follas son imperfectas e comidas polos 

insectos do verán, as miñas pólas caprichosas entrelázanse para facer un estraño 

debuxo, e o meu madeiro é áspero e con pequerrechas pingas de saiva pegañenta. 

Non vexo a ninguén máis coma min preto, só po, arbustos crocantes e campos da 

mesma cor que o sol, pero ningunha outra árbore. Estou á beira dun sendeiro, sen 

lastras nin nada polo estilo, simplemente un pouco de herba aos laterais que marca 

por onde debes ir. Diante de min hai unha fonte xa seca e cuberta dunha fina capa de 

mofo, que no pasado me facía compaña co seu son envolvente. Non hai moito máis, 

de cando en vez pasa algún paxaro perdido  pero pronto me deixa.

Agora ninguén pasa pola miña beira. Hai anos acostumaban pasar os  

campesiños e as avoas sorrintes acompañadas dos seus netos que xogaban e bebían 

na fonte que entón botaba unha auga cristalina. Pero aínda que esas soían ser as 

persoas que máis acostumaban visitarme, non son as que mellor recordo, todo o 

contrario, as súas imaxes son vagas e inexactas. Pero si acordo dalgunhas historias 

que quedaron gravadas en min.

Unha foi hai moito tempo, non sabería colocala na historia da humanidade, pero 

recórdoa perfectamente. Era unha mañá clara e sen nubes, e as miñas follas 
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resplandecían baixo un sol que me acariñaba coa súa calor. Apareceron cunha 

agradable brisa unha parella de nenos, ambos os dous de non máis de oito anos, 

pode que o neno tivese nove. Pasaron máis de dúas horas xogando coa auga e 

manchando a súa roupa algo rotas con manchas de graxa cor terra e cinza. Todo o 

anaco que estiveron alí observeinos en silencio e tranquilo, divertíndome cos seus 

xogos e os seus risos. Finalmente cansos decidiron protexerse baixo as miñas ramas 

que proxectaban unhas sombras uniformes nos seus rostros redondos, pero 

encontraron algo no que nin eu mesmo me fixara. Era un pequeno paxariño, pardal, 

se mal non recordo, que se encontraba milagrosamente a salvo sobre un montón de 

herba mentres piaba de xeito débil. Entón fixeime que entre unha das miñas 

numerosas polas se encontraba un niño, sempre me estraña non o ter visto antes. 

Ambos os dous nenos intentaron unha e outra vez subir polas miñas polas para 

depositalo no seu lugar, pero por desgraza eu son alto e non foron capaces. A noite 

caía ao igual que as bágoas da nena ao sentirse incapaz de salvar aquel animal. 

Finalmente o neno colleuna da man e dixo que entre ambos os dous o coidarían. A 

nena sorriu emocionada e xuraron baixo as miñas polas que estarían sempre xuntos, 

fíxome moita ilusión compartir ese momento. Ámbolos dous fóronse antes de que o 

sol alaranxado se ocultase tralo horizonte uniforme e nunca os volvín ver, é unha 

pena. Ben, un par de anos despois apareceu por alí unha rapaza igual de guapa que a 

nena pero máis alta e as faccións máis afiadas. Veu soa, mírome un anaco e marchou 

en silencio. Realmente espero que non fose a nena aquela, non sei por que.

Os anos transcorreron, e apenas un centenar de persoas pasaron por diante miña, e 

menos foron as que se pararon a facerme compaña. Non os culpo, alí a calor era 

bastante desagradable, aínda que cando non te podes mover só queda afacerte.

Isto realmente non me agrada nada, é un recordo que me persegue como un mal 

pesadelo, ou como as sombras das miñas ramas no verán. Foi o único momento da 

miña vida que desexei realmente irme de alí, poder levantarme e marchar como os 

paxaros que emigraban cara o sur. Tampouco sabería dicir en que ano foi, o único que 

recordo de entón é que o meu camiño estaba máis transitado que de costume por 

aldeáns con eses tubos de metal e que botan fogo, lume e fume. Nunca me gustaron 

esas cousas, aínda que non saiba moi ben para que serven. Era case inverno, os 

paxaros xa desapareceran abandonando o niño, e empezou a haber xeadas ás beiras 

dos camiños. Vin unha parella e pensei nun primeiro momento que podían ser os 

nenos de antano, pero pronto me dei de conta de que  me equivocara. Era unha 
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muller nova, dubido que pasase dos vinte, de pel suave e ben vestida, pelo castaño 

como a miña codia e ollos verdes como as follas. Se puidese teríame namorado dela. 

Pero ía do brazo cun home, tamén elegante e de costas rectas, pelo escuro como a 

noite e ollos castaños como a terra seca,  todo un cabaleiro. Pasaron o día baixo as 

miñas pólas, facendo cumpridos de forma educada e discreta. Era encantador ver 

como as meixelas da rapaza se tinguían levemente de vermello ante as palabras do 

cabaleiro. Foi agradable volver ter compaña tras tantos anos de soidade. Sentíame 

como un ancián no salón da súa casa, escoitando pero en silencio, como un espía 

profesional. E aquela non foi a única 

vez que me visitaron; durante máis 

dun mes facían pequenas excursións 

para poñerse aos meus pés, aínda 

que creo que viñan máis pola falta de 

miradas indiscretas do lugar que por 

min. Dos “piropos” pasaron ás 

caricias e de aí aos bicos. Sería a 

historia perfecta de amor, pero o 

perfecto non existe. Unha tarde na 

que as nubes eran as principais no 

firmamento, ámbolos  dous se 

reuníron e falaron dos seus 

problemas. Os pais da moza non 

querían aprobar ese matrimonio, e 

non terían reparo en separalos para 

sempre. O home, cabaleiroso como 

un conde do século XV, xurou que 

ese amor perduraría. Planearon a 

súa fuxida, máis alá de onde os pais 

dela poderían ir, máis alá de onde os farois puidesen iluminalos, máis alá de onde eu 

podería velos. Depriminme un pouco. Aquela mesma noite ámbolos dous quedaron 

baixo as miñas ramas como era costume, cando o inimigo do astro rei estivese no 

máis alto. Só apareceu a rapaza, soa e tremendo de frío, a pesar das súas grosas 

capas de roupa. Levaba unha maleta e varias xoias preciosas decorando o seu pálido 

pescozo, seguro que era unha herdanza familiar. Sentouse enriba da herba 

amarelenta e mollada, esperando o seu amante entre a néboa que había. A moza 

Ilustración: Jorge Mosquera
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agardou aínda por el dúas horas entre aquela escuridade, pero finalmente apareceu, 

levando tamén el unha maleta. Encantaríame dicir que correu cara a el e o abrazou, 

que se bicaron e se foron xuntos polo camiño de terra, pero  iso nin se acerca ó que 

ocorreu. Saltarei esta parte do relato, pois é bastante desagradable e innecesaria. A 

dor non é algo necesario de recordar. Ao día seguinte un frío sol non puido quentar o 

corpo da moza inerte baixo o meu madeiro. O seu laborioso vestido azul manchárase 

da cor carmesí do sangue derramado do seu pescozo nu. Xa non quedaba rastro 

daquel horrible ser, só unha figura inerte á cal lle faltaban as xoias e todo o que tivera 

valioso, especialmente a vida. Se eu  puidese tería corrido, teríaa abrazado, tería 

derramado bágoas e berrado, e non tería deixado escapar aquel ser entre a néboa. 

Tardaron dous días en encontrar o corpo, dous días chuviosos  nos cales intentei 

tapar o corpo como puiden coas miñas pólas para que non  rompese a  súa beleza 

máis, pero pouco puiden facer. E neses horribles días, cando non puiden facer nada 

máis que observar como o sangue da moza tinguiu a terra,  sen desexalo nin sequera, 

bebín daquel líquido símbolo da morte. Foi entón cando empecei a morrer 

lentamente, cando ela me regou co seu sangue. Quixen que a enterrasen ao meu 

lado e poder protexela na morte como non puiden facelo en vida, pero nunca máis a 

volvín ver. Dende entón non volvín ser o mesmo, as miñas raíces deixaron de medrar 

e as miñas follas empezaban a apodrecer lentamente. Case ninguén volveu por aquí, 

só un par de anciáns que  murmuraban polo baixo sinalándome, ou máis ben a onde 

morrera a moza.

Xa estaba case morto, a miña codia empezaba a secarse e as formigas 

utilizábanme como fogar. Pero entón apareceu un coche, un moderno, un 600 creo 

que era. Eu había tempo que perdera o interese polo meu redor, só esperaba morrer 

o máis rápido que puidese, pero eles cambiaron a miña opinión. O rapaz era case 

igual ao cabaleiro aquel, pelo negro, pel pálida e ollos cor mel de maio. A rapaza 

parecíase á nena de hai tantos anos, loura e risoña, sempre cun sorriso na boca. Máis 

atrevidos que a anterior parella, non dubidaban en bicarse mentres o sol os bañaba 

cunha luz quente. Xogaron igual que os nenos e  amáronse igual que a parella. Por 

unha tarde recordei aquela sensación que perdera hai anos, a da tranquilidade. 

Esquecín a dor, e aínda que as miñas follas e raíces xa estivesen murchas, sentíame 

ben. Antes de irse, o rapaz quixo deixar a súa pegada naquel lugar. Na parte máis alta 

que puido tallou as súas iniciais, “F e M”, e aínda que a miña codia era seca e 

agretada, escribiuno con tal perfección que parecía feito polo mellor dos artesáns. 
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Estrañamente non me molesta que fixese iso, a marca quedou gravada no meu corpo 

ata a fin da miña vida. En certo modo fíxome compaña e cada vez que a miña mente 

se anubraba de pesimismo miraba esas iniciais e encontrábame mellor.

Sobrevivín a tormentas, a temporais e a un incendio no que puiden notar a calor 

nas follas, pero igualmente morría. Chegaron uns señores ben vestidos e elegantes, e 

empezaron a sinalar toda a chaira. Aos poucos días chegaron as máquinas pesadas, e 

quitaron terra, silvas e todo aquilo que puideron, menos a min. Trocaron a terra seca 

por unha herba verde artificial, o sendeiro por lastras cor amarelo clara, os arbustos 

por flores preciosas que nunca vira, e a miña soidade pola compaña dunha árbore 

fermosa. Ao meu lado, unha árbore das que á xente lle encanta, de follas 

completamente verdes e flores rosas que caían delicadamente sobre o novo chan. 

Era unha árbore de cerdeira chea de vida e tan fermosa que o resto de arbores 

avergoñábanse de florecer ao seu lado. Entón decateime, mentres  estaba ó lado 

desa árbore que ía substituírme, do singular que era o destino. Hai tempo, alí era eu o 

único que tiña vida, e agora en cambio eu era a morte. Moitas veces a cerdeira 

intentou falarme, pero eu non quixen dirixirlle a palabra, estaba canso e quería 

desaparecer o máis pronto posible. E chegou o día, cando unha póla podre me caeu 

sen remedio e decidiron que non debía estar máis alí. Cortáronme de forma rápida e 

precisa, agradecínllelo mentres as miñas últimas follas amarelentas caían. Só me deu 

pena porque a marca da parella que aínda seguía no meu torso ía desaparecer. 

Entón, cando me atopaba tirado sobre a herba morta, coas miñas follas caídas  ó 

redor, mentres ían buscar un transporte para levar o meu corpo moribundo, a 

cerdeira miroume maxestosa pensando que a ela nunca lle pasaría. Nese instante 

ela, a vida, preguntoume "Morte, Por que a min me aman, mentres que a ti te odian? 

" ao que lle contestei “Porque ti es unha fermosa mentira. E eu unha dolorosa 

verdade"
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 12 de xuño de 1981

Ola:

Vou facer  un diario. Paréceme una parvada pero ben… Tampouco  sei moito 

como facelo pero fareino, coma se fose o protagonista dun libro calquera. Narrarei a 

miña vida para gardar momentos memorables e podelos ler cando teña os meus 

fillos.

 Atopábame  na miña casa lendo una novela. Ese era o meu traballo, o de crítico. 

Xa teño 26 anos e só levo un exercendo  este traballo pero son considerado por moita 

xente un prestixioso crítico. De repente,  escoitei o meu teléfono soar, coa típica 

canción de Movistar. Collino e contestei.

-Ola?

-Ola! Son de aquí,  dunha pequeña aldea, dixéronme que eras investigador e 

dedicas o teu tempo libre á música. É verdade? – preguntome una voz descoñecida 

para min.

- Un pouco, por que?- respondín algo estrañado, ninguén  me coñecía por aquel  

oficio no que probara sorte na miña mocidade.

-A ver!- dixo anoxado - Es Anxo  o de Sada, A Coruña?

- Si, son. Que queres?

-Que veñas investigar  ao Pazo de Goiáns… - De súpeto, escoitouse como o 

descoñecido/a colgaba o teléfono.

-Moi ben, quere que investigue, e nin me di onde vive nin onde é o Pazo de 

20
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Goiáns- rosmei.

13 de xuño de 1981  

Ola:

Hoxe pasaban as horas moi lentas e cada vez tiña máis curiosidade. Así que 

decidín mirar na internet e encontreino, atopábase no Concello de Boiro. Decidín  

marchar. Collín o coche e encamiñeime cara aló.

Xa teño unha habitación nun hostal. Boiro é unha vila costeira moi bonita. A maior 

parte dela está cuberta de herba.  E se queres bañarte na praia non creo que haxa 

problema porque cando cheguei ía unha calor de mil demos e só había 10 nenos 

bañándose.  Paro de escribir que quero durmir.

14 de xuño de 1981 

Ola:

Hoxe espertei con ganas de interrogar os veciños do pobo, sobre todo aqueles 

que viven cerca do pazo.

-Ola?- saudei a unha muller  que estaba a sachar unha leira.

- Que queres? –preguntoume cun ton moi brusco.

- Ocorren cousas estrañas no Pazo de Goiáns? -  Preguntei disposto a  ir ao gran.

- Non me fales dese sitio, din que está enmeighado- dixo a muller con gheada e 

seseo – Vaites! Non fales comigo!- A muller foi correndo para a casa e pechou a porta.

- Empezámosche  ben! - Murmurei moi enfadado.

Collín o meu maletín e saquei  unha frauta traveseira. Púxenme a tocar.  Cando 

acabei de tocar a canción encontreime  rodeado de, polo menos, unha vintena de 

persoas.



I.E.S. Praia Barraña

22

-Que fas tocando cancións satánicas diante da igrexa?- dixo unha muller.

-  Ai meu deeeus!- Unha muller desmaiouse.

- Primeiro non é unha canción, é unha obra;  segundo non é unha  obra satánica, é 

unha obra de Mozart-  dixen.

- Ai meu Deeeus!- a muller que se recuperara do desmaio, desmaiouse de novo.

- Ten relación co diaño! - gritou un home.

- Se está visto que a xente de aquí non é moi normal -dixen moi baixiño. De súpeto 

notei un forte golpe na caluga.

15 de xuño de 1981 

Ola:

Cando espertei  xa saíra o sol e estaba dentro do recinto do Pazo de Goiáns. Mirei 

o reloxo, eran as 10.30h.

Que ben que xa estou dentro. Fun camiñando por alí e vin que ao outro lado do 

muro estaban uns  veciños e o cura.

- Que  faremos con el? –dixo un.

- Non vedes que é tolo? –dixo outro.

- Se vós o dicides…

-Hay que hacerle un exorcismo- dixo o cura en castelán.

- Aí vai o fino que fala en castelán, non poderá falar en galego coma toda a aldea?- 

rosmei.

- Si, si, si!! Eh… Creo que escoitei  unha voz- dixeron uns cantos.
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-  Será Dios Todopoderoso , que quiere que lo mateis – dixo o cura outra vez en 

castelán.

- Pero mira que me vai caer mal este cura! –rosmei.

Esperei un minuto e ocorréuseme unha idea.

-Son Deus!! – Dixen con voz de ultratumba dende detrás do muro sen que me 

puideran ver.

- Como va a ser Dios! – dixo o cura.

Os veciños mirárono con cara de poucos amigos.

-Que quere que fagamos? – dixo un neno.

- Que tratedes ben o estranxeiro, é un enviado meu que ven desfeitizar o Pazo de 

Goiáns – gritei con voz moi grave. Logo pensei: danme pena, están crendo todo.

- Ai, meu Deeeus!- dixo a mesma muller de sempre, despois desmaiouse.

- Cala, Lucía!- dixo un home.

A cara de Lucía non se me vai a esquencer na vida, debía ser a máis normal da vila, 

e iso xa era dicir.

- E tal como predixo a Meiga!- gritou un. Despois  fíxose o silencio.

- Ooooolaaaa! - Dixo unha voz detrás miña.

- Ai, ai… Lucía? – Dixen eu.

- Tamén coñecida como a meiga. Ao seu servicio- Díxome e inclinouse.

-Pe.. Pero…- Dixen eu.
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- Xa… É unha longa historia, hai unha 

magnífica  biblioteca  no pazo e como  neste 

pobo lles gusta queimar os libros, dixen que 

estaba maldito o pazo para poder lelos- 

Despois añadiu- Nos libros hai moita 

sabedoría, pero neles non aprendín a ler os 

pensamentos dos demais, xa nacín meiga, 

creo. Ah, e non pensaría moitas cousas se 

fose ti. Grazas por pensar que son guapa.

Eu xa non sabía que pensar, tiña ao lado 

unha meiga. Tiña os cabelos castaños 

escuros e rizados con reflexos dourados. Os 

seus ollos eran dun azul arrepiante. 

Mirábalos e pensabas no mar e logo no xeo. 

Os seus beizos eran dun vermello cálido 

pero intenso, eran tan vermellos coma unha cereixa. Era alta e delgada, era… era…

-Si xa sei o que estás escribindo…- dixo Lucía

- Podes parar de ler os meus pensamentos!- dixen anoxado.

- Ben, xa falaremos…  Voume…- dixo.

-Pe… Pero… Onde vou durmir? – preguntei atemorizado.

- Non me sexas mixiricas- dixo. Colleume da man e deixeime levar. Cando 

chegamos señaloume un montículo.

-Aí?- preguntei- Como vou durmir nunha cama cunha manta de palla.

- É a miña cama- dixo decepcionada: Toma- sacou a bufanda que tiña e 

ofreceuma.

- Pero como me vou tapar con iso? – dixen.

Ilustración: Faouzi Mohamadi
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- É unha bufanda particular- Desdobrouna e converteuse nunha manta. Despois 

engadiu- Non, non teño calor, é o meu problema, cando hai demasiada xente  leo 

todos os pesamentos á vez e empezo a arrefriar, por iso desmaio con facilidade.

- Ah! - dixen eu.

- Que non che dea mágoa. E tranquilo, normalmente non durmo -De repente 

desapareceu.

16 de xuño de 1981 

Ola:

Non deixo de pensar e Lucía, volverá? Era tan bela…

-Que fas pensando en min?- Dixo de súpeto Lucía.

- De.. de…- dixen.

- Do aire, as bruxas podemos converternos en morcegos - dixo.

- Podes falar?- dixo Lucía.

-Es ti a única bruxa? –dixen.

Empezou a chorar.Fixeime nos ollos, e deume un calafrío. Os seus ollos case 

estaban completamente azuis. Ía vestida cun vestido branco.  Fun cara a ela e 

abraceina. De súpeto, un destello de luz fixo que  Lucía apartara.

-Ai, meu Deus!- dixo.

- Que pasa?- pregunteille e desmaiouse.

-Iso non debe ser un bo sinal- pensei.
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Collina no colo e aventureime dentro do Pazo de Goiáns. Cerrei a porta e fun ó 

máis alto. Alí estaba a biblioteca. Vin un libro fóra do sitio e  estrañoume. Mirei. Só 

tiña dez páxinas.  Lino, e descubrín que eu era o único que podía volver normal á 

xente de Boiro. En teoría estaban enfeitizados polos cantos dunha serea. Para acabar 

con aquela loucura debería de tocarlle unha peza á serea á perfección, se non o facía 

á perfección, podería morrer.

-Non… o fagas…- dixo Lucía.

Mireina, era o meu deber sacrificarme polo pobo. Deixeina no chan. Bisbou algo e 

acerqueime.

-Creo que te quero- dixo Lucía.

Biqueina e vertemos algunas lágrimas. Despois marchei.

Cerrei a porta do pazo e fun ata o embarcadoiro coa miña frauta traveseira. Alí 

estaba, e empecei a tocar. Tocaba notas e notas daquela  obra  que  arrincara do 

libro. Pensei en Lucía e seguín tocando. Escoitei pasos moi preto de mín, faltábame  

pouco e acabaría.

-Simple mortal, cres que poderás acabar conmigo- Dixo a serea.

Acabei de tocar e a serea tapou os oídos. Despois sorriu.

-Serás inútil! - dixo. De súpeto, botouse enriba de mín.

-Noon!- gritou Lucía. Ao instante,  botou unha frecha. A serea intentou falar e non 

puido, quedou muda para sempre.

- Anxo?- dixo Lucía.

- Que queres?- dixen

Limpeille unha lágrima.
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-Tranquila, non pasa nada, era o meu… deber…- dixen e nos miramos.

- Olvidémonos de todo o ocorrido, ven comigo facer unha nova vida- dixen.

-Vale…- Collémonos da man.

Collín a Lucía e leveina en brazos, estaba demasiado cansa. Púxena nos asentos 

traseiros e durmimos no coche.

17 de xuño de 1981

Ola:

Xa estou de novo na miña casa, coma sempre, só que comigo tamén se encontra 

Lucía.

-Que queres?- De súpeto  vexo un morcego no teito que baixa e se converte en 

Lucía.

- Esta é a última vez que os podo utilizar. Renunciei a eles para poder estar 

contigo.Fíxeno porque te quero - Lucía acercóuseme.

Vou parar de escribir este diario, quero disfrutar a miña vida ao máximo coa 

música e… con Lucía. 
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º1
PREMIO

Concurso Cartel Letras Galegas
Bacharelato

Lara Manzaneda Matilla 2º Bach. B
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Marcos Moares Costa 1º BACH

Proxecto Etwinning Letras Galegas 2013
Roberto Vidal Bolaño
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A fala do galego na túa vila

º1
PREMIO

Iv
a

n
 P

iñ
ei

ro
 H

er
m

o
 1

º 
ES

O
 A



 PALAVRA PERDUDA - Nº 16 -  ANO 2013                          

31

G
a

le
g
o

 n
a

 t
ú

a
 v

il
a

Alba Sieira Bretal 1º ESO
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PREMIO
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Rebeca Gonzalez Dieguez 1º ESO A
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PREMIO
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Este libro trata sobre a amizade entre un señor e una nena. Un famoso escritor, 

Franz Kafka  e o protagonista desta historia.  O libro trata sobre un maior que escribe 

cartas a unha rapaza. 

Este libro gustoume moito, porque hoxe en día non se ven estas cousas. O libro é 

moi bonito e interesante, cheo de emocións ocultas que hai que descubrir. 

Recomendo esta lectura para pasar un intre agradable lendo, e sobre todo se che 

gustan os libros que tratan sobre a amizade e os libros cheos de emocións para 

descubrir. Este libro contaxia e esperta a  emoción e paixón pola lectura. 

Rodrigo Carreño Muñiz 1º ESO A
Club de lectura da biblioteca
Lecturas recomendadas 1º e 2º da ESO

TÍTULO: Kafka e a boneca viaxeira

AUTOR: Jordi Sierra i Fabra

EDITORIAL: Galaxia

LINGUA: Galego
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É un libro moi especial.

É un dos meus preferidos, aínda que sexa un pouco difícil ver  a mensaxe que 

agocha.

Moitos adultos pensan que non é un libro para nenos, pero eu penso que si, xa 

que, se pode ver coma un simple conto entretido ou ir máis ala é ver o que se agocha 

nas súas palabras. 

Recomendo lelo a todo o mundo, tanto a nenos coma a adultos, uns  verán só 

palabras e outros mirarán no máis profundo da súa alma. É un bo libro de verán. 

Club de lectura da biblioteca
Lecturas recomendadas 1º e 2º da ESO

TÍTULO: O principiño

AUTOR: Antoine de Saint-Exupery

EDITORIAL: Galaxia

LINGUA: Galego
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Este libro trata de como unha moza chamada Amanda ten a mala sorte de ter 

unha filla con 19 anos e ter que deixar os estudos para coidala. A medida que a 

historia avanza, ela vai superando os seus problemas. A ela, únense uns atípicos 

amigos que coñeceu grazas ao seu traballo na fría estación. Apoiándose un no outro, 

consegueron chegar ata o punto de decidirse a poñer fin cos seus problemas, ata que 

o consegueron. En todo o libro está presente a famosa canción dos Rolling Stones, 

“Angie”.

Este libro recoméndollo á maioría da xente, xa que é un libro para todos os 

públicos. É un libro que te engancha, sobre todo pola acertada forma de relatar a 

historia a escritora, cos tres puntos de vista dun mesmo suceso. Para min, un dos 

mellores libros que lin recentemente e coido que todos deberíamos lelo.

Diego Silva Muñiz 4º ESO A
Club da lectura da biblioteca
Lecturas recomendadas 3º e 4º da ESO

TÍTULO: Nubes de evolución

AUTOR: Andrea Maceiras

EDITORIAL: Xerais

LINGUA: Galego
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Este libro trata de como una rapaza chamada Isla, se traslada a Rexión e alí coñece 

a Mar, a que será a súa mellor amiga. Tamén coñece a xente que lle fará a vida 

imposible, como Carballo, os amigos deste e a súa irmá. A Isla gústalle a Astronomía, 

e un día nun foro, no que estaba rexistrada co nome de Casiopea, coñece a unha 

persoa chamada Xúpiter, do que se namorará nada máis empezar a falar con el polo 

chat. Por sucesivos acontecementos que teñen lugar arredor destes personaxes a 

súa vida estará a piques de cambiar para sempre.

Recoméndollo a  xente á que lle gusten os libros que falen da adolescencia, e dos 

seus problemas, amoríos, … 

Club de lectura da biblioteca
Lecturas recomendadas 3º e 4º da ESO

TÍTULO: O corazón de Xúpiter

AUTOR: Ledicia Costas

EDITORIAL: Xerais

LINGUA: Galego

Samuel Silva Muñiz 4º ESO A
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Holden Caufield é un adolescente cunha vida complicada e movida na que lle 

pasa de todo.Será expulsado do seu cuarto instituto por suspender moitas 

asinaturas. Decide voltar a Nova York para regresar a súa casa no Nadal onde pasará 

tres días e nos irá contando a súa historia( a súa relación coa familia, os estudos, os 

amigos, o seu amor Jane...) Sente un amor moi especial pola suá irmá pequena 

Phoebe e tiña a necesidade de vela polo que vai á casa e consegue falar con ela.

Libro recomendable a todos os públicos porque calquera persoa se pode 

identificar co personaxe de Holden ou mesmo nos podemos ver na súa situación 

persoal.É interesante ver a forma que busca para resolver os seus problemas.

Raúl Bonenfant Muñiz 4º ESO A
Club de lectura da biblioteca
Lecturas recomendadas 3º e 4º da ESO

TÍTULO: O vixía no centeo

AUTOR: J. D. Salinger

EDITORIAL: Xerais

LINGUA: Galego
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A cea de Herman Koch é una novela moi interesante cunha crítica cara a 

sociedade na que pesan mais os intereses persoais ca o benestar dos demais. Nesta 

obra inténtase poñer limites ó amor dos pais e ata onde estaría un disposto a chegar 

para defender ou protexer aquilo que mais quere.

Pareceume un libro moi interesante que mestura intriga e drama a partes iguais, 

cun final inesperado e replantea certas cuestións morais e éticas.

Club de lectura da biblioteca
Lecturas recomendadas Bacharelato

TÍTULO: A cea

AUTOR: Herman Koch

EDITORIAL: Galaxia

LINGUA: Galego

Anabel Calo Rodríguez 1º Bach. C
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“Os fillos do mar” é unha novela de misterio ambientada en Galicia que engancha 

dende o primeiro momento. A trama está moi ben fiada, chea de sorpresas e 

enigmas que fan que sexa case imposible de deixar de lelo. Xogando coa lenda do 

ouro de Rande o autor consegue un libro realista, entretido e que se presta a ser 

relido e recomendado.

Maitane Dacosta Urbieta 1º Bach. C
Club de lectura da biblioteca
Lecturas recomendadas Bacharelato

TÍTULO: Os fillos do mar

AUTOR: Pedro Feijoo

EDITORIAL: Xerais

LINGUA: Galego
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