
 

ANEXO I. PRIMEIRA UNIDADE DIDÁCTICA 
Longametraxe: Covarde. E ti de que tes medo?  
Autor: Juan José Álvarez Castro (Orientador do IES de Arzúa) 

 

 
 
SINOPSE: 
O argumento expón a relación de dous rapaces de secundaria: un “matón” e a súa vítima. En 
principio, Guille é un mozo como os demais, saca boas notas e ten unha familia que o apoia; pero 
atopa diversión na variada violencia que exerce sobre un compañeiro, Gaby, rapaz coitado, rubio, 
diferente e feble dabondo para se converter en vítima ideal. A Guille “ir de acosador” dálle 
liderado, sona e respecto entre os seus colegas; non dubida nestas prácticas, ata o punto de idear 
e consumar un total de dez agresións na vertixe desta historia. De feito, nos seus primeiros cinco 
minutos xa asistimos a tres delas, que nos meten enteiramente no drama de Gaby. Cos días, 
medra a intensidade que domina esta perversa relación. 

 
 
 
 

9ª: nova 

PERSECUCIÓN polas 

rúas.  

10ª agresión: 

PALIZA,    

INSULTOS. 

7ª : FALSAS 
acusacións de 

roubo. 
 8ª: SMS 

“estrañábate 
cenoria” 

5ª : péchano no 
baño e prenden 

lume. 
 6ª: LABAZADAS,  
insultos gravados 

no móbil. 

3ª agresión: 
PERSECUCIÓN pola rúa. 

4ª: BALONAZO 
intencionado e 

cuspidura. Alcumes. 

1ª: SMS “mólame o 
teu móbil, 
CENORIA”. 

 2ª: debuxo dunha 
cenoria na pizarra.   

 

GABY 



Desde que arrinca o filme ata que remata, viviremos a definición de medo. Gaby amósase cada 
vez máis feble. Corbacho e Cruz —os directores— foron quen de reflectir todas as sensacións 
que sentiriamos neses intres: soidade, odio, anguria, xenreira, e a firme crenza de “non ter saída”; 
daquela seranos doado empatizar con alguén nesa situación. Veremos como evolucionan 
acosado e acosador: o progreso sumativo das agresións na persoa de Gaby fai que o seu 
malestar aumente xeometricamente. 

Os cinco minutos iniciais transcorren nesa vertixe “a fume de carozo”: 

 

                                                           

Pesadelo de Gaby     SMS ameazante                     Debuxo  da cenoria                    1.ª persecución  

Despois virán máis actos crueis. Segundo avanza a historia tamén asistimos principalmente a 
dúas clases de familia: a da vítima fronte á do agresor. 

• Pensades que a primeira ten erros ao non se decatar do que lle pasa ao seu fillo? 

• Vedes boa comunicación entre Gaby e mais a súa nai? 

• A nai de Gaby está afeita á información: é telexornalista. Tamén quere o seu fillo. Non 
obstante, non vos parece que ante os SOS do mozo, está secuestrada por unha profesión 
que decote comunica novas de roubos e do alarmante quecemento global? 
Paradoxalmente, a esa altura da historia, o seu fillo estaba a vivir o lume das agresións… 
Que che parece todo isto? 

 

• Acontece o mesmo co seu pai? É curioso: vende “sistemas de seguridade” e “equipos 
antirroubo” e non se lle dan activado coa inseguridade e cos abusos padecidos por Gaby... 

• Non credes que o pai de Gaby adoita falarlle con agresividade e impaciencia e dun xeito 
irreflexivo? Que pensas disto?  

Estas son algunhas das aseveracións e acusacións que lle dirixe ao seu rapaz: 

“Roubas un móbil, non te concentras, zóupaslle a un compa: tomas drogas?” 

Mesmo nun intre no que se dan achegado, ao pai sóalle o teléfono do traballo. Parécevos 
que o seu pai, nalgunha medida, está a sufrir presión/acoso por parte do seu xefe? 
Produciralle desacougo, irritabilidade, mal humor, estrés…? Todo isto afectaralle ao xeito 
de falarlle a Gaby? 

 

Por outra banda, temos a familia de Guille , o acosador:  



Malia que cean “xuntos ”, non semella un fogar morno, alén do luxo da vivenda que posúen. Nos 
cónxuxes hai distancia e seriedade e tamén diferenzas non arranxadas no xeito de educar o seu 
fillo. 

De feito, o seu pai sente “orgullo racial” ao saber que Guille vai de líder coma el. Alértao fronte á 
ameazante sociedade: “Quereranche dar couces por todas as partes. Está ben que sexas forte”. 
Sente que o seu rapaz se ve no espello que el lle dá, e que saberá moverse pola vida con firmeza, 
pois tamén, como concelleiro de Seguridade Cidadá que é, entende que un debe protexerse… 
Seica confunde autoprotección con asoballamento. 

• Credes que o pai de Guille lle transmite valores positivos para vivir en sociedade? 

  

  

 

Pola contra, a súa nai irá descubrindo que Guille non é un anxo, e pasa das sospeitas pasivas á 
certeza de que o seu espelido rapaz non é o que parece… 

• Vedes boa comunicación entre Guille e mais a súa nai? 

• Parécevos que diante desas probas non se atreve a romper os privilexios da súa “podente 
posición social”? 

• Cando xa coñece toda a verdade, cres que, covardemente, non fai nada por acomodada 
resignación? 

• Pensas que actúa así para protexer a Guille? 

 

 

Deseguido verás nunha táboa comparativa acosador versus acosado , coas condutas dun deles 
e as consecuencias que sistematicamente  produce no outro. Un actúa e alguén só recibe e ás 
veces foxe. A situación “víciase tanto” que o agresor se ve cada vez máis forte. Mesmo coa titora 
da clase, na secuencia na que ela, preocupada polo malestar de Gaby e a baixa no seu 
rendemento, concerta unha entrevista cos pais da vítima. Axiña recibe un “recado vandálico” no 
seu coche. Pero non estrañades a aparición dun elo  que tería sido decisivo  para atallar este 
drama? Cres que con outros procedementos todos perderían menos ? 

 

 Atopa pracer na dor de GABY. 
 Sofre agresións físicas. 

 Humílllao, insúltao …  Grávano no móbil. 



 Cúspelle. 
 Recibe ameazas. 

 Pónlle alcumes. 
 É ridiculizado. 

 Ameázao e asobállao en grupo. 

 É perseguido. 

 Decote se burla del. 

 Déixano só co seu drama. 

 O acosador vai de líder.  Queda “sen saídas”… 

 Vira a situación ao seu favor.  Non saben que lle pasa. 

 Sospeitas pasivas, inacción … 

  Perde relacións … 

 


