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PALABRAS QUE DAN FE DE VIDA
«As palabras posúen a forza necesaria para nos axudar a mudar a vida»,
escribiu o noso querido e recoñecido mestre-escritor Agustín Fernández Paz.
O conxunto destas páxinas que saudamos con palabras de benvida e
parabéns ilusionados convértese en documento de fe de vida das voces que
viaxan canda nós na maleta das vivencias e dos soños.
Os camiños de partida e chegada á lectura son moitos. O encontro, a
descuberta da escrita tamén. Mais un deles é o convite dunha man amiga,
dunha ponte que participe na aproximación ás outras marxes, dunha folla de
ruta que nos vaia mostrando itinerarios diversos e estacións en que nos abrigar
ou repousar.
Neste volume achégase unha recalada de textos viaxeiros desde o tempo
inicial de pensamento, creación e redacción até a súa escolma e selección
ﬁnal. Un conxunto de 120 relatos breves que son como 120 nervios ou arterias
do inmenso corpo das palabras.
Ao temón da nave, a comunidade constituída pola Federación de ANPAS
de centros públicos de Pontevedra, que, ao longo do último lustro, sementou
e aniñou un proxecto tan necesario como é o que representa este V Certame
de Relato Curto.
Porque non pode haber mellores guías para a transmisión da palabra que
as nais e os pais que nos abren a porta á vida.
Velaquí, pois, 120 propostas literarias ou razóns de peso para iniciarmos
a lectura. Sen dúbida, será a lectura o gran premio para todo o esforzo que
implica o tempo de escrita. Mais, por primeira vez, nesta convocatoria
tamén a Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega (AELG) foi
convidada, xunto a outras entidades de carácter público e privado, a facer
parte corresponsábel desta festa das palabras colectiva, da que quere participar con orgullo polo voso traballo ben feito, mais achegando un novo
recoñecemento que quere ser tamén agasallo para vós.
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A escrita pide contrafortes, medirse e interferirse con outros rexistros que
provoquen a propia evolución creativa. É por iso que desde a AELG acreditamos na necesidade de intercambiar convivio humano e literario con escritores
e escritoras referentes do noso sistema literario galego.
A Escola de Escritoras e Escritores da AELG quere transmitir a experiencia
apaixonante do acto creador, tentando concienciar a sociedade do imprescindíbel que é a estimulación creativa na escrita e o seu papel complementario
na formación do individuo. Un proxecto xa moi consolidado nos últimos
anos que aposta por ofrecer á mocidade e ao conxunto da cidadanía un
sistema lingüístico, literario e cultural propio no que asentar as súas raíces
e ao que dar continuidade a esta nosa literatura que comezou a se soñar para
a súa pervivencia no futuro aló polo ﬁnal do século XII á luz do rico cancioneiro medieval.
É por iso que a escrita non remata aquí, neste libro-espello, senón que ha
continuar en breve a tecer redes de palabras en vós a través dun obradoiro
de creación guiado por unha escritora ou escritor disposto a partillar a sempre
estimulante experiencia lectora e literaria.
Parabéns, pois, a todas as partes implicadas na organización deste V Certame
de Relato Curto á que pon o ramo o nacemento deste volume de voz coral,
apadriñado pola xusta e merecida homenaxe que o acompaña nesta edición
aos responsábeis dun traballo literario realizado en man común e sempre
cativador no espazo da literatura infantil e xuvenil como é o ilustrador Xosé
Cobas e o escritor Xabier P. Docampo, de quen tomamos prestadas as súas
palabras para continuar nesta viaxe a través das palabras para mudar a vida:
«Sen dúbida, o acto máis sublime de amor que eu coñezo é contar unha
historia».

CADA LUZ UNHA ESPERANZA
Tamén pode ser coma aquela vez que me colleu o mal. O meu chi abandonárame e acordei nun campo de ñame. Ñame por todas partes e eu,
desorientado, botei a andar. Andei días e días sen saber onde estaba. Igualiño
que agora, que estou no medio do mar. Eu nunca vira o mar, non podía
imaxinar que era tan grande. É tan enorme que só é mar. Olle para onde
olle só vexo auga e ceo. Agora ﬁquei só, o meu derradeiro compañeiro morreu
onte e boteino ao mar, el mesmo me dixera que que o fixese así. Cantos
eramos? Cantos días levo aquí? Non sei nin unha cousa nin outra. Só que é
noite e que estou no medio do mar. Aquela noite no campo de ñame vin
unha luz. Parecía un lume que ía e viña. Andei cara alí. Fun dar a un poboado.
Estaban a celebrar unha asemblea. Sentei con eles. Todos arredor do lume
que me levara alí. Un díxome que falase, que se chegara a eles era porque os
deuses querían que me acollesen. Déronme ñame para plantar. Así que tiña
dereito a falar na asemblea.
Agora estou a ver unha luz coma aquela. Pasa e vaise. Cando pasa vexo o
mar. Está moi alta, coma nunha torre. Iso quere dicir que alí ten que haber
xente, boa xente. Vou cara alí. Cando me vexan entenderán que os deuses
me enviaron a eles e acolleranme, daranme un sitio para vivir, cunha esteira
para me deitar e un lar para facer a miña comida. Á ﬁn son seres humanos
coma min e hanme acoller. E ao pouco xa virá o meu chi a me protexer
tamén nesta nova casa. Si, teño que vogar cara a luz que pasa pola tona da
auga.
Xabier P. DoCampo

Consello directivo da AELG

O chi é o deus persoal dos individuos do pobo igbo. E o ñame é un tubérculo comestíbel,
base da alimentación dalgúns pobos de África.
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A Xabier P. DoCampo
«Nada hai que non estea nos contos, que son a porta da sabedoría e esconden
a totalidade do saber humano». Con estas e outras verbas animaches e animas
os nosos ﬁllos a interesárense pola lectura, polas historias que nos amosan
a vida. Pero tamén conseguiches que milleiros de lectores aloumiñasen a
nosa lingua e a nosa cultura, que xa che agarimara a ti de pequeno. Es un
mestre en contaxiarnos o teu entusiasmo!
Grazas por facernos comprender que a literatura non só é ocio, senón que
tamén serve para entender mellor o mundo, para aprender a ser máis humanos.
Na outra cara, a escritura, esa que sae do interior de cada un de nós, máis
do que pensamos, tanto que «a escritura é a mellor forma de lerse a si
mesmo». Que palabras máis atinadas!
Grazas por ser un apostador incansable pola renovación pedagóxica, máis
necesaria hoxe ca nunca, por gritar aos catro ventos que a lectura ten que
ser a actividade máis importante da escola, porque é a base da formación
do ser humano.
Grazas por ser un loitador da defensa e promoción da lingua galega, de
maneira especial no ensino. O teu compromiso permanente co país, coa lingua
e coa cultura é loable, porque es consciente, como sempre nos lembras, de
que «ningún esforzo é inútil na defensa da nosa lingua».
Xabier, grazas por agasallarnos co teu relato, coa túa dedicación e compromiso social, por iso que mellor maneira de corresponderte que compartir
contigo os nosos 120 soños e historias deste libro, que son un anaco de nós.
Como ben nos dis arreo, «todos nós estamos contidos nas historias que se
contan, todos vimos dun conto».
Nais e pais da provincia de Pontevedra
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GAÑADORA na categoría de PRIMARIA
NURIA COSTAS MISA

CEIP de Fontes-Baíña (Baiona)

UN GRAN CAMBIO
Nacín no campo; nótaseme ben. Gústame ver a alba e o solpor. Gústame
o ruído das fervenzas, xa que van ao compás dos paxaros. Gústame a calor
do sol e o frescor do orballo...
A historia que vos quero contar comeza un día ao ﬁnalizar o verán, acórdome ben. Sorprendentemente dixéronme que ía á cidade. Foi tan de súpeto
que non me puiden despedir de ninguén, aínda que me pareceu unha idea
xenial! Ai, que equivocada estaba!
Sentíame nerviosa, ilusionada, con cóxegas na barriga. A viaxe foi longa.
Nunca pensei que a cidade estivese tan lonxe. A miña sorte foi que ían moitos compañeiros e ademais ﬁxen novos amigos no camiño. Todos levabamos
as mesmas ilusións: unha nova vida, novas experiencias... Ai, que equivocados estabamos!
Ao chegar á cidade, comecei a sentir morriña. Xa non oía o canto dos
paxaros, xa non ulía a herba fresca... Ía dun lado para outro sen saber onde
remataría. Non estaba soa, os meus compañeiros estaban ao meu lado pero
sentían o mesmo ca min.
Cando cheguei a esta casa falaban do partido de hoxe á noite: Celta contra
Barça. Pensei que me gustaría velo, sen saber cal era o meu futuro. Non
chegaría alá!
Estou aquí, dando voltas no microondas. A ver cando me converto nun
ﬂoco de millo.

9
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MENCIÓN ESPECIAL na categoría de PRIMARIA
KATIA ALÉN PÉREZ

CEIP Cruz-Budiño (O Porriño)

MENCIÓN ESPECIAL na categoría de PRIMARIA
CARLOS MARTÍNEZ CRESPO

CEIP Cruz-Budiño (O Porriño)

ASÍ É A MIÑA VIDA

AS ESTACIÓNS

Era un día tranquilo, estaba na tenda. Chegou e fun con ela para a súa
casa. O camiño era longo e aburríame; mentres, miraba a paisaxe. Cando
chegamos xa era de noite, así que a durmir. Pero non durmín, non puiden.
Ao día seguinte agarráronme e leváronme dun lado para outro: do traballo
ás tendas, logo á cafetaría, máis tarde á casa duns amigos e, por último, de
volta para a casa. Ás once esperto, ás oito esperto… Non durmín nada.
«Hoxe quedamos na casa», escoitei. Alí metido, sen nada que facer nin
poder moverme... Que aburrido! Xa nin sabía que hora era, non vía a luz
do sol, só escuridade.
Por ﬁn me sacaron de alí. Pero só foi para lavarme; logo, outra vez para a
escuridade.
É de día, vexo un pouco de luz por aquel recuncho… Neses intres agarráronme, sacáronme e leváronme a unha estraña casa cunha cruz por
riba. Nunca estivera nun lugar así. O que me pareceu moi raro foi que había
unha rapaza cun vestido branco… Comprendino todo cando un home que
estaba sentado ao meu lado dixo:
–Que voda tan bonita!
Ao acabar a voda, fomos para a casa, encerráronme na escuridade e non
me sacaron.
Asusteime porque, polo que calculara, levaba alí dous días.
Séguenme sen sacar, pasaron xa dous meses desde a última vez que vin
a luz.
Así é a vida dun sombreiro: cando queren, sácante do armario e non te deixan
en paz, e outras veces gárdante e non te sacan aínda que pase un ano.

O verán é a miña estación favorita, as tardes tirado ao sol, os baños na
piscina, moita xente divertíndose ao meu redor, longos paseos en boa compañía…
Pero o tempo corre moi rápido. Parece que foi onte cando comezou o
outono, coas melancólicas tardes, deitado observando como caen as follas
das árbores e as longas e escuras noites.
O espantoso inverno xa estaba aquí, o frío e a humidade calaban o meu
corpo. Durante o día síntome moi só, e cando el chega de traballar de noite
apenas me dirixe catro palabras, unha cea silenciosa e vou durmir. O que máis
me aterra do inverno son as noites de tormenta: primeiro escuridade total,
de súpeto o ceo ilumínase, debuxando ante os meus ollos formas e ﬁguras
sinistras que me aterran e, por último, ese enxordecedor ruído que retumba
na miña cabeza.
E, unha vez máis, chega a primavera, máis luz, máis calor, máis tempo
xuntos gozando de pequenos paseos, e nesta época tamén chegaba a viaxe
que emprendía el durante quince días. Daniel viaxaba e gozaba só á vez que eu
quedaba completamente só e aburrido, unicamente o meu veciño se lembraba de min e, á volta do seu traballo, pasaba a saudarme e a traerme algo
de cea.
A verdade é que teño que confesar que a vida de can nun pobo pequeno
é demasiado aburrida, a excepción, claro está, do verán, no que toda a familia
regresa da cidade para gozar do campo.
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MENCIÓN ESPECIAL categoría de PRIMARIA
SARAI NAVARRO ALONSO

CEIP Antonio Palacios (O Porriño)

MENCIÓN ESPECIAL categoría de PRIMARIA
Mª CANDELARIA PANADERO DIOS

CEIP Torre Illa (Illa de Arousa)

AUGA

UNHA GRAN BATALLA

Era unha tarde tranquila de xullo, apertaba a calor coma unha tarde propia
do mes no que nos atopabamos. Eu ía camiñando á beira do río Louro,
escoitando os paxaros e contemplando a paisaxe cando, de súpeto, un ciclista
pasou tan rápido ao meu carón que me tirou ao río. De súpeto, sen darme
de conta, atopábame na auga e, sen pensalo dúas veces, empecei a berrar
como unha tola e intentei nadar, pero non podía escapar porque alguén me
agarraba da perna. Déuseme por pensar que un animal feroz do río me estaba
agarrando e, cando din a volta, vin unha serea loura cuns ollos verdosos e moi
saltóns, cunha cola con escamas douradas e azuladas.
–Porque me agarras a perna? –dixen eu.
–Axúdame a desfacer este feitizo.
–Cal?
A serea empezou a contalo: «Eu antes era…», e nese mesmo momento,
sen darnos tempo a falar, unha forte corrente arrastrounos e a velocidade
da auga ﬁxo que nos separaramos. Eu cheguei ata o mar, pero non existía
rastro da serea dourada.
Unha vez no mar coñecín unha tartaruga mariña, Oceanía, que tiña 143
anos; eu pregunteille:
–Onde estou?
–Estás na rúa remuíño 62, xa que agora no mar tamén utilizan rueiros.
Oceanía presentoume os seus amigos e a súa querida familia, entre os que
se atopaban os seus ﬁllos Benito e Noé, e, sen darnos de conta, apareceu un
tiburón branco chamado Emilio. Oceanía asustouse tanto que, sen querer,
deume coa pata e sangroume o nariz; Emilio cheirou o sangue e quixo comerme,
eu escapei nadando como nunca ﬁxera na miña vida, ata que…
–Sarai, sal da piscina, que é hora de xantar!
Era a miña nai. Deixei a serea, o tiburón e a tartaruga mariña na auga
e saín.

Comeza a batalla, os soldados están nos seus postos; tras eles van os da
cabalaría, e os arqueiros ao fondo, desde o seu feudo, no alto das torres.
A raíña e o rei, preparados, divisan as súas tropas.
O campo de batalla foi acordado entre os reis contrincantes; é un campo
de batalla liso e con herba que se supón que pronto vai estar tinguida do
sangue vermello das tropas de ámbolos contrincantes.
O rei dá a primeira orde:
–Que se dividan os soldados e ataquen por todas as frontes.
E, espada na man, cumpren as súas ordes. Aínda ben non rematan de
matarse entre eles, entran na batalla os arqueiros, que se dividen en dous
grupos e comezan a disparar as súas frechas. De seguido o campo comeza a
deixar de verse verde coma antes para comezar a tinguirse de vermello.
O rei rival dá orde á cabalaría de que rodeen os arqueiros e rematen con ese
masacre. Acompañados dos seus propios arqueiros forman unha fronte unida
e encamíñanse cara ás murallas, onde están o rei e a raíña, que comezan a tremer
de medo alí, nas súas torres. Pero aínda lles queda unha sorpresiña: a cabalaría,
para facer unha defensa forte e impedirlles chegar ás súas torres.
Cando se ven xa acurralados, fan saír á batalla á súa cabalaría, pero, cos
poucos arqueiros e a cabalaría que lle quedaba ao rival, arrasan con esa
cabalaría sorpresa que lles quedaba. Non lles dá tempo ao rei e a raíña de
renderse cando se escoita dicir...
–Papá, sentíndoo moito... xaque mate! Desta vez gañei a partida, e foi moi
emocionante.
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REBECA ÁLVAREZ LORENZO

CEIP Antonio Palacios (O Porriño)

NOA ÁLVAREZ REY

CEIP Illas Cíes (Vigo)

A GOMA E O LAPIS

HISTORIA DUN NÁUFRAGO

Había unha vez un estoxo que contiña un lapis gris, unha goma laranxa,
unha regra amarela e unha cor amarela. O lapis quería a regra e a goma quería
o lapis. A cor retou a regra a que bicara o lapis, pero ela non quería, xa que
era gris e tiña puntos negros, pero ao ﬁnal aceptou. Antes de bicar o lapis,
ordenou ao estoxo que botara a goma.
A regra ía darlle o bico ao lapis, pero este decatouse de que non estaba a
goma. Entón preguntoulle a todos, pero ninguén sabía onde estaba. Así que
emprendeu unha busca. Loitou contra bolígrafos, humanos…, ata chegar
ao castelo Corlapis, onde viu a pobre goma secuestrada. Loitou contra o
exército do rei Plastilina. A goma quería aínda moito máis o lapis.
Cando foi liberar a goma, algo o detivo, deu a volta e viu a regra agarrándoo.
Resulta que o rei Plastilina era o pai da regra, e xa sabedes o que din: «De
tal pau, tal racha». Así que o lapis se enfadou e, dunha volta, desprendeuse,
colleu a goma e saíron por unha ventá de chocolate.
Un ano despois casaron, tiveron ﬁllos, netos e bisnetos. Finalmente a
goma morreu antes que o lapis, pero os seus ﬁllos, netos e bisnetos sempre
recordarán e contarán a súa historia.
Que curtametraxe tan boa que vin!

Hai tempo, cando os barcos eran de vela e non de vapor, un home chamado
Robin o vello vivía nun pobo á beira do mar. Antes, el fora un gran mariñeiro
e pasara grandes aventuras, pero agora dedicábase a entreter os rapaces coas
súas historias.
Todos os nenos o admiraban e respectaban. Ata os maiores calaban e
escoitaban con atención.
Un día, Robin o vello dixo:
–Sei que pensades que as miñas historias son moi interesantes, pero vouvos
contar a miña maior humillación:
«Un día, ía navegando cun novo capitán. O pobre home era maior, tiña algunhas perdas de memoria e non recordaba o meu nome. Sempre me chamaba:
–Ramiro, ven onda min.
–Ronaldo, frega os pratos.
Ademais era moi testán, e cando lle dicía que eu me chamaba Robin, el
respondía:
–Cala, Raúl, e volve ao traballo, lacazán.
Un día, cando desembarcamos para descansar, decidín darme un mergullo
e, cando partiron... non se acordaron de min! Pasei tres días naquela illa que
apenas tiña un par de cocos. Pero non perdín o tempo: ﬁxen unha fogueira,
desenterrei un baúl e quentei o leite dos cocos para bebelo. Ao segundo día
apareceu unha quenlla. Como me sentía solo (e louco), falaba con ela para sentirme acompañado. Por ser o cociñeiro, sempre levaba un coadoiro e unha
tixola enriba, así que collía auga do mar (cando a quenlla non miraba), coaba
o sal e bebía. Pasaron os días, apareceu un barco e o meu capitán berroume:
–Vamos, Robin, vaia náufrago estás feito!
Non protestei porque estaba demasiado ledo. Aínda hoxe me pregunto
se o capitán olvidaba o meu nome ou se me tomaba o pelo ese o de deixarme
na illa foi a vinganza por tirarlle aquela pota de caldo enriba».
Todos riron de boa gana.
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EVA AVAL IGLESIAS

CEIP San Roque de Darbo (Cangas)

SARA BESADA CEDEIRA

CPI de Cova Terreña (Baiona)

PECHAR A BOCA DOS LOBOS

AIRE

Nun pobo calquera vivía unha nena moi moi especial chamada Claudia
que tiña un talento innegable. A cativa tiña o cabelo de cor castaña clara e
os ollos verdes coma dúas esmeraldas, e tamén tiña a pel moi pálida e pencas
na cara.
O talento de Claudia era o seu cantar, a súa voz era fermosa e o seu canto
era anxelical. Todo o pobo a aclamaba e a apoiaba para que seguise cantando
toda a súa vida.
Un día moi tranquilo, ao pobo chegou un forasteiro que traía un carro moi
grande, e dentro del, un desafío para a rapaza. Esta, ademais de cantar,
tamén tiña fama de poder domar os animais salvaxes ou feras cantándolles
cancións que ela improvisaba dependendo da situación na que se encontrase
e das feras que tivese como opoñentes.
O forasteiro presentouse coma Sr. Rudú, e díxolles ás xentes do pobo que
viña retar a Claudia a que vencese os cinco lobos que traía no carro. A nena
aceptou e decidiu probar sorte. Levou os lobos ao recinto onde practicaba coas
outras feras (un pouco menos perigosas ou un pouco amestradas) que había
nos arredores do pobo.
Avisou a todos e, nese mesmo intre, acudiron a mirar o espectáculo. Claudia
meteu os lobos dentro do recinto e despois entrou. Cando comezou a cantar,
os lobos non sentiron nada, pero pronto comezaron a reaccionar á canción
da cativa e a soñar. Claudia meteuse tamén nos soños dos lobos e aquela
dimensión asombrouna.
Cando volveu á realidade, todos e todas a aclamaron e felicitaron. Conseguírao! Amestráraos!
O Sr. Rudú marchou do pobo moi enfurruñado cos lobos, e Claudia quedou
triunfadora.

Hoxe chegaba xusta. Chámome Xoana, teño vinte e tres anos e son animadora do hospital Xoán Martín. Os meus nenos estanme a esperar, concretamente, na planta de oncoloxía; é dicir, a dos nenos con cancro. Ao chegar,
todo son abrazos; é a hora da alegría: cantamos cancións, facemos crebacabezas, lemos contos…, pero, sobre todo, xogamos coa realidade que nos espera
fóra, coas ganas de andar nun patinete, nunha bicicleta, cun baño nun mar
inmenso, correr por un campo, soñar e soñar…
Hoxe tivemos unha grande alegría, aínda que estabamos un pouco tristes
pola súa marcha, porque Manoliño de sete anos acabou o seu tratamento.
Percorreu o hospital cun traxe de Spiderman, cun sorriso máis grande có
dun pallaso. Pola man da súa nai marchou entre moitos aplausos e bicos da
maioría do persoal do hospital, pero deixounos algo moi importante: esperanza, ánimo e superación.
Un mes despois seguiamos soñando, pero, ao entrar polo hospital, as caras
dos nenos dicíano todo: «María!» (levaba uns días maliña). Abrín a porta
da habitación e atopei unha cama baleira.
Na zona de xogos ﬁxémoslle unha homenaxe nunha cartolina azul preto da
súa foto. María ri, canta, berra, baila, dorme nas nubes, segue soñando.
Hoxe foi un día moi duro, pero esta é a crúa realidade. Ao saír do hospital,
unha bágoa percorreu a miña meixela. Tomei unha bocalada de aire e entón
deime máis de conta que nunca: aire, aire igual a vida.
Sabedes? Eu non estou conectada a unha máquina de osíxeno nin levo
máscara, pero hoxe aprendín que non hai que ser felices con grandes cousas,
simplemente con «AIRE».
Hoxe non durmín moi ben, pero hai que seguir loitando.
Dedicado a todos os loitadores.
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MARTÍN BRIANES VILA

CEIP Rosalía de Castro (Vilagarcía de Arousa)

LUCAS CAMIÑO COSTOYA

CEIP Santo Paio de Abaixo (Redondela)

O CARRUSEL MÁXICO

QUE FOI O QUE PASOU?

Xulia e Pepe eran amigos, e o día da festa da vila baixaron xuntos ao centro
para subir no carrusel, que lles gustaba moito.
Súas nais, que ían con eles, dixéronlles que os esperaban nunha cafetaría
que había preto de alí porque ía moito frío e non querían que lles arrefriasen
os pés.
Xulia e Pepe montaron en cadanseu cabalo e o carrusel comezou a dar
voltas e máis voltas. Pero, de súpeto, os cabalos de Xulia e Pepe puxéronse a
cabalgar máis rápido cós outros e, pouco a pouco, foron levantando as patas
do chan. Cando se decataron, os dous nenos estaban vendo a vila desde o
ceo. Pero non tiñan medo. Pola contra, estaban encantados. Na súa viaxe
pasaron por Italia. Soubérono porque viron a torre de Pisa, que lles amosara
a súa profesora en fotografías. Voaron por riba de París, onde pasaron a
carón da torre Eiﬀel. E, de paseo polo ceo de Londres, antes de chegar ao
Big Ben, os cabalos tiveron que baixar facer pis un momentiño.
A volta fíxoselles moi curta. Cando aterraron no carrusel da súa vila, os
cabalos parecían de ferro outra vez. Os nenos déronlles as gracias, despedíronse deles e foron buscar as súas nais á cafetaría. Entraron a correr e falando
ás présas porque morrían de ganas de contarlles a historia tan incrible que
acababan de vivir. Pero tan incrible foi que as súas nais non os creron, e
mesmo Xulia e Pepe pensaron que fora un soño. Pero, ao mirar para o
carrusel, viron que os cabalos nos que montaran estaban a despegar as patas
do chan outra vez e souberon que fora de verdade.

Non sabía o que estaba a pasar. Xa ía un bo anaco que espertara e en ningún
momento aquel lugar se iluminara. Non sabía exactamente o que era aquela
estancia, pois todo era escuridade. O único que si sabía era que non estaba
só. Cada vez que me movía ou tentaba articular algunha palabra recibía un
golpe nalgunha parte do corpo.
Notaba o corpo pesado, era como se levase vinte ou trinta quilos máis
enriba. Tiña unha estraña sensación por dentro. Empezaba a sospeitar que
era vítima dun secuestro. Cando espertei, estaba moi aparvado e non lembraba
nada. Non sabía que facer cando, de súpeto, un berro me sobresaltou. Era
un son claramente humano e, ademais, non parecía vir de moi lonxe de onde
eu me atopaba. Un arrefrío percorreu o meu corpo. Aproveitando aquela
distracción, levanteime con diﬁcultade e, intentando non facer ruído, decidín
fuxir de alí. Os meus pasos soaban estrepitosamente contra o chan, pero
non eran só os meus, escoitei outros pasos detrás de min. Coas mans tocando
a parede, intentei avanzar o máis rápido que podía, ata que caín.
Espertei de novo na escuridade. Aquel sitio apestaba. Notaba unha dor
intensa na testa e un zunido constante no oído. Botei a man a cabeza e...
aquilo cheiraba a sangue. Non só cheiraba, senón que era sangue. Todo o
que había naquel lugar eran corredores interminables de pedra fría e desgastada, como xa puidera comprobar. Todo levaba á nada e a nada levaba ao
todo. Tiña sede, pero naquel lugar só existía o baleiro.
Non sei cando foi, pois perdera a noción dos días, pero, percorrendo un
dos interminables corredores, vin un raio de sol. Sacando forzas de non sei
de onde, botei a correr. Despois de tanto tempo, estaba bañado por unha
luminosidade que xa non recordaba.
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VALERIA CARAMÉS PIN

CEIP Nantes (Sanxenxo)

AROA CASÁS PAZ

CEIP San Roque de Darbo (Cangas)

A MIÑA HEROÍNA

ELA

Eu paso o maior tempo posible con ela. Chámase Valentina. Ela é una
persoa fantástica e, para min, é perfecta. É mimosa, os seus abrazos son o
mellor do mundo e tamén é moi xenerosa. É coma unha boneca: os seus
ollos son azuis; o pelo, louro; a pel, clariña e suaviña. Os seus pais, chamados
Gonzalo e Isabela, tamén son xente estupenda.
Cando queda durmidiña, sempre a miro cun sorriso de felicidade que me
chega de orella a orella.
Antonte rifou coa súa amiga da alma e estaba triste, esvaráballe unha
bágoa pola meixela. Meu anxiño! Que peniña me dá.
Sempre estou atento ao reloxo porque teño que estar preparado para
cando ela volva onda min. Gustaríame pasar máis tempo con ela, pero, claro,
está no 4.º curso de primaria e ten moito que estudar. Eu compréndoo.
Onte, Blas, o peludo de catro patas, ﬁxo unha aduanada: baboume todo
mentras ela lle dicía:
«Blas, fuxe, pasa para fóra!».
É a miña heroína, menos mal que ela estaba aí para salvarme.
O que máis feliz me pon é cando vén correndo onda min e me di:
–Quen é o meu peluche favorito, eh? Es tiiiiiii! Es o meu boneco preferido
e esta casa non sería o mesmo sen ti!
Nese momento é cando me da unha aperta. Eu tampouco sabería vivir
sen ela. A verdade é que tampouco sabería vivir sen Blas e, por suposto, sen
Gonzalo e Isabela.
Por certo, non me presentei. Chámome Pipo e son un coello de peluche
moi feliz.

Esa noite a lúa recordaba un diamante nun océano de luces. Ela estaba
tan fermosa coma sempre. Vivía na casa do lado e eu coñecíaa desde os tres
anos, pero nunca cansei de ver o seu sorriso. E podía que aquela fose a última
vez. Levaba tempo planeando marchar da cidade, pero non estaba de todo
convencido. Funme deitar. Estaba canso, pode que ata extenuado. Por iso
non me dei de conta cando ela foi á ventá para ver coma eu me ía. O corazón
latíame con moita intensidade pola mañá: hoxe era o día. Descolguei a roupa
de todos os sitios posibles. Sentinme mal por toda a xente que deixaba atrás,
sobre todo por ela. Queríalle preguntar algo desde había tempo, pero aínda
non estaba seguro; desexaba preguntarllo, ter valor, pero non era capaz.
Collín o bus, un bus vello e escangallado. Ela xa debeu ler a nota que lle deixara
porque foi correndo detrás do bus ata a seguinte parada. Saín, pero non sabía
que dicir nese momento. Paseamos calados, coma nun enterro, pola rúa e
chegamos ata o parque, que estaba baleiro. Sentamos na nosa árbore favorita
mentres a brétema de silencio se disipaba. Por ﬁn ía botalo fóra:
–Ánxela, eu… síntoo moito…
De repente, algo me interrompeu: estaban chamando por min. Esperto,
non o cría, todo fora un soño, pero… parecía tan real…
Entón vina, era ela desde a súa casa. Dicíame: «Eu tamén o sinto».
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MARTA CORTEGOSO PEREIRA

CEP Riomaior (Vilaboa)

CRISTINA LING COSTA DIZ

CEP Xesús Ferro Couselo (Valga)

LÚA CHEA

SOMOS IGUAIS, SOMOS DIFERENTES

Era unha noite escura e fría, había lúa chea e o son dun moucho acompañado do ouvear dun lobo interrompeu o silencio da noite. Neses intres
arrepentinme de quedar co grupo do pobo para pedir truco ou trato, pero
xa non había volta atrás.
Eu ía disfrazada de caveira, pero a maioría dos meus amigos estaban cheos
de sangue ﬁcticia, golpes e dentadas falsas. Iamos polo camiño e cruzamos
o cemiterio para poder chegar ao pobo seguinte cando un ruído nos ﬁxo
frear en seco. Non sabiamos o que era, pero tampouco queriamos sabelo.
Esta vez soaba máis coma un pranto de desesperación, así que atravesamos
rapidamente o sitio onde durmían os mortos. No fondo distinguíase unha
casa grande e vella. Retamos a Xoán a timbrar, pero ninguén respondía
aínda que a luz estaba acesa. Decidimos volver á casa xa que era tarde, pero
ao día seguinte volvemos polo cemiterio e tentamos atopar pistas, a ver se
conseguiamos descubrir de onde proviña o pranto.
Pero o único que atopamos foron cristais rotos coa foto dunha muller.
O corpo comezounos a tremer, tiñamos un medo terrible. Xa se nos ﬁxera
mediodía e cada un foi comer á súa casa. Acordamos vernos pola noite no
mesmo sitio.
Esta vez non nos disfrazamos para pasar máis desapercibidos. Facía un
vento moi forte, as árbores ían dun lado a outro e foi entón cando escoitamos:
«SOCORRO!». Botamos a correr cara ao lugar do que proviña o berro para
auxiliar a persoa que pedía axuda. Pasiño a pasiño chegamos ao lugar que
queriamos. A suposta vítima dixo: «CORTEN!».
Só era a película especial de Halloween e estábana a rodar alí. Entón, os
seis dixemos a coro:
–Tanto medo, tanta investigación... para nada!

Todas as persoas deste mundo somos diferentes: unhas son altas, outras,
baixas, louras, morenas, delgadas, de cor negra, con ollos achinados…, pero, no
fondo, todos somos iguais, necesitamos dos demais, nacemos, vivimos, morremos e temos uns deberes e uns dereitos. Todos por igual.
Esta é a historia dun pobo que vivía separado porque os seus habitantes
non se entendían. Sempre estaban pelexando e nunca querían darse a razón
uns aos outros. Uns eran os Palitos: alegres, divertidos, traballadores e sempre
dispostos a axudar; os outros eran os Palotes: serios, aburridos, lacazáns…
e nunca querían participar en ningunha cousa do pobo.
Decidiron, entón, facer un muro para que cada un vivise no seu lado sen
ter problemas cos demais.
Os Palitos, como eran aplicados, foron para adiante: a parte do seu pobo
aumentou, ﬁxeron casas, traballaron as hortas, construíron ediﬁcios… Pero os
Palotes seguiron igual: non avanzaron nada, e como non lles gustaba traballar,
a parte do seu pobo cada vez foi quedando máis anticuada. Non coidaban
as hortas nin os xardíns e tampouco facían casas ou ediﬁcios novos e así, co
paso dos anos, parecía un pobo abandonado.
O que ocorreu foi que un dos xefes dos Palotes caeu un día moi enfermo
e ninguén sabía curalo nin que facer. Entón, a un deles ocorréuselle a idea
de chamar os Palitos, pois, sendo tan listos e intelixentes, alguén sabería que
facer e como curalo. E así foi, os Palitos, que eran moi bos e habilidosos,
acudiron á chamada e demostráronlles aos Palotes que todos necesitamos
da axuda dos demais porque en realidade todos SOMOS IGUAIS e SOMOS
DIFERENTES, e na variedade están a sabedoría e a riqueza dun pobo.
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ELOY DOMÍNGUEZ HERMELO

CEIP San Roque de Darbo (Cangas)

CLAUDIA DURÁN BAEZA

CEIP Álvarez Limeses (Pontevedra)

ALEGRÍA DA BONECA RAQUEL

A AMIGA DE MARCOS

Era unha mañá alegre de verán e eu estaba vendo a televisión, pero interrompéronme cando ía empezar Alegría de bonecas, o meu programa favorito.
Meus pais dicíanme que como seguise mirando tanto a tele, o meu programa
favorito ía pasar a chamarse Alegría da boneca Raquel. Dicíanmo porque eu
me chamo Raquel e só me gustaba ver a tele, nin xogar nin nada. Pasara
todo o día vendo a televisión e a miña vista xa estaba cansa, así que fun durmir,
pero os meus pais dixeron que tiña que cear. Vaites! Non me gustaba, non
me gustaba nada a cea que me daban: coliﬂor con revolto de espinacas. Fixen
que me doía a barriga e fun para cama. Á mañá seguinte, a miña cama e as
paredes da habitación estaban rosas, coma en Alegría de bonecas. Cría que
estaba soñando e pegueime a min mesma. Fun almorzar. Os meus pais non
estaban e había unha mesa elegante con espaguetes. Todo iso era moi raro:
o cambio de habitación, o almorzo…
Despois fun á sala, na que tamén estaba todo rosa. Entón, pensei que
estaban preparándome unha sorpresa. Estiven alí unha hora e escoitei uns
pasos que cría que eran da miña nai. Pero non, era algo máis pequeno.
Cando o que se achegaba xa estaba preto, pensei que era o meu gato e levei
un susto porque era a miña boneca preferida de Alegría de bonecas. Estaba
pensando en que esa boneca ía ser para min, pero ela levoume a un salón,
no que me ensinou os meus pais a través dunha pantalla de cristal que eu
non podía traspasar.

Ola. O meu nome é Duna, aínda que Marcos me chama Princesa. Esperto
todo os días e el está alí: é o que me prepara o almorzo. Pero o mellor de
todo é que o tomamos os dous xuntiños. Pola mañá, cando o vexo marchar,
dime que me quere moito e que non me preocupe. Marcos é un rapaz moreno,
alto, bo… Eu quéroo moito e el a min tamén. El é o meu mellor amigo.
Encántame pasear pola praia con el, aínda que a súa nai non estaba moi de
acordo con que eu quedase na súa casa. Ao principio dicía que non había
espazo. Encántame xogar coa súa irmá pequena. Ela dime que lle gusta o
meu pelo e a min darlle bicos. A ﬁn de semana é cando podo pasar máis tempo
con el porque imos ao supermercado, pero eu sempre me paro na sección de
xoguetes porque a verdade é que me encantan os nenos. Unha das cousas
que me gusta de Marcos é que está comigo cando hai unha tormenta porque
sabe que desde que son pequena me asustan. A miña mellor amiga chámase
Maika. Adoitabamos falar polo enreixado e cando nos atopabamos pola rúa.
O que menos me gusta son os mércores porque vén Ana, a amiga de Marcos.
Non me presta atención e a única frase que escoito saída da boca de Marcos é:
«Anda , senta alí e pórtate como unha boa cadela».
E iso é o que adoro, ser a cadela desta familia e, sobre todo, do meu
Marcos.
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LUCÍA ESTÉVEZ SUÁREZ

CEIP A Laxe (Marín)

MARÍA FARO COUÑAGO

CEIP Santo Paio de Abaixo (Redondela)

O CEREBRO HUMANO

OS OLLOS DA ESCURIDADE

A tormenta seguía azoutando as casas á espera de derrubalas. Algunhas
xa as vencera, e iso debíalle de dar conﬁanza. Ao irse a luz, e como a treboada
facía que o día fose noite, alumeábame con candeas. Todo era moi tétrico.
Non me podía comunicar con ninguén por dúas razóns: primeiro porque
non funcionaba o telefóno, e segundo porque coa tormenta dábame demasiado
medo saír da casa. Como seguise así moito tempo íame volver tola!
Por ﬁn rematou! Aínda que eu seguía co medo no corpo, estaba un pouco
máis tranquila. Como a luz volveu, intentei chamar os meus pais para ver
como estaban, pero non me colleron. Logo chamei as miñas amizades, pero
tampouco me colleron. Non lle dei moitas voltas, pois podía estar algún
cable estragado a causa da tormenta.
De súpeto, empezoume a doer todo o corpo, a cabeza deume voltas e máis
voltas ata que caín no chan.
–Mirade, abriu os ollos! –exclamou unha voz descoñecida.
Había moita xente ao meu redor e todos estaban sorrintes e contentos.
–Vai chamar o médico! Bule! –continou a voz. Era un rapaz da miña
idade, que saíu correndo nada máis oílo.
Pouco despois chegou acompañado dun señor cun horrible bigote, vestido
cunha bata branca, que tiña aire de simpático.
–Deixádea respirar, non a abafedes –dixo o señor da bata branca–. Seguramente estará moi confusa e non vos recordará– Todos os que estaban alí
conmigo deron un respingo–. Pero non vos asustedes; é un efecto normal
do coma.

Espertei con moito frío, tiña os ollos chorosos e miraba todo difuso. Sentía
as pernas molladas ata a altura dos xeonllos. Estaba sentada a carón dunhas
escaleiras vellas. Cando comecei a ver con claridade, puiden decatarme de
onde me atopaba. Era a entrada dun hotel en ruínas. Á miña dereita había
dúas grandes ﬁestras cos vidros rotos e, ao outro lado, un corredor escuro
que non me daba conﬁanza. Con moito esforzo, púxenme de pé, apoiándome con coidado na madeira podre. Xa dereita, pero mareada, vin como
a auga que cubría os meus pés descalzos proviña dunha greta da parede.
Xusto enriba, pendurado, había un espello cuberto por unha substancia
verde. Non sei como, pero conseguín verme nel. Estaba vestida cun camisón
branco cunha gran mancha vermella nas costas. A través das ﬁestras rotas vin
que se estaba a facer de noite. Comecei a camiñar lentamente por un longo
corredor cheo de portas pechadas. A madeira queixábase ao meu paso;
parecíame pisar anaquiños de cristal cos meus pés descalzos, pero apenas os
notaba. Cheguei ata unha porta que estaba entreaberta. Non puiden resistirme
e, con moito medo, entrei. A habitación estaba pintada de cor rosa, pero as
paredes estaban moi deterioradas. Aparentemente era a habitación dunha
nena pequena que me resultaba moi familiar. Había un montón de xoguetes
tirados polo chan, todos vellos e rotos, excepto unha boneca de grandes ollos
verdes. Pareceume ver como me sorría burlona e que, en certo momento,
desviaba a mirada cara á cama. Un arrepío percorreu o meu corpo. A roupa
da cama estaba avellada, e sobre ela descansaba unha nena igual ca min, incluso
coa mesma roupa, só que era un pouco máis pequena. Decatouse da miña
presenza, abriu os ollos, sorriume e díxome:
–Por ﬁn chegaches! Estabamos esperándote!
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ROCÍO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ

CEIP Cruz-Budiño (O Porriño)

MARÍA FERNÁNDEZ GARCÍA

CEIP Álvarez Limeses (Pontevedra)

SENTADOS NO SOFÁ

A AVENTURA DE LÚA

A rapaza non quería parar. Máis ben, non podía… Aquel ser estábaa
perseguindo sen descanso. Ela pensaba que sacar as mellores notas en atletismo e gañar carreiras e maratóns lle serviría para casos coma ese, pois, no
seu planeta, era normal que pasasen cousas coma esas, e os nenos recibían
unha formación especíﬁca neste deporte. Pero normalmente os monstros
cansaban axiña, de modo que deixara un pouco de lado os adestramentos.
E agora chegara a hora de aceptar as consecuencias.
En teoría, xa faría dez minutos que se debería ter desfeito. En teoría,
porque aquel monstro non cansaba e non se desfacía nunca. O seu aspecto
soáballe moito, pero a nena non lograba saber que ou quen era.
Ao ﬁnal, como a que estaba cansa era a protagonista, optou por lle tender
unha trampa. Dese modo caería ou morrería facilmente. Pero tería que pensar
rápido, porque de non facelo...
Mentres os que estaban sentados no sofá a miraban, ela seguía pensando
nun plan, pois xa a estaba alcanzando. Cando, de súpeto… Bingo! Non sabía
se funcionaría, pero púxose a bailar. Si, así, sen ningún motivo. A súa película
perdera todo o sentido. Agora parecía unha parvada e non tiña interese ningún
para os que estaban sentados no sofá, e, por sorte, cambiaron de canal.

Era unha vez unha nena chamada Lúa.
Lúa era alta, morena, de ollos azuis coma o ceo e tiña nove anos. Ese día
estaba moi leda porque ía de excursión ao zoo cos rapaces e rapazas da súa
clase e a súa mestra Pilar. Encantábanlle os animais, en especial os cans, e
ata tiña pensado o nome que lle gustaría poñerlle ao seu can. Pero seus pais
non lle deixaban ter un can porque dicían que daba moito traballo.
Cando chegaron ao zoo, os monitores dividíronos en dous grupos. O seu
grupo ía primeiro á zona onde estaban os leóns porque lles ían dar de comer.
Lúa viu no chan unhas pegadas, e, como era moi curiosa, foi detrás delas.
Cada vez ía máis lonxe do seu grupo. Deixou de ver as pegadas e quixo volver
cos seus compañeiros, pero xa non atopaba o camiño: perdérase.
Tratando de atopar os seus compañeiros, atopou un grupo de avestruces.
Lúa correu, pero as avestruces seguíana. Tiña moito medo, pero lembrouse
dun truco que lle ensinaran os monitores para espantalas. Levantou un brazo
e coa man ﬁxo como un pico de avestruz. Ela pensaba que non ía funcionar,
pero funcionou.
Cando non quedou rastro das avestruces, seguiu buscando os seus compañeiros.
De súpeto, tropezou cunha pedra e caeu. Fíxose moito dano, pero intentou
levantarse. Non podía, doíalle moito o xeonllo. Berrou pedindo axuda, pero
ninguén a escoitaba. Púxose moi nerviosa e empezou a chorar.
Escoitou un ruído e pensou que era alguén que a viña buscar. Pero non, era
un animal, parecía un lobo. Acercouse a ela e tiroulle da roupa. Lúa pensaba
que lle ía morder. Pero non, era un can que axudou os monitores a atopala.
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ANXO FERNÁNDEZ LORES

CEIP Paraixal (Vigo)

BLANCA FERNÁNDEZ PORTAS

CEP Antonio Magariños Pastoriza (Cambados)

O MISTERIO DOS TRASNOS

A VIDA

Unha vez, nun pequeno pobo, había uns trasnos que se encargaban de
que todo funcionase ben. A xente estaba contenta e todo o mundo era feliz,
non había ningún problema. Unha noite, sen saber como, desapareceron os
trasnos sen deixar rastro algún. As persoas, desesperadas, comezaron a buscar
os trasnos por todas as partes. Estiveron buscando día e noite. Mentres tanto,
a xente foi mudando cada vez máis o seu comportamento. Comezaron a berrar
entre eles, enfadarse, pelexar por calquera cousa. A convivencia foi insoportable. Había que atopar os trasnos canto antes.
–Trasnos trasnos! –berraba a xente. Todos estaban desesperados por atopalos, pero canto máis se buscaban, máis perdidos estaban por atopalos.
Unha vez, un neno desmaiouse por tanta tristura que agochaba o seu
corazón. Mentres estaba desmaiado, tivo un soño onde viu onde se agochaban
os trasnos. El viu que estaban agochados nun vello reloxo de peto que tiña
un debuxo dunha ferradura. Cando espertou, contou o soñado aos seus pais,
e todo o pobo decidiu que fora unha revelación.
A única persoa que tiña un reloxo desas características era o ferrador do
pobo. Foron buscalo para que lles mostrase o seu reloxo. El non entendía
nada. Non sabía por que todo o pobo estaba na súa casa e por que querían
ver o reloxo.
Cando lles mostrou o reloxo, todo o pobo comezou a aplaudir. Intentaron
abrilo, pero non eran capaces. Chamaron a persoa máis forte para que o
intentase e nada. Chamaron a máis xeitosa e nada. Todos foron pasando
e ninguén o daba aberto. Ata que alguén gritou: «Que o intente o neno que
tivo o soño!».
Achegouse pausadamente. O reloxo abriuse con só tocalo. Todos os que
estaban pelexando comezaron a darse apertas e os que estaban tristes puxéronse contentos.

Naceu no 1999, nun lugar moi moi alto, no ceo, un dos sitios máis bonitos
para aparecer. Dependendo da posición na que esteas, podes ver cidades ou
podes ver montañas, ríos, vales...
Morreu no mesmo ano, mes, semana e día. Deixou de vivir unha hora
despois de ter vida. Ela tiña un soño, o soño de morrer na natureza e poder
mollar un ser vivo.
Quen? A gota, a gota de auga. Era gorda, unha desas das que, se che cae
encima, te molla de verdade.
A primeira vez que saíu do seu fogar, a nube escura caía lentamente, non
tiña présa, quen quería ter présa?
Vía outras gotas que xa estaban case entrando na cidade: aí si que se colle velocidade. Ás veces, sentía coma unhas cóxegas, coma unha brisa que lle facía rir.
Pero noutras ocasións había un vento que lle desviaba o rumbo. A ela iso gustáballe porque podía mirar máis paisaxes impresionantes que esconde o planeta.
Compartía observación cos seus compañeiros, que estaban ao seu lado.
Por exemplo, ﬁxouse en que a cidade estaba envolta por unha capa de néboa
sucia, que sería?
Mirou cara a un lado e viu que tamén estaban rodeadas de aves que se
apoderaban dalgunhas gotas: mentres voaban, arrastraban as gotas aos seus
corpos, que cada vez estaban máis mollados.
De súpeto, a gota sentía unha especie de vertixe porque, cando estás moito
tempo descendendo, cada vez vas máis rápido. Estaba moi preto do lugar
en que había tecnoloxía.
Cada vez estaba máis nerviosa, asustada, porque podía observar a xente
e iso signiﬁcaba que caería no lugar no quería caer e, ademais, morrería.
Pero, de súpeto, no último instante, cando ía a unha velocidade supersónica,
un refacho de vento cumpriu o seu soño e morreu caendo nunha folla de
cor verde intensa.
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ANAIS FERREIRA QUIROGA

CEIP Paraixal (Vigo)

MAURO GARCÍA SOLA

CEIP Vilaverde (Pontevedra)

O SUBMARINO ENCOLLIDO

O PESADELO DO CAZADOR

Nun laboratorio do futuro en Belide, Jons, un visitante moi aventureiro
monta no submarino encolledor sen que ninguén o vexa. Mentres tanto,
Lula, a súa compañeira, bebe un vaso de auga.
Accidentalmente, o submarino cae dentro con Jons montado nel e Lula
traga a Jons. Jons chámaa co micrófono e Lula decátase de que está dentro
dela. Lula vai preguntarlle ao profesor Fleming, un recoñecido experto en
aparellos cientíﬁcos, quen lle conﬁrma que ten o submarino con Jons dentro
dela. Entón chaman e logran localizar a Jons. Está no estómago, ten que saír
alcanzando a boca:
–Tes que subir polo esófago, a larinxe e a boca –dille o profesor.
Jons foi polo esófago, pero atrancouse cun anaco de comida e tivo que
cortalo. Xa está na larinxe. Case ao chegar á boca encontrouse cuns virus,
tivo que loitar contra eles e gañou. Xa chegou á boca, onde Lula o cuspiu ao
exterior. Despois, o profesor e mais Lula agrandaron o submarino.
Pero aínda non se acaba a historia… Jons, Lula e o profesor Fleming
traballan xuntos investigando por todo o mundo en busca de cousas novas
por aprender. Só teñen que levar o laboratorio con eles, pero isto desde logo
non é un problema, porque saben ben como facer encoller as cousas…

Había una vez dous corzos que vivían escondidos entre o mato dunha
pradeira, ao lado do colexio Vilaverde, na parroquia de Mourente. Vivían
placidamente ata que, un día, un cazador da zona soubo que que os corzos
vivían alí.
O cazador, ansioso por conseguir as cabezas dos pobres animais, preparou
a escopeta, cargou as balas, gardou os prismáticos e foi durmir coa cabeza
posta no desexo de matalos ao día seguinte.
Mais, no medio da noite, espertou cunha sensación estraña. Sentía certo
peso na cabeza, sentía a pel máis quente e aveludada, sentía unha forte vontade
de correr. Medio atordado, levantouse e foi ata o baño. E alí, ao leve reﬂexo
da luz do corredor, descubriu, espantado, que se convertera nun corzo.
O cazador, alarmado, soltou un bramido pavoroso ao tratar de pedir
axuda. Ninguén lle respondeu. Entón viu unha persoa ao lonxe e saíu correndo
cara a ela ao tempo que berraba: «Axuda! Axuda, por favor!».
Canto máis se aproximaba a aquela persoa, máis e máis familiar lle resultaba,
como se xa a coñecese.
Cando chegou, viu que aquela persoa... era el! A persoa virouse para el,
apuntou coa escopeta, apertou o gatillo e disparou! Fallou. O cazador, asustado,
botou a correr desesperado. Mais a persoa volveu apuntar, esta vez tomou o
seu tempo para facelo ben, disparou... e acertou. O último que viu o cazador
foi a persoa axeonllarse ao seu lado cun coitelo na man.
De repente, o cazador espertou, suado e co corazón na boca! Todo fora
un soño!
Dende entón non volveu cazar animais. Agora coida dos corzos e fíxose
vexetariano. E tenta convencer o resto das persoas para que se tornen tamén
amigas dos animais.
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JORGE GIRÁLDEZ ZAPATERO

CEIP Fontes-Baíña (Baiona)

ÁLEX GÓMEZ GRANJA

CEIP Antonio Palacios (O Porriño)

ATRAPADOS NA HISTORIA

UNHA GRANDE AVENTURA

Ese día, no colexio deramos Historia e parecérame fascinante saber como
Colón chegou a América, ou como os exipcios construíron grandes obras.
Ao día seguinte, andando pola beirarrúa, vin un home con anteollos
redondos e unha chaqueta branca que murmurou moi baixiño: «Neno, ven,
ven xunto a min e verás cousas fascinantes».
Eu non puiden resistirme e fun. En canto estiven con el, mirou aos lados
e díxome de novo:
–Mira isto –e sacou un pequeno aparato do peto–. É unha máquina do
tempo, tócaa e transportarate á Idade que ti queiras.
Eu dubidei un pouco, pero a curiosidade de vivir noutra época era para
min invencible! Así que toquei aquela especie de compás que me amosaba
o homiño e... alí estaba, na Prehistoria!
Camiñei máis ou menos uns corenta e cinco minutos e, de súpeto, parei e…
vin unha manda de mamuts que, asustados, escapaban de algo. Pero... de que?
Entón foi cando souben que uns homes, vestidos con peles e con barbas
longas, intentaban darlles caza con lanzas. Ao verme, viñeron ao meu carón
e faláronme. Eu non entendín nada. Nese momento, o peto da miña chaqueta
comezou a tremer. Metín a man e atopei a pequena máquina que o homiño
de anteollos me convidara a tocar. Colliña con moito tino, non fora ser que
lle tocase onde non era e sabe Deus onde me levaría! A voz do homiño de
lentes oíase, coma sempre, murmurando:
–Neno, neno! A máquina está avariada! Só poderás saír de aí se segues
estes pas...
Non lle deu tempo a continuar. Un home prehistórico colleume a máquina
e meteuna na boca.
Así que eu sigo aquí, na Prehistoria, cincuenta e sete anos despois, agardando que alguén lea esta carta.

Estou correndo. Non corrín tanto na miña vida, estábame perseguindo
alguén. Non sabía quen era, pero tampouco quería sabelo. Estaba nun bosque moi escuro con moitos obstáculos e camiños diferentes, non sabía
para onde ir.
De súpeto, vexo ao lonxe unha luz moi brillante. Tiña tres camiños, e
escollín o do medio, pero, como teño tan mala sorte, tiña moitos obstáculos.
Primeiro foi o lago, e para pasalo tiña que saltar unhas rochas, pero algunhas
afundíanse. Non sabía cal pisar, pero pensei que se ía moi rápido non pasaría
nada, pero non foi así, xa que na primeira afundín deseguida. Nadei o máis
rápido posible ata a beira. Despois entrei nunha cova moi escura, tanto que
non vía nada. Oíanse moitos berros; era como entrar nunha atracción de medo
e eu non son desas cousas, pero tiña que meterme, e rápido, porque oía alguén
tras de min. 0Escoitei un berro e botei a correr. Non sabía por onde ía, pero
fíxeno ata que cheguei ao final e vin un xigante plantado diante de min.
Díxome que tiña que gañarlle a pedra, papel ou tesoiras, pero, como vos
dixen antes, teño tan mala sorte que acabei perdendo, e el colleume coa súa
man xigantesca. Pero ser grande non é unha vantaxe, entón escorreguei
entre os seus brazos e corrín cara á luz, pero, por non variar, canto máis me
acercaba máis se escoitaban os pasos. Cando chego á luz atópome cunha
cúpula xigante branca. A miña cara ovalada queda paralizada ao ver alguén
cunha carapucha ao lonxe. As miñas pernas non saben que facer. Cando me
decato, estase acercando rapidamente, e cando está na miña fronte retirou
a carapucha e…
–Álex, a cear! –dixo a miña nai.
–Xa vou!
Coloquei o marcapáxinas e fun cear.
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ÁLVARO WENCESLAO GÓMEZ MOURE

CEIP Xesús Golmar (Lalín)

TANIA LÓPEZ PEQUEÑO

CEIP Seara (Moaña)

A ORIXE DAS CORES

A SUPERHEROÍNA

Había unha vez, fai moitos anos, unha cidade sen cor chamada Tristelandia.
Tristelandia era unha cidade moi bonita, pero tiña algo malo que facía que
os habitantes estivesen tristes: a cidade non tiña cor.
Varias veces o Alcalde Tristón intentara traer as cores, pero nunca funcionara. Probou de todo: traer cores nun camión, esparexer cousas de diferentes
cores... En ﬁn, de todo, pero nunca funcionaba. Sabedes que pasaba? Pois
vouno contar aquí, neste relato.
Isto é todo o que eu sei: as cores desaparecen cando se cruza a fronteira
da cidade, todo se volve coma a pedra volcánica, de cor negra.
Un día, o alcalde, xa desesperado, convocou unha xuntanza e anunciou
que quen devolvese a cor á cidade recibiría dez mil euros nun cheque. A noticia
chegou a un home da aldea do redor de Tristelandia chamado Brandán, a
quen lle gustaba moito o diñeiro. Brandán pasou dous meses sen saír da súa
casa pensando, e ao ﬁnal encontrou a solución…
15 de xaneiro de 2017:
Brandán saíu ao xardín e pensou: «Que bonitas son as cores!». E, xusto
nese intre, o seu xardín tinguiuse dun precioso verde esmeralda.
Entón Brandán deuse conta de que o problema non eran as cores, senón as
persoas que estaban tristes, precisamente porque non había cores ao seu carón,
e en realidade non había cores ao seu carón porque estaban tristes…
A mensaxe do seu descubrimento foi difundida por toda a cidade, no xornal, na televisión, na radio… E toda a poboación puxo en práctica o que
Brandán difundira e, sen dúbida, as cores regresaron á cidade de Tristelandia, porque todas as persoas cambiaron a súa actitude e irradiaban alegría
en lugar de tristeza.
A Brandán déronlle o seu merecido premio, pero o máis importante era
que Tristelandia estaba feliz e agora se chamaba Colorín Colorado…

O pasado mes de febreiro, cando fomos cantar a canción de entroido no
palco da música de Moaña co cole, iamos vestidas de superheroínas, e un
home e unha muller viñéronnos pedir axuda a Vanesa e a min. Eles pensaron
que eramos superheroínas de verdade, e entón dixéronnos:
–Tedes que axudarnos! Hai un monstro horrible que está destruíndo todo
o que atopa ao seu paso. Ten medio corpo con pelo, a outra metade cuberta
de plumas e a súa cara é de cabalo.
–Veremos o que podemos facer por vós. Onde está o monstro? –dixen eu.
–Está no bar O Pósito, aquí ao lado –dixo a muller.
–Pero ese é o bar do pai de Rubén, un compañeiro da miña clase! Temos
que salvalo! –dixen eu.
–Creo que xa sei por que vai roubar nese lugar. Alí vendeuse o boleto
premiado da lotaría de Nadal deste ano –dixo Vanesa.
Cando chegaron ao bar, Vanesa probou a darlle unha súper patada de
superheroína de Seara e... era metálico. De súpeto, ábrese unha porta pequena
da que sae un home chamado doutor Destrutor e o robot, que, en realidade,
era o monstro, cae ao chan.
–Corten! –di un home.
–O robot non tiña que caer ao chan. A obra de teatro ten que continuar,
que o concurso é a próxima semana. Todos a traballar!
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RODRIGO LÓPEZ PINTOS

CEIP Álvarez Limeses (Pontevedra)

UXÍA MACEIRA DOMÍNGUEZ

CEIP Antonio Palacios (O Porriño)

O REI EN BUSCA DE PARELLA

O PESADELO DE 300 PALABRAS

Era unha vez un rei que vivía só. O rei quería casar con alguén e decidiu
ir polo mundo para atopar a súa parella. Pasou por Canadá, atopou alces,
osos pardos e visitou as Montañas Rochosas, pero non atopou a súa parella.
Logo pasou por México, cruzou o deserto de Chihuahua e visitou as pirámides de Chichén Itzá. Logo pasou por Guatemala, Belice, Nicaragua, Costa
Rica… pero alí tampouco atopou a súa parella.
Volveu ao seu castelo e púxose a pensar: «Vou celebrar un concurso para
escoller a parella que me corresponda, pero para que non veñan casar comigo
polos cartos que teño e polo meu poder farei un baile, e así conseguirei a
miña parella».
Chamou os tres porquiños para que lle axudasen na preparación da festa,
e logo chamou a avoa de Carapuchiña Vermella para que ﬁxese os pasteis e
a comida. Tamén chamou os sete ananos de Branca de Neve e os príncipes
de todos os contos, o lobo de Carapuchiña Vermella… e pediulles que
chamasen a todas as mulleres que coñecesen. Despois de que as trouxeran
(e por certo, que ao lobo non lle ﬁxo caso ninguén) celebrou a festa. Todo
foi moi ben e logo foi mirando todas as mulleres para elixir unha, pero
tampouco atopou a súa parella.
E de súpeto chega a fada malvada da Bela Dormente moi enfadada porque
non a invitaran. O rei viuna e namorouse dela nese mesmo intre. Díxolle
que berraba como ningunha e que o seu cabelo descolocado era o mellor
que vira. Desde entón escoitáronse berros a diario no castelo e foron felices
para sempre.

Unha tarde de verán, o sol entraba pola ventá e queimaba tanto que non
nos apetecía saír, así que decidimos xogar unha partida ao Qwerty. Xogamos
moito tempo, pero, como todo, chega un momento que cansa. A monotonía
viuse alterada por unha bolboreta de cores que voaba por fóra. Saímos
correndo, non nos importaba a calor. Empezamos a perseguila, pero non
fomos capaces de collela, así que entramos dentro. Decidimos cambiarnos
de roupa e seguir xogando, pero… o xogo non estaba.
Preguntámoslles aos nosos pais e non tiñan nin idea e rifáronnos por non
saber onde deixamos as nosas cousas. Quedamos moi tristes xa que era o
noso xogo preferido e con el pasamos momentos inesquecibles, así que
tiñamos que atopalo; revolvemos na cociña, no garaxe… pero non aparecía.
Estabamos esgotados e enfadados porque a rifa non era xusta e non entendiamos o que pasara, así que fomos merendar. Lidia, a nosa cadela, apareceu
e recostouse sobre as súas fortes patas. Os seus ollos claros brillaban de ledicia
sobre a boca de onde saían os dentes e algo entre eles. Os nosos ollos abríronse xa que era unha peza do Qwerty!
Fomos tras ela: gran error, xa que botou a correr. Perseguímola polo patio,
onde foi arrasando con todos os testos con ﬂores, pola ﬁnca arrancando a
mangueira e a auga saía en todas direccións…
Por ﬁn a atopamos escondida nun recuncho e alí estaba o que quedaba
do xogo. Todo feito pedazos, mordido e babeado; estaba claro que fora o
seu entremetemento.
A miña ira comeza a crecer cando de repente algo me toca nas costas e
me di: «Esperta!, esperta!». Non me dera de conta, estaba tan concentrada
no conto que tiña que entregar que quedei durmida enriba de caixa do
Qwerty.
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IRENE MARTÍNEZ GONZÁLEZ

CEIP Antonio Palacios (O Porriño)

FÁTIMA MÍGUEZ LORENZO

CEIP Fontes-Baíña (Baiona)

QUE DÍA MÁIS RARO!

AS ILLAS MISTERIOSAS

Un día de verán pola mañá nunha aldea, Mateo asomouse á ventá e viu
unhas nubes grises; sorprendeuse. Fregou os ollos e limpou as lagañas, xa
que acababa de espertar, e pensou: «Onde está o sol que me saúda cada
mañá?». Hoxe, en cambio, tiña unhas nubes grises provocando unha sensación
de tristeza.
Cando saíu xogar ao parque, estrañouse de que a súa nai lle puxese un
chuvasqueiro e collese un paraugas e acertou, xa que aínda así se empaparon.
Que podía ser iso que caía do ceo? Foi correndo ata o cuarto e asomouse á
ventá, pero o ceo seguía igual, coma se estivese chorando...
Volveu saír fóra co chuvasqueiro por se volvía caer auga; pero agora asubiaba, empurraba as follas das árbores contra o chan e facía voar os paraugas
que levaba a xente que camiñaba pola rúa. Volveu correndo ata o cuarto e
asomou a cabeza pola ventá, pero o ceo seguía igual. Que pasa aquí?
Volveu saír fóra co chuvasqueiro e coa bufanda, pero o peor estaba por
chegar; agora caían cubiños de xeo do ceo. Chegou conxelado e mollado,
que estaba a pasar?
Levei unha gran sorpresa cando entrei na habitación e mirei pola ventá.
Agora xa non están as nubes tan raras de antes, senón o sol que me veu saudar
como cada mañá.
Mateo, o meu irmán, cos seus dous anos non pode comprender o que está
a pasar, é dicir, non é máis ca un cambio do tempo atmosférico, tema no
que son unha experta xa que o estamos traballando no colexio.
A veces é mellor ser pequeno e sorprenderse polo que pasa ao redor que
ter que saber e comprender todas as cousas.

O noso barco saía ás dez da mañá; eu ía cos meus pais, curmáns e irmán.
Non me dixeron onde iamos para darme unha sorpresa. O camiño foi longo,
pero pagou a pena porque vimos golﬁños, focas e outros moitos peixes.
Sen saber como, os animais e todo canto nos rodeaba desapareceu. Vímonos
rodeados por unha néboa mesta que non nos deixaba nin ver a auga. De súpeto
escoitáronse cantos. Quen sería?
Iamos sen rumbo, pois non se vía nada, pero deixámonos guiar polos
cantos. Por ﬁn puidemos albiscar unha serea que estaba sentada nunha cuncha
ao carón dun cartel que dicía «Illa de Ons». Tiña pelo negro coma a noite e
levaba un traxe de baño de cor rosa con brillantes que escintilaban contra
a auga. Permanecía inmutable, alí sentada sobre a súa cuncha rosa e sobre
un enorme coxín vermello. Coa mirada ﬁxada en nós e con xesto provocador,
era difícil ignorala; mais todos aconsellaron continuar o camiño por medo
a que nos hipnotizase. Eran as once e media cando chegamos ao noso
destino, as Illas Cíes!
Deixamos as mochilas na praia, ben agochadas para que as gaivotas non
as desﬁxesen. Fomos inspeccionar a illa. Vimos unha morea de gaivotas,
corvos mariños e tres faros. Porén, non vimos a ninguén. Era ben estraño!
Aquel lugar era o máis parecido a un paraíso que se pode ver na Terra.
De regreso á praia xantamos e pasamos a tarde dándonos baños fríos.
Había que volver, pois non tiñamos provisións para quedar. Recollemos
e dirixímonos a onde deixaramos o barco. Todos estábamos seguros de que
o barco quedara alí amarrrado, mais o peirao estaba deserto. Nin rastro do
barco. No seu canto había un coxín vermello. Unha néboa mesta empezaba
a envolvernos de novo.
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CANDELA MURILLO COMESAÑA

CEIP Canicouva (Vigo)

LUCÍA NICOLÁS BALLESTEROS

CEIP O Pombal (Vigo)

UN, DOUS, TRES, CATRO, CINCO E…

TOC

Fai moito tempo nun pobo moi, moi afastado, chamado SINEL, onde a
xente vivía moi tranquila, habitaban persoas normais e correntes, menos por
unha pequena circunstancia: ocorría que non utilizaban o número seis.
Un día, as persoas esquecéronse del, polo que o número seis decidiu
desaparecer de SINEL.
Esta situación provocaba que, ao camiñar, non daban seis pasos, senón
que andaban cinco pasos adiante e un cara a atrás; nunca merendaban ás seis,
non existía a Sexta, non podían comprar media ducia de ovos, as formigas
e as moscas tiñan oito ou catro patas, a xente non collía a liña número seis
do bus, non existía a táboa do seis, nin a talla seis, non había as palabras con
seis letras como tomate, xeados, animal, etc., non existían os hexágonos, os
lapis só tiñan catro caras e aos dados faltáballes unha cara!
Noutra parte do mundo, unha nena chamada Regina colleu a súa maleta
do rocho para ir de viaxe. Cando abriu a porta do ascensor apareceu en
SINEL!
Regina quedou pasmada porque pensaba que estaba nun mundo de tolos
e porque nunca vira ese sitio. Saíu do ascensor e quedou abraiada de como
camiñaba a xente e preguntábase por que non tropezaban entre eles.
Sen querer, Regina empurrou un neno, o que lle provocou dar seis pasos.
O rapaz quedou atónito do rápido que camiñaba, a xente mirou para os
nenos e dixeron todos á vez:
–Como o ﬁxestes?
A partir dese día, a xente pensou máis no número seis.
Ao parecer, o seis, triste e abandonado, tiña o brazo agochado, parecendo un
cero, e grazas a Regina, o seis conseguiu alegrarse e levantar o seu brazo.

Hoxe espertei no meu cuarto que, coma sempre, estaba iluminado polos
raios do sol nacente que atravesaban tres físgoas das persianas, e fun ao
baño. Lavei a cara, dúas veces. Lavei tamén as mans, pero tres veces. Dirixinme á cociña. Camiñei polos cadrados azulexos do chan en zigzag, coma
sempre.
Era un día normal.
Fixen o almorzo e vestinme. Quitei o anorak e volvín poñelo. Saín da casa
e pechei a porta con chave cinco veces. Ía facer o que fago todos os días: dar
un paseo polo parque, mercar o pan e visitar os meus pais, que sempre me
axudaban a tomar os medicamentos, pois non se ﬁaban de min… Pensaban
que podía tomar máis pílulas do debido a diario.
Fíxeno: paseei polo parque, onde uns nenos pequenos xogaban no tobogán
na zona infantil. Camiñei ata a panadaría, que estaba pechada. Comecei a
hiperventilar e a dar golpes ás reixas de metal. Precisaba entrar. A xente
mirábame coma se fose doutra especie, así que, cando a desesperación
mesturada coa vergoña se ﬁxo insoportable, decidín marchar e corrín a falar
cos meus pais.
Mais detívenme na porta.
–Non sei como podes ser así… Non queres nin ver a túa ﬁlla polo...
–Si, polo seu trastorno! E…, non é iso, a ti que che parece que te obriguen
a entrar seis malditas veces pola porta, ou que fagas o almorzo, tires con el
e volvas facer o mesmo?
Xa escoitara de máis. Cos ollos húmidos, botei a correr á miña casa.
Nunca volvín porque, claro, teño un trastorno… E agora este trastorno
obrigábame a non volver.
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LAURA DE LA OSA PIÑEIRO

CEIP San Roque de Corón (Vilanova de Arousa)

MARTÍN OTERO TOURÍS

CEIP Vilaverde (Pontevedra)

O RATIÑO NICOLÁS

MONÓTONO

Había unha vez un ratiño pequerrechiño chamado Nicolás que vivía no meu
faiado e sempre rabuñaba na porta do meu cuarto polas noites cando eu non
quería durmir. Polo día, eu deixáballe comida na porta do faiado: queixo,
galletas, etc., para que fose o meu amigo.
Durante moito tempo pensei que Nicolás era real, pero a miña nai confesoume o ano pasado que non existía, que a que rabuñaba na porta era ela
para que estivese caladiña e durmise. Quedei un pouco desilusionada, así
que decidín mercar un ratiño de peluche e chamarlle Nicolás.
Levábao ao parque no peto da miña chaqueta e, para que el tamén se
divertise, xiraba e xiraba coma se estivese nun carrusel. Pasabámolo moi
ben, pero Nicolás mareábase un pouco. Cando volviamos do parque, bebiamos
leite e comiamos galletas xuntos.
Unha noite, cando nos iamos deitar, díxenlle:
–Nicolás, teño unha sorpresa para ti, prepareiche unha camiña para que
durmas ao meu carón.
–Moitas grazas –dixo Nicolás antes de que o arroupase e lle dese un biquiño
de boas noites.
Desde entón ﬁxémonos amigos inseparables e vai comigo a todas partes,
incluso me acompaña á escola e queda caladiño dentro da miña mochila
toda a mañá para que a mestra e os meus compañeiros non o descubran,
porque é moi tímido.
Aínda que mamá diga que é solo un boneco, para min é un gran amigo e
quería compartir con vós a súa historia. Acompáñame mentres a escribo
e dálle vergoña ler isto, pero no fondo sei que lle gusta e está moi ledo.

Había un neno chamado Xián que vivía en Pontegarcía, na vila das Rosas
Brancas. Tiña 13 anos e vivía coa súa familia: o seu pai, Martiño; a súa nai,
Belén; e a súa irmá, Adriana.
Chegou o luns 12, o primeiro día da semana, ese día tan pouco desexado, tan
odiado, ese día que sempre que chega pensas: «Cando chegará o venres!».
Xián, desesperado, levantouse da cama sen deixar de pensar que era luns,
vestiuse, almorzou, aseouse e púxose en marcha de camiño á marquesiña,
onde o esperaba o autobús, coma sempre.
Xián odiaba os días da semana porque eran monótonos: luns, tenis; martes,
natación; mércores, guitarra; xoves, baloncesto; e venres... libre! E, como
non, polas mañás tiña que ir ao instituto, o peor sitio, aínda peor que o luns,
aínda que non o pareza.
Xián chegou á marquesiña, onde estaba a señora de sempre. O autobús
tardou os 7 minutos e 24 segundos de sempre. E deu a freada de sempre ao
chegar á marquesiña.
O señor que senta sempre no segundo asento da esquerda, a señora de
detrás, a nena do fondo… Todo igual, sempre. Xián sentou no medio (coma
sempre) e sacou a mochila. Chegou ao colexio e foi a clase.
A primeira hora foi Lingua; segunda, Matemáticas; terceira, Ciencias
Naturais; cuarta, Inglés e quinta, Lingua Galega, coma todos os luns. Xián
volveu a casa andando pola ruta de sempre, comeu peixe, coma todos os
luns. Pola tarde foi a tenis, volveu, ceou, lavou os dentes e foi durmir.
Ao día seguinte, martes 13, non soou o espertador. Non quedaba leite
para almorzar. Xián tivo que ir andando ao instituto porque o autobús pasara
antes; o profesor castigou a Xián… Un día desastroso… Porque non todos
os días son iguais, coma sempre!
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CLARA PENA GÓMEZ

CEP Riomaior (Vilaboa)

ANTÍA PÉREZ FONTÁN

CEIP Vilaverde (Pontevedra)

UN LORO NA CIDADE

ACABADO DE NACER

Esta historia comeza na selva Amazónica, concretamente nun niño de
loros. O máis pequeno, e á vez o máis espelido e aventureiro, está agardando a
súa nai xunto cos seus irmáns. Pero cando ela chega, el non está, e é que caeu
do niño á mochila dun explorador que se dirixe aos EEUU nun avión. O explorador dáse de conta da súa presenza ao chegar e decide quedar con el, pero
non pode mantelo e véndello a un multimillonario afeccionado ás aves.
Mr. Herriot diríxese ao café onde salvará o pelello do multimillonario, e
nese intre mira o loro. A cambio do favor, Mr. Herriot pide o loro e o
multimillonario responde que si; ao ﬁn e ao cabo, el é un vello e Mr. Herriot
un rapaz novo e cheo de enerxía.
A conexión é inmediata; Mr. Herriot bautiza o loro como Larry, e os dous
están moi unidos.
Tras anos de amizade, Mr. Herriot atopa traballo como avogado e deixa a
Larry de lado. Conforme pasan os anos, el vai cambiando; cada vez é máis pechado e profesional, e non ten tempo para Larry. Así que decide vendelo.
Unha parella adóptao e viven uns meses con el. Intentan que se divirta,
pero el só pensa en Mr. Herriot. Un día decide escapar en busca del, e atravesa toda a cidade buscándoo. Na busca, cre ver a Mr. Herriot entrando
nunha tenda e, despistado do voo, choca cun cable de luz, electrocútase e
morre. Antes de morrer comproba que non era Mr. Herriot o que entrou na
tenda, e pecha os ollos.
A parella, mentres, buscábao. Atopárono; enterrárono ese mesmo día.
Anos despois, Mr. Herriot visita a parella preguntando por Larry e descobre
a traxedia. Un baleiro inunda o seu corazón. El seguiu como avogado, pero a
perda de Larry escurecera aínda máis o seu corazón, mais no fondo o vínculo
entre el e Larry permanecerá por sempre.

Son tan pequeno como unha migalla de pan, vivo nun lugar escuro, apenas
hai ruído. Flotando na auga, escoito a túa voz a miúdo. Gozo cando camiñas,
son demasiado pequeno para facer algo por min mesmo.
A miña boca empeza a tomar forma, dentro dun ano estarei rindo e máis
tarde poderei falar.
Cada día medro un pouquiño, as miñas pernas, os meus brazos, empezan
a formarse. As miñas mans empezan a ter uns dediños pequeniños. Xa podo
ver un pouquiño, pero aínda estou rodeado pola escuridade. Moi pronto
abriránseme os ollos ao mundo do sol. Podo escoitar o seu corazón.
Ela estaba tan tranquila sentada coa súa enorme barriga no sofá facendo
zapping. Eran case as dez da noite, aínda non cearamos, cando de súpeto
non se podía erguer do sofá…; ao pórse de pé, un líquido descendía polas
súas pernas e formaba un pequeno camiño no chan mentres se dirixía ao
servizo. Era o sinal de que viña a este mundo. Metémonos na ducha; cando
saímos, tiña fame. Cando rematamos de cear, viñeron as présas. Eu estaba
feliz, relaxado, tranquilo, estaba preparado para saír. Chegamos a media
noite á maternidade e a miña nai empezou a dilatar e cada media hora
revisábana.
Á unha da mañá leváronnos a sala de partos e ás dúas menos cuarto sentina
rodeándome cos seus brazos. Subín cara a ela, abrín os ollos e mireina.
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NOÉ PÉREZ GASPAR

CEIP Antonio Palacios (O Porriño)

ADRIÁN PIÑEIRO ARGIBAY

CEIP Canicouva (Vigo)

AS COUSAS MUDAN CO TEMPO

UN INTERESANTE ESPECTÁCULO

Xa levaba uns meses sen saír do meu carto. De súpeto abriuse a porta e
comezaron a pasar homes coma formigas, ordenados e silenciosos. Erguinme
rapidamente e metinme no medio deles. Era un alivio deixar aquela cama
co seu colchón moi delgado e o cuarto de baño. Tras unha camiñada longa
polos corredoiros, onde pasamos por outros cuartos onde se podía ver como
eran a través dos barrotes, algúns estaban ocupados e outros non. Finalmente chegamos a un comedor onde, outra vez, en ﬁla collemos o xantar e
sentamos onde nos mandaban uns señores de uniforme que nos vixiaban.
Alí atopei moitos dos meus compañeiros de aventuras. Pasamos xuntos anos
que non esquecerei, ensináronnos moitas cousas: ler, gramática, matemáticas, contabilidade… e outras moitas coma orde e limpeza. Non vou mencionar
outras cousas que non me gustaron.
Unha mañá cedo, antes do desﬁle das formigas, a miña porta
abriuse e apareceron dous homes que me dixeron: «Antón, chegou o teu
día». Seguinos por corredoiros que non coñecía e chegamos a unha zona
onde me esperaba un oﬁcial que me ﬁxo ﬁrmar uns papeis e me entregou
as miñas cousas, as cales deixei alí fai 20 anos. Abriuse unha porta, saín e
pechouse tras de min facendo un ruído atronador. A medida que camiñaba
deixaba atrás unha parte da miña vida. Subín no coche do meu pai e puxemos rumbo a casa. No camiño observei cousas estrañas: os coches eran máis
redondos, as estradas máis anchas e a xente tiña uns aparellos pequenos cos
que facían case de todo… Ao chegar á nosa casa observei que os campos de
millo desapareceran e agora alí había uns ediﬁcios moi altos.
Estaba claro que todos estes anos no cárcere me ﬁxeron aprender
unha lección que nunca esquecerei…

Hoxe é un día especial, entón vou facer o meu almorzo favorito que é
zume de caramelo de goma. Puxen o meu chándal preferido e a bufanda do
meu equipo, que espero que hoxe gañe. Non sei quen me vai levar. Chamei
o meu avó e dime que si, que me leva el. Fomos os dous ao quiosco a mercar
algo para picar mentres vemos o espectáculo. Eu merquei unhas améndoas
molladas en mel porque estou farto de comer pipas, e o meu avó elixiu uvas
pasas reenchidas de caramelo. Mmmh… que rico todo!
Chegamos á porta e non me funcionaba a tarxeta porque a tiña do revés,
que susto, pensei que non ía poder entrar. Subindo as escaleiras, para non
aburrirme, contei os chanzos un a un, pero cando ía no cincuenta xa cansei,
son moitos. Chegamos por ﬁn aos nosos sitios e non había ninguén porque
era moi cedo.
Empezaron a encherse os asentos, eu púxenme nervioso porque ía comezar
xa e quería divertirme. Todos os participantes saíron ao campo. Que emoción!
O meu avó tamén estaba divertíndose, pasámolo ben xuntos. Xa está, preparados… listos… xa! Comezou a carreira de caracois, é moi emocionante.
Cada un anima o seu equipo, adiantan, póñense detrás… Hai que poñerlles
unha folliña de leituga diante para que non dean marcha atrás. Encántame
a carreira de caracois, que divertida é!
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ALBA PIÑEIRO COSTAS

CEIP da Espiñeira-Aldán (Cangas)

PABLO PORTAS LÓPEZ

CEP Antonio Magariños Pastoriza (Cambados)

O SEÑOR DO TREN

O RUBÍ DA PERDICIÓN

Comezaba a saír o sol cando subín ao tren. Esperábame unha viaxe moi
longa e non sabía con que entreterme para que se me ﬁxese máis amena.
Non tardou en sentar ao meu lado un home maior vestido de negro que
cheiraba a alcanfor e preguntoume se viaxaba soa sendo tan pequena.
Cando lle contestei que si, comezou a contarme a historia máis rara que
nunca escoitei.
Díxome que cando o tren pasa por un túnel, os rapaces novos que viaxan
sós teñen que agarrarse moi forte ao seu asento, porque se non veñen os
Wikakes e lévanos ao seu reino. Non puiden evitar rir mentres o contaba, o
que ﬁxo que se anoxase. Miroume de esguello e díxome sinalando co dedo:
«A ver se ris agora».
Nese momento entramos nun túnel tan escuro que na miña vida vira tal.
Recordei a historia do vello e agarreime con todas as miñas forzas ao asento,
fíxoseme eterno. Cando notei a luz nos meus ollos, comecei a sorrir como
unha parva. Xirei a cabeza para mirar o vello e xa non estaba. Alí non había
ninguén. Só quedaba o seu olor.
Xamais esquecerei esa viaxe. A volta fíxena en avión e nunca máis volvín
subir a un tren.

A noite caía sobre a cidade, unha ﬁgura camuﬂada na azotea do museo.
Red sacou do seu peto un cristal azul, soltouno ao aire e ao brillar empezou
a ﬂotar, e co seu brillo formouse unha silueta. Este home que se formara
polo brillo dixo:
–A súa misión é protexer o rubí da perdición, que está exposto no museo.
–Por suposto, xeneral! –dixo Red, e á súa vez agarrou o cristal e volveu
gardalo no peto.
Deu a volta e, nun abrir de puños, unha bóla de lume apareceu levitando
sobre a súa man. Lanzouna contra a reixa da ventilación e entrou por ela.
O rubí encontrábase sobre un andel de cuarzo, pese a estar a escuras o
rubí brillaba cunha luz vermella case hipnótica.
De súpeto, un ruído chamou a atención de Red. Un cadro das paredes
desapareceu e no seu sitio empezou a saír fume que rapidamente se estendeu
por toda a sala.
Red comezou a suar pola tensión.
Nun intre, unha parte da nube de fume se separou da outra formando un
ser humano.
Red saltou a por el, pero, cando chegou, a súa posición volveuse converter
nunha nube de fume esquivándoo e volvéndose rematerializar detrás del
golpeándoo coa perna.
Red abalanzouse de novo sobre el, pero desapareceu, e, en vez de agarralo,
agarrou o rubí. Unha intensa alarma soou, á súa vez o fume desvaneceuse e
un montón de axentes do FBI saíron dos corredoiros e retivérono. Entón viu
como un axente se facía co rubí e fuxía por entre as obras de arte; antes de
desvanecerse puido ver a súa cara, era o home contra o que loitara, todo fora
un engano. El convertérase no que eles quixeran, unha sinxela distracción.
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NOEMÍ QUINTERO SÁNCHEZ

CEIP Mestre Valverde Mayo (Mos)

CRISTINA RECAREY BENITO

CEIP Vilaverde (Pontevedra)

O FARO DO TEU AMOR

UN SOÑO

Mireite e sorrín, es a cousa máis bonita que os meus ollos captaran, ata
cos meus 5 anos de idade. Ti nin me miraches. Só te contemplei con cara
tímida e meixelas acoradas, sentín que ti e eu estabamos destinados. Non sei
por que, pero sempre llo escoito á miña nai. A túa nai agarroute e levoute,
sen querer a miña man levantouse e díxoche adeus. Sabedes? Ela vai na miña
clase, pero ten menos anos ca min, quero que me prometas unha cousa, que
me deixará un oco no seu corazón e que o faro do noso amor sempre estará
aceso. Supoño que algún día lle declararei meu amor, ao película romántica,
esas que ven os nosos pais. Medramos polo paso dos anos, onde ata xa tiña
este diario (meu diario) esquecido. Neste mesmo intre ti tes oito e eu once.
Sentaches ao meu carón xa que ao chegar tarde era o único sitio na ancha
clase. Era outono e o chisquiño de luz que entraba pola fiestra ilumínate.
A mestra non se molestou en abrir as ﬁestras porque íamos de excursión ao
Faro de Vigo. Despois dunha curta viaxe, chegamos alí. Caíches do maleteiro
e o meu amigo Xabi colleute e levoute ao lombo xa que a túa mamá estaba
cansa. Rompiches a nosa promesa, estou enfadada contigo. Borrei todo o que
sucedeu e só quedei coas ganas que tiña de ser escritora que me deron aquelas
persoas. Cheguei a clase e non te vin, só escoitei:
–Vaites, Soﬁ, tes mochila nova!
–É que a vella xa tiña oito anos
Ela era moi bonita, era o meu amor, nunca te esquecerei, mochila de Soﬁ.
Fuches o meu primeiro amor, porque non importa se es un ser vivo o non.
Botareite de menos.

«En París, unha mañá de verán do 1987, eu, Laura Eiﬀel descubrín algo
inesperado, un monumento único, poderíase dicir que é algo máxico.
»Ía camiñando por unha rúa da capital francesa cando unha nena soltou
unha burbulla, traspasei tras ela e… aparecín noutro mundo, algo completamente diferente, e de súpeto vin a miña nai moito maior, pero cando fun
cara a ela díxome que non podía ser a súa ﬁlla porque era demasiado pequena.
Aí foi cando pensei: «Se a miña nai é máis vella, eu tamén terei que selo
neste mundo».
»Tras os meus pensamentos, decidín ir buscarme a min mesma. Estiven
un bo tempo buscando e preguntando, pero nesa busca vin algo que me
parecía moi coñecido e resulta que había moita xente ao redor, así que decidín
preguntar. Era un monumento que levaba o meu apelido: Torre Eiffel.
De súpeto, recordei que era a escultura que vira na outra dimensión, é dicir,
no pasado. Eu só lle contei desta marabilla ao meu avó, que ao parecer a
puido sacar á luz e agora ten moito interese turístico. Isto non me encaixaba
moi ben , así que agora o meu obxectivo era saber onde estaba o meu avó
para falar con el e que me puidese contar todos os detalles da miña hipótese
ou se estaba equivocada. Estiven investigando, pero un home que estaba alí
deume unha noticia, o meu avó…».
Ring, ring, ring…
–Esperta Candela! Leva dez minutos soando o espertador.
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ESTEFANÍA DEL RÍO GONZÁLEZ

CEIP Santo André de Xeve (Pontevedra)

JÉSSICA RODRÍGUEZ ESTÉVEZ

CEIP Paraixal (Vigo)

PEQUENA HISTORIA DUN LAPIS

O COLEXIO ENCANTADO

Chámome Cachiño de Pino, aínda que todos me chaman Piniño. Nacín
dunha árbore, non dunha árbore calquera, senón dun piñeiro, o máis grande
do lugar, e tiven millóns de irmáns. Eu era o máis pequeno, pois xa non
quedaba máis madeira.
Xunto cos meus irmáns e curmáns, acabamos repartidos por todas as
librarías da comarca. Quixo a casualidade que algúns de nós, incluíndome
a min, acabásemos na pequena pero marabillosa librería de Dona Ana.
Tanto tiña se eras grande ou pequeno, coma min, pois ela sempre nos ordenaba e colocaba con todo o cariño do mundo.
A miña vida cambiou o día que entraron pola porta da fantástica libraría
Mario e Mariña, dous irmáns xemelgos moi especiais que, de entre todos os
lapis da tenda, me escolleron precisamente a min.
Con eles convertinme nun lapis moi famoso, pois comigo escribían
historias que todo o mundo quería ler e escoitar. Tantas e tantas escribín
que cada vez me ía facendo máis e máis pequeno. Cando Mariña e Mario se
deron de conta do que me estaba a pasar, decidiron gardarme no seu estoxo
especial, con outros lapis máis grandes, para acompañalos e servirlles de
inspiración nas súas futuras historias, as dos meus queridos nenos, os meus
eternos amigos.
Esta é a miña historia.

En 1972 creouse o Colexio Paraixal en Vigo. Os nenos dicían que era un
colexio encantado. Nunca pasara nada, pero este ano, que se cumprían corenta
e cinco anos, pasaron cousas realmente raras. Apagábanse as luces soas,
petaban nas portas e non había ninguén, escoitábanse pasos…
De súpeto entrou pola porta da nosa clase un señor cunha motoserra.
E todos comezamos a gritar: «Aaaaaahhh!». O señor da motoserra marchou.
Anxo, Nahiara, Pablo, Alex, María, Abel, Javi, Saúl e o profe Anxo quedamos
asustadísimos.
Pasaron dúas horas e todo parecía en calma. Como se non pasase nada.
E de novo escoitouse outra vez:
«Toc-toc». E todos nos puxemos a tremer. Os nenos escondéronse debaixo
das mesas, o profesor subiu ao armario, as nenas meteron as cabezas nas
mochilas. Todo era un caos. Gritando, chorando…
Abriron a porta e… era o novo director do colexio. Vendo todo o panorama tamén gritou e dixo:
–Que pasa aquí?
Saímos todos dos nosos acochos e explicámoslle o que pasara.
O director do colexio preguntoulle ao profesor Anxo:
–Nesta clase apagáronse as luces?
–Si. E ademais entrou un rapaz cunha motoserra! Estamos todos moi
asustados. Que está pasando? Temos que facer algo. Chama a policía, os
bombeiros, os militares… a todos por favoooor.
FIN.
–Moi ben, Ainoa. Que relato máis bonito e fascinante. Lembrádevos do
exame de Naturais de mañá.
Timbre: «Riiiiiiiiinnnnnng!».
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SAÚL RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ

CEIP Paraixal (Vigo)

ERIKA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

CEIP Cruz-Budiño (O Porriño)

AVENTURA NO SERENGUETI

A MANSIÓN DOS HOLLESTER

Nas chairas do Serengueti algo pasaba que non ía ben. Os leóns non tiña
rabo, as árbores estaban ao revés, as gacelas parecían tartarugas e as tartarugas gacelas. Fíxose unha comisión de investigación para dar coa solución.
Pero os esforzos foron inútiles. Ata que alguén decidiu ir pedirlle consello a
quen máis sabía: O Elefante Sabio.
Cando se lle contou todo o que acontecía, el dixo:
–Está claro. Todos beberon da charca maldita. Quen bebe, o seu corpo
muda.
–E cal é a solución, Elefante Sabio?
–A única maneira de que os animais se recuperen é ir buscar a ﬂor púrpura
que vive no Kilimanjaro. Hai que pasar polos campos dos pastores masai,
preguntádelle a eles onde podedes atopar a ﬂor. Pero apurade, que unha vez
que se arranca a planta tedes que botala canto antes na charca, senón os
poderes da planta se esfumarán e non valerá para nada.
A subida ao monte foi durísima. Das trinta persoas que iamos, só tres
conseguimos chegar ao cume e coller a ﬂor. Pero cando baixamos démonos
de conta de que a ﬂor fora roubada por un hipopótamo con corpo de camelo
e pescozo de xirafa. Intentamos recuperala por todos os medios, pero foi
imposible.
Desesperados e co ánimo moi decaído, fomos para o poboado a contar
a fatal noticia. Todo o pobo estaba agardándonos. Canto nos dispuñamos a
contar o sucedido, apareceu o peteiro zapato, que traía no seu bico a ﬂor de
púrpura.
Botámola á poza e saíu Doraemon dicindo: «Comida de circo».
Pola mañá, cando espertei, xa non me doía a barriga. Todo o mal que me
provocara unha cea pesada marchou co soño do Serengueti.

Eran as oito da noite dun día festivo. Cinco amigas quedaran na mansión
onde morreran os Hollester había xa medio século. As lendas dicían que os
fantasmas dos Hollester aínda seguían nesa casa, vivindo escondidos nas
sombras.
Idaira, Uxía, Yara, Jessica e Joana chegaron á mansión, petaron tres veces
e abriuse soa a porta. De repente, uns morcegos abalanzáronse sobre elas;
as nenas gritaron de terror, pero afortunadamente os morcegos fóronse sen
tocalas. Ao entrar, as nenas viron unha pequena mesiña cunha caveira
branca encima e, no teito, teas de araña. Unha luz escintilante brillaba enriba
duns cadros aos que se lles movían os ollos. Ao chegar as doce, os fantasmas
saíron dos seus escondedoiros; as nenas, un pouco asustadas polos cadros, seguiron ata unha habitación rosa escuro. Entraron e sentaron nunha cadeira
de madeira antiga. De repente oíron o son dun violín, dunha arpa e dun
piano tocar na sala de música. Ao subiren para ver quen era o que tocaba,
non había ninguén!
As nenas saíron correndo da mansión dos Hollester preguntándose:
«Quen tocaba os instrumentos?», «Por que tocaban sós?», «Ao mellor sería
unha imaxinación nosa?». Idaira, mentres corría, dixo:
–Espero que non volvamos endexamais!
E nós tamén dixemos o mesmo, iso creo. Ao chegar a casa prometemos
que non volveriamos nunca máis á mansión dos Hollester.
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JORGE ROMERO GONZÁLEZ

CEIP Vilaverde (Pontevedra)

LOIS SANMARTÍN VALIÑO

CEIP Froebel (Pontevedra)

O CINE

O MUNDO ESTÁ ENFADADO

Margo, Tomás e Agustín son uns amigos que viron no xornal un artigo
que falaba sobre un vello cine na súa cidade, abandonado hai 25 anos.
Decidiron meterse nel. Ao entrar só se vían os despachos de billetes e unha
tenda de lambetadas. Os despachos estaban aparentemente baleiros, mais
na caixa rexistradora Margo atopou un papel que poñía: «Flocos de millo
tamaño grande». Margo decidiu gardalo. Como se facía tarde, decidiron volver
a casa e regresar ao día seguinte. Xa na casa, os tres déronlle voltas ao do
papel.
Ao día seguinte pola mañá, na escola, falaron sobre as súas teorías, ningunha
parecía acertada.
Ao rematar os deberes pola tarde, decidiron rexistrar a tenda e ir onde se
servían os ﬂocos de millo. Unha vez alí, atoparon cascudas e ratas; espantáronas, entraron e viron que había lambetadas podrecidas, pero nada interesante. No posto de ﬂocos de millo había unha chave cunha forma peculiar.
Cando chegaron ás salas do cine, os asentos estaban desfeitos, coma se un
furacán de garfos pasase por alí. Só había unha porta que levaba a outra sala,
onde non había nada, salvo un burato no chan que levaba a unha sala con dúas
cadeiras e unha mesa cos planos do cine enriba, con condutos, portas…
Na sala número 3 atoparon unha porta coma a doutra sala, pero estaba
pechada; abrírona coa chave e dentro había un manequín vestido de traxe,
cunha ganzúa no peto. Alí non había nada máis.
Detrás deles escoitaron algo e de onde proviña o ruído ollaron outra
porta; estaba pechada. Margo forzou a porta coa ganzúa, a porta abriuse e
dentro, saíndo do chan, emerxía unha panca. Tomás decidiu activala, o cine
fixo un ruído e derrubouse. Eles escaparon e volveron a casa sen contar
nada do ocorrido.

Desde había bastante tempo, cada día, aqueles leñadores viñan e cortaban
varias árbores. Outros días viñan excursionistas ensuciando e facendo estragos
naquel bosque que era tan fermoso. Preto de alí, unha nova fábrica comezara
a contaminar a auga. E parecía que non pasaba nada… ata aquel día no que
a natureza se cansou.
Un vento furacanado empezou a soprar, as árbores axitábanse alporizadas,
comezou a tronar e diluviar… De súpeto, o chan tremeu facendo un gran
estrondo, a terra arremuiñouse no aire sen deixar ver a xente, que berraba
espavorecida: «Isto é a ﬁn do mundo!», «Por favor, Terra, acouga!», «Socorro,
que podemos facer?». É que quizais se empezaban a decatar de que eles tiñan
algo que ver con ese terrible enfado do mundo.
Entón, cando xa non podían máis, os humanos comprenderon o que lle
estaban a facer ao planeta. Estarían aínda a tempo de remedialo? Profundamente arrepentidos e asustados, xuntaron as súas mans e prometeron entre
saloucos que coidarían do seu maltratado mundo. O vento espallou as súas
palabras facéndoas chegar a todas partes. O Universo enteiro escoitou a
mensaxe.
Así, pouco a pouco, foi parando aquela tolemia. Alboreceu, a terra deixou
de abalar e por ﬁn puido saír de novo o sol, o sorriso do ceo que demostraba
que a Terra tiña unha nova esperanza.
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PAULA SESTELO MARTÍNEZ

CEIP Antonio Palacios (O Porriño)

JIMENA SIABA CRESPO

CEP Campolongo (Pontevedra)

UNHA PERSOA INVISIBLE

UN SOÑO DE VIOLÍN

Todo parecía moi normal aquel día, pero non ía ser así. Estaba no sofá
vendo a televisión cando escoitei un ruído no piso inferior. Estrañeime e
esperei a ver se soaba de novo. Pasado un tempo deiteime de novo. Volvín
escoitalo, armeime de valor e fun andando moi amodiño ata as escaleiras
que daban ao piso de abaixo, onde vin un home cunha máscara e non sabía
quen era nin o podía divisar claramente, xa que estaba todo escuro ao igual que
o seu traxe e só resaltaban os seus ollos azuis. Só tiven tempo para ir buscar
unha tixola, pero cando volvín xa non estaba. Faltaba o meu reloxo de ouro
que se atopaba nun sitio que moi pouca xente sabía e, polo tanto, só as
persoas que me coñecen saben que o teño e que o poño nas comidas familiares dos domingos.
Empecei a lembrar as persoas que tivesen os ollos azuis: a miña prima
Mariña; Xoana, a nai de Mariña e Marcelo, o pai de Mariña, cos que por
certo me levo moi mal. A pesar diso, todos os domingos teño que xantar
con eles porque a miña nai sempre os convida.
Non quería dicirllo á policía. Puxen cara de detective e estiven a cavilar;
o pai e a nai de Mariña teñen a mesma altura, así que non podía deducilo
por iso.
Ocorréuseme botar unha ollada onde tiña o meu reloxo por se atopaba
algo fóra do normal, e… estaba alí!
De súpeto, deime de conta de que todo fora un conto da miña imaxinación,
xa que teño que facer un relato de menos de trescentas palabras. Non fago
máis que darlle voltas. A miña cabeza vai estoupar. Entón, deiteime de novo
no sofá a ver a televisión.

Unha mañá escura de inverno, a profe estaba a explicarnos o aburrido
«tempo atmosférico» cando un raíño verde de luz asomou pola ventá.
Un bichiño verde, peludo e luminoso camiñou cara a min arrastrándose
coma unha serpe. Detrás deixaba unha estela de babas que semellaba un
pentagrama con notas de cores.
–Ola, amiga! Cantas gañas tiña de coñecerte! –saudou amodiño.
–Cala bicho, vaite escoitar a profe! –díxenlle asustada.
–Que va! Eu son a fada da música e só me pode escoitar quen eu quero.
–Que risa! Un monstriño que se cre unha fada…
–Respecta, ruliña! Eu son unha fada real, unha fada de verdade. As fadas
de longos cabelos louros só son personaxes das películas. Por certo, tocas o
violín coma un anxo.
–Non digas tolerías! Xa me gustaría, xa…
Con voz melosa, pediume que sentara nunha corchea da cuarta liña do
pentagrama. Tremendo de medo, rubín polas liñas e sentei onde o bichiño
me dixo. El sentou ao meu carón e mandoume tocar. Co meu violín, púxenme
a tocar a Primavera de Vivaldi. O pentagrama elevouse e comezou a cabalgar
polas nubes coma unha alfombra máxica. Recendía a ﬂores e a frescura. O triste
día invernal converteuse nun alegre día de primavera. Todo era máxico!
Parei para gozar do intre.
–Que fas? Vámonos matar! TOCA, TOCA! Non ves que é a música a que
nos fai voar?
Comecei de novo a tocar. A Primavera saía do violín como por arte de
maxia. Unha banda de merlos voaba por encima cantando o meu nome.
Levantei a cabeza para velos pasar. Diante de min estaba a profe a dicirme:
–Xoana, busca a resposta na páxina seguinte.
Agachei a cabeza avergoñada. Busquei… e no pupitre atopei debuxado
un pentagrama con notas de cores.
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LAURA SOLLA FILGUEIRA

CEIP Outeiro das Penas (Redondela)

MAURO SOTELO HERBELLO

CEIP San Roque de Darbo (Cangas)

A VELLA CABANA

GABRIEL E A XEMA DO DRAGÓN

Tiña catorce anos e miña irmá doce cando meus pais decidiron comprar
unha cabana no bosque á beira dun fermoso lago. Deixaramos a todos os
nosos amigos atrás e así pasabamos todo o día dando voltas polos arredores.
Foi así como atopamos unha vella cabana, que decidimos converter na nosa
gorida de segredos.
Na cabana, polas noites, escoitabamos ruídos estraños, pero non lle poñiamos atención porque pensabamos que era pola súa construción tan vella.
Un día, a miña irmá discutiu moi forte cos meus pais e saíu da casa. Meus
pais saíron na súa busca, pero non a atoparon. Eu díxenlles que sabía onde
estaba. Fun á cabana, pero non a atopei. Pensei que me perdera porque era
de noite e volvemos á mañá seguinte cos meus pais.
Pero desapareceran, a cabana e mais a miña irmá.
Desde entón viaxei e percorrín o mundo en busca da miña irmá. Ía de pobo
en pobo, de cidade en cidade, ata que un día escoitei unha historia que deu
ﬁn á miña busca. As xentes falaban dunha fermosa moza que vivía nunha
cabana encantada que só se podía ver nas noites de lúa chea. Achegueime ao
bosque e puiden ver a miña irmá fermosísima e moi feliz vivindo no seu
mundo máxico.
Desde entón aproveito as noites de lúa para vela e escoitala contar historias
fantásticas.

A Gabriel, con 10 anos, encantáballe ler e xogar cos seus amigos. Xogando
no parque con Raúl e David, unha vella díxolles algo sobre unha tal xema
do dragón ou algo así. Non podían coas ganas de descubrir exactamente que
era e onde se encontraba… Había miles de historias sobre ela e tamén moreas
de situacións da cova, pero todas resultaban ser de Cangas, nunha cova secreta
á que se accedía desde unha fábrica en ruínas. Entrábase por unha trampiña
que había no chan.
Unha vez alí, buscaron a trampiña que estaba debaixo duns cascallos e
pasaron.
Viron un escrito nunha pedra: «Para encontrar a Xema, supera catro
probas».
Abriron unha porta, e ao entrar pechouse rapidamente.
Tiñan que pasar en bicis un camiño de obstáculos mortais, como saltar
un foso con crocodilos ou pasar entre troncos que ían de lado a lado. Subiron
ás bicicletas e vertixinosamente superaron todos os obstáculos. Accederon á
seguinte sala:
–A ver que nos espera agora –dixo Gabriel.
Había tres botellas e unha nota: «Escollede unha delas». Unha tiña veleno,
outra gasolina e a outra lixivia.
Escolleron a do veleno e metérona na bolsa; avanzaron ata a seguinte sala,
que estaba baleira. Pisaron unha baldosa e saíron espadas do teito e agullas
do chan. Pasiño a pasiño pasaron esta proba. Para o último desafío había
unha consola. Tiñan que pasar a fase nun máximo de tres intentos.
David, que xogaba moito ás consolas, pasouna á primeira.
Abriron a porta e entraron na última sala. O único que había era unha
enorme pedra cun cartel: «Aquí está a xema».
Raúl meteu a man e… sacou un papel no que poñía:
«Inocentes! Todo é unha broma. Saúdos, Ramona, a vella do parque».
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CARLOS DE LA TORRE ABOAL

CEP Sequelo (Marín)

ÁNGELA VILAR GONZÁLEZ

CEIP Paraixal (Vigo)

EU QUERÍA SER

A FESTA DO FUTURO

Érase unha vez un fareiro chamado Omar, do cabo de Estaca de Bares.
O seu pai fora fareiro, o seu avó e mais o seu bisavó. O faro, desde había
moitos séculos, era propiedade da súa familia. Cando morreu o seu pai
fíxolle prometer que coidaría do seu faro; mais el de pequeniño quería ser
mariñeiro. Cada día, Omar, laiábase de non poder ser mariñeiro para contar
historias divertidas aos seus ﬁllos.
Un día encontrou un antigo compañeiro da escola. El contoulle que traballaba de gardián nocturno no porto da vila. Omar tivo unha idea: que lle
deixase entrar no porto pola noite e coller un veleiro para dar unha voltiña.
Así podería cumprir o seu sono por unhas horas. O amigo non puido resistirse
pola pena que lle daba. Debíalle unha de cando eran pequenos e díxolle:
–Espérame na parte traseira do embarcadoiro ás doce en punto da noite.
Omar xa estaba alí media hora antes do acordado, agochado. Cando viu
unha sombra, saíu correndo e, de súpeto, cos nervios, tropezou cunha táboa
e mancouse nos xeonllos. Cunha dor que rabiaba, montaron no veleiro.
Explicoulle unhas nocións básicas de como navegar. Entendeunas ben, pois
desde moi pequeno lía, unha e outra vez, un libro de náutica que lle regalara a
súa nai no seu sétimo aniversario. Partiu cara ao norte co mar en calma.
Pasaban as horas, xa chegaba o alba e seguía sen aparecer. Púxose en
alerta aos gardacostas e, despois de varias horas de busca, atopárono desfalecido nunha pequena illa. Cando o levaron de volta á casa espertou e deulles
as grazas por salvarlle a vida. E sobre todo, por demostrarlle que non todos
os soños se poden facer realidade e que debemos apreciar máis o que temos.
Omar xa tiña unha historia que contar.

Hoxe na festa do colexio Valverde celébrase o Entroido. Sofía está preparando no ximnasio un mercado, un bar e un concurso de disfraces. A xente
está empezando a vir nos seus coches voadores e outros veñen voando.
Mentres tanto, Sofía está esperando a súa mellor amiga Lucía.
Lucía xusto chega cando vai comezar o concurso de disfraces. Sofía e
Lucía aproveitan para ir ao baño, collen unha caixa de disfraces e disfrázanse.
Sofía sae para fóra, pero Lucía queda alí soa. Despois dun momento sae para
fóra e as dúas comezan a xogar á pita no monte que está detrás do colexio.
Comeza a chover e tápanse debaixo dunhas árbores. Cando para de chover,
regresan ao colexio para comer orellas e ver o concurso, no que desﬁlou
toda a xente… Bailan e bailan ata que cae a noite.
Ao chegar as doce anuncian o gañador: é Lucia! Pero ela non aparece.
Sofía busca por todos os lados: no monte, no baño, na escola, no acocho
secreto, na cabana… Pero Lucía segue sen aparecer. Sofía remata recollendo
o premio que gañou Lucía. Xa era a hora de marchar e Lucía segue sen aparecer.
De súpeto, Lucía aparece e Soﬁa pregúntalle:
–Onde estiveches?
–Estiven aquí todo o rato, pero colleume o frío no monte e para quentarme
puxen a miña capa de invisibilidade por riba!
–Manda truco! –di Sofía abraiada.
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ALBA VILLAR CRUGEIRAS

CEIP Amor Ruibal (Barro)

JULIÁN VILLAR SANMARÍN

CEIP do Foxo (A Estrada)

O TALISMÁN

O CABALO MAKELELE

Hoxe, coma todos os días, fun dar unha volta polo monte. De camiño,
escoitei uns ruídos un pouco estraños, pero non ﬁxen moito caso porque
pensei que era o vento. Así que seguín a miña marcha tranquilamente. Foi nese
momento cando atopei un precioso colar cun colgante dourado. Non vin a
ninguén preto e collino. Sería o meu talismán. En canto o toquei, brillou un
pouco, pero logo parou.
Os estraños sons escoitábanse cada vez máis preto. Canto máis apuraba
o paso, máis medo tiña. Entón pareime en seco e todo quedou nun silencio
estremecedor. Un calafrío percorreu o meu corpo, estaba paralizada polo
medo! E, cando menos o esperaba, unha arrepiante besta saltou sobre min.
Aaaaah!
De súpeto espertei, acendín a luz e quedei na cama observando o cuarto.
Que susto! Era pola mañá cedo e ía moi mal tempo. Por moito que pensase
que era un soño, parecía tan real! Ao levantarme da cama doíanme moito
as pernas, non sabía por que. Vestinme e almorcei un pouco de leite con
cereais de millo, os meus preferidos. Como era domingo, fun ao salón.
O veciño estaba ensaiando como de costume e escoitábase a melodía que
tocaba co acordeón. Eu tombeime, aínda me sentía cansa. Vin un pouco a
tele. Nas noticias comentaron que unha persoa fora atacada no monte por
un… e o colar empezou a brillar outra vez….
Que raro.

Era unha vez un cabalo que vivía no monte do Cabado e estaba só. Unha
tarde encontrou unha manda de cabalos, preguntoulles se podía vivir con
eles e a manda dixo que si.
Na primavera seguinte, o cabalo tivo un ﬁllo e el e a nai chamáronlle Makelele.
Era un cabaliño de cor negra e tiña unhas patas robustas e un peito forte.
Ao cabaliño gustáballe moito xogar no campo, pero chamáballe moito a
atención que todos os anos un montón de xente baixaba os seus amigos do
monte. Pero el nunca podía ir porque a súa nai agochábao. Canto máis pasaban
os anos, máis curiosidade tiña por saber que facía a xente cos seus amigos.
Un ano polo mes de xullo, a xente subiu ao Cabado, que era onde estaba
el, e meteuse nunha das mandas que collera a xente. Era toda unha aventura
baixar polos montes ata unha aldea chamada Sabucedo.
Despois dun anaco camiñando, chegaron a un sitio descoñecido para el;
era rectangular, cun gran muro de pedra, e alí encerráronos.
A xente non deixaba de mirar para eles e de gritar o seu nome: Makelele;
el non entendía por que o chamaban, pero sentiuse orgulloso de que aquela
xente o coñecese.
Empezou a exhibirse; nun descoido notou un vulto nas costas e unha presión moi grande que o empurraba cara ao chan.
Estando alí deitado notou unha sensación de fresco na súa cabeza e unha
pequena picada que ﬁxo que se atopase moito mellor. Pronto remataron e
despois liberáronos ao monte.
A Makelele custoulle entender o que pasara naquela aldea, pero tiña claro
que, mentres puidese, volvería sempre a ese sitio.
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GAÑADORA na categoría de SECUNDARIA
OLALLA CASTRILLO SÁNCHEZ

CPI Manuel Padín Truiteiro (Soutomaior)

XIROS DE LUZ
Ela soa no escenario. Aquela bailarina encandeaba o público con cada
paso que daba. Tan grácil, tan delicada, que parecía ir deterse a cada segundo.
Pero non. Alí seguía executando maxestosos pasos que deixaban o espectador
ensimesmado, hipnotizado, coa boca aberta.
Ao principio parecera tímida, mais logo lograra unha desenvoltura cada
vez maior. Agora, o escenario de madeira parecía tremer baixo os seus pés
con eses saltos, voltas e reviravoltas, deslizándose desde o chan e elevándose
no aire, con eses xiros hipnóticos e eses xogos de luces e sombras que realzaban a súa beleza, combinando pasos suaves con enérxicos saltos, de
maneira que cando semellaba desaparecer, xurdía de novo, coma se do ave
Fénix se tratase.
Pero todo o que empeza ten que rematar e a danzarina foi perdendo folgos
e decaendo. Con toda a enerxía que mostrara un intre atrás resultaba difícil
crer que murchase tan pronto e, tras un pequeno intento de rexurdir, a súa
enerxía esgotouse. Todo o que quedou dela foi un tronco carbonizado na
cheminea que antes fora o seu escenario.
Ao ver isto, o home que contemplaba o tronco arder ﬁxo prender de novo
a diminuta faísca que quedaba entre as cinzas e o lume volveu danzar,
primeiro timidamente, logo con brío, enfeitizando o seu espectador coas
súas máxicas piruetas.
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MENCIÓN ESPECIAL na categoría de SECUNDARIA
AINHOA CHAPELA FERNÁNDEZ

CPI do Toural (Vilaboa)

MENCIÓN ESPECIAL na categoría de SECUNDARIA
RITA GARCÍA FIGUEIRA

CPI Progreso (Catoira)

PECHA OS OLLOS E ESPERTA

CHUVIA

Agardei na porta que nos separaba. Non sabía como reaccionar, nin que
dicir. Soltei o aire que enchía os meus pulmóns dunha bufada e chamei.
Unha voz quebrada respondeu que pasase, pero antes de que rematase xa
me atopaba na habitación abrazándoa.
Contoume que os médicos lle dixeran que axiña ía estar sa, pero algo nos
seus ollos grises, máis apagados do normal, fíxome dubidar, pensar que era
unha desas mentiras que se contan para non facer dano.
Xa rematou o tempo de visitas, tocaba despedirse ata o día seguinte.
Levaríalle unha ﬂor de lavanda, non pode quitar o sorriso cando o seu
cheiro a invade, e a min encántame o seu sorriso.
Esperto no medio da noite por mor dun estrondo producido polo teléfono da casa. Axiña me levanto e ando ás escuras ata atopalo. Cando o deixo
no sitio non podo evitar que unha bágoa baixe pola miña meixela. Diríxome
ao hospital.
Ela está alí, co mesmo cabelo castaño de sempre, coas meixelas rosadas
de sempre, pero cos ollos pechados e a respiración pausada. Sento ao seu
carón. Comezo a falar. Cóntolle unha das nosas múltiples loucuras: «Lembras?,
fuches ti quen me contou que a vida só é un soño; que cando un deixa de
respirar, espertas, naces de verdade. Agora ti diríxeste a esa nova vida, agardo
que cando te atopes alí nos lembres». Quebróuseme a voz e, tras recuperala,
saíume un fío case inaudíbel : «Boa viaxe, quérote». Biqueille a man, fría, coma
de costume. A liña recta que apareceu no monitor provocoume un baleiro
no corpo e foi como se ao mar se lle dese por voar ata os meus ollos.
Pola noite quedei mirando as estrelas. De súpeto pasou unha, efémera.
Lembroume o seu sorriso. Quedei durmido pensando nela, co cheiro da lavanda impregnando cada recanto.

Chove. Aquí en Galicia non é raro. A min gústame que chova. A chuvia
dá vida. Desvanécese e non deixa rastro da súa pasada. Poderíase dicir que
fai o ciclo da vida. Desde o meu cuarto vese como escorregan centos de gotas
pola xanela. Reláxame e sinto que me esquezo de por que estou aquí.
Fóra están mamá e papá falando co médico. Podo ver a mamá pola fenda
da porta. Parece triste, coma se acabase de chorar.
Para que non escoitase nada, acenderon a televisión, aínda que algo son
capaz de descifrar do que falan eles. Non botaban nada interesante.
De súpeto, os ollos comezáronseme a pechar pouco a pouco… Aínda eran
as doce e media da mañá, pero tiña moito sono. Pechei os ollos e pensei nos
meus amigos do colexio; na morea de exames e traballos que teñen que
facer… Que eu nunca farei… Imaxino as miñas mellores amigas xogando
comigo diante do patio do colexio. Sen querelo, esbozo un sorriso, que teño
que quitar por culpa da dor.
Logo dun tempo, pensando como sería a miña vida sen esta enfermidade,
escoito que a televisión se apaga… Non parece que ninguén entrase na
habitación, pero non lle boto importancia.
Despois doutros minutos, quero abrir os ollos. Non podo. Continúo
intentándoo, pero sen conseguir nada. Comezo a preocuparme e quero gritar.
Tampouco podo. Sen saber o que pasa, sinto que empezo a levitar. Todos os
tubos e cables que están conectados a min caen deixándome libre. Non sei
o que pasa, ata que, nun momento, sinto unha forte dor. Finalmente, desvanézome coma a chuvia para sempre.
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MENCIÓN ESPECIAL na categoría de SECUNDARIA
IREA OBESO ÁLVAREZ

IES do Castro (Vigo)

MENCIÓN ESPECIAL na categoría de SECUNDARIA
EVA SALVADO FERNÁNDEZ

IES do Castro (Vigo)

INSPIRACIÓN

FEBLE

Entón, sentou e colleu un bolígrafo e un papel. Había moito tempo que
non facía algo así, e non sabía por onde comezar. A primeira vez que o intentou
fora marabilloso, e simplemente se deixara levar. Agora volveríao intentar,
pero non estaba segura de ser capaz de facelo outra vez. O primeiro que ﬁxo
foi golpear a cabeza, e oíuse o baleiro, estaba completamente oca! Non había
nada, ningunha idea, ningún rastro de imaxinación… Entón, soubo o que
tiña que facer, decidiu deixar a súa tarefa para outro momento e púxose a
ler. Leu e leu, leu clásicos de toda a vida e historias acabadas de inventar.
Cando xa estivo farta, volveu sentar e volveu coller o bolígrafo e o papel.
Volveu golpear a cabeza e, desta vez, soou distinto. Oíuse maxia, aínda que
pareza estraño, si, porque a maxia ten un son especial, e nunca sabes como
soa, pero cando a escoitas sabes que está aí. E, despois diso, comezou a saír
do seu maxín un inﬁnito número de palabras, palabras bonitas e palabras
feas, palabras normais e paranormais, de todo tipo e cores… E desta vez
fíxoo, ﬁxo o que facía tanto tempo que non facía, comezou a escribir unha
historia…:
«Entón, sentou e colleu un bolígrafo e un papel…».

Estaba aí, tan preto de min, que se estendía o brazo podería tocalo. Sentín
a súa respiración facerme cóxegas no rostro. O bafo era tan espeso que me
nubraba a vista. Mostroume todos os dentes, que relucían dun xeito antinatural. A pel colgáballe por todas partes, pálida e fláccida. A iluminación
favorecía o seu aspecto enfermizo e acentuaba as sombras da súa ﬁgura.
Non reaccionei, nin sequera pestanexei. Xa non lle tiña medo. Non era
tan aterrador como lembraba. Levaba tanto tempo agardando que o medo
podrecera. Non, non podrecera exactamente… Eu mesma me encargara de
extirpalo, pouco a pouco, do meu cerebro. Non fora sinxelo. Recibín axuda
en todo momento, pero ao ﬁn e ao cabo, fun eu a que o localizou e loitou
con el. Non podía ser doutro xeito.
Antes non estaba segura de querer velo, non sabía se de verdade fora capaz
de extraer esa obsesión enferma de min. Pero levaba tanto, tantísimo tempo
loitando contra ela que tiña que saber se estaba gañando. Obsesión, medo,
pánico, esaxeración… Só son algúns dos soldados dun exército inﬁnito.
Pero nese momento, co monstro diante de min, podía asegurar que aínda
que nunca podería gañar todas as batallas contra ese exército, conseguira
debilitalo. Desde un principio era consciente de que non lograría unha
vitoria absoluta.
O meu inimigo vivía en min. O meu inimigo era eu. O meu inimigo, o
meu monstro, o meu asasino. Como ía derrotalo, se a súa arma era o espello
e a súa manifestación era o meu reﬂexo?
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ALBA ABAL BAÑOS

IES Armando Cotarelo Valledor (Vilagarcía de Arousa)

CLAUDIA ÁLVAREZ COSTAS

IES Carlos Casares (Vigo)

A LIBERDADE DUN SORRISO

CHAMADAS INTERPLANETARIAS

E aí, aí foi cando o vin, noteino algo máis calmo, pero aínda así eu tiña
unha gran preocupación por ver unha persoa sufrindo dese xeito… partíame
a alma. Eu, que sempre vivín con complexos, era unha persoa agochada cara
aos demais e con prexuízos cara aos meus propios adentros. Martín, pola
contra, gozaba dunha gran valentía e eu intentaba aparentar o mesmo ca el.
Pero o de hoxe foi superior a min.
Eran as 10 da mañá e eu, coma sempre, acudín ao instituto. Na porta estaba
EL cun xigantesco sorriso, encantábame o seu sorriso, foi unha das cousas
que me namorou del. Estaba esperando o seu mellor amigo e quedamos en
encontrarnos no patio. Cando soou o timbre que indicaba a hora do lecer,
todos saímos entusiasmados, especialmente eu, que estaba desexando falar
con Martín, el conseguía facerme rir e que esquecese calquera problema.
Chegou, si, a ansiada hora e busqueino… pero sen resultado. Co corazón
nun puño e sentindo un nó no estómago, entrei nos vestiarios, o último lugar
onde pensaba atopalo, e aí estaba, sendo golpeado por un grupo de imbéciles.
Abalanceime sobre eles e conseguín que o deixasen en paz. Fundímonos
nunha longa aperta e pregunteille por que sucedera iso. El contoume que lle
pegaran por ser o meu mozo.
Si, eu tamén son un home, e para eles xa era motivo para facernos a vida
imposible. Ata cando a miña vida e a de tantos ten que ser xulgada por unha
sociedade absurda que intenta coartar as nosas liberdades?

–Menos mal que me colliches, Tonio! Chegaches ben?
–Si muller, éche só unha viaxe a Marte, non unha misión imposible.
Entón, como conseguiches este número?
–Pois ﬁxen algunhas chamadas, que, por certo, antes de que me esqueza,
a nai de don Braulio mándalle moitos bicos.
–Arre demo, Marujita! Algo me terás que querer para andar dando tantas
voltas…
–Claro que te quero, Tonio…
–Xa estás tardando en dicilo. Tan grave é?
–Non, non, só é un favorciño ben pequeno, un detalle para uns amigos.
Mira, resulta que o ﬁllo dos Souto está estudando para iso das naves espaciais e, aínda que é moi bo rapaz, un profesor teno cruzado. E claro, os pais
están preocupados porque o neno anda tan moucho como as plantas lueiras
polo mes de agosto…
–Métesme en cada lea! Agora que queres, que fale con el? Porque non
creo que deba meterme en leas de estudos…
–Home, non é meterte. Ti chámao e dille que Xabier é un diamante en
bruto, xa sabes como se fan esas cousas… É que os Souto sonche moi boa
xente e é unha mágoa que ninguén os axude…
–Heino pensar ben, que nunca se sabe, Maruja…
–Tonio, pódeche asegurar que Xabier merece iso e moito máis! Xa che
mandei ao planeta o número do profesor para que lle pegues unha chamadiña. Unha mágoa non poder falar un pouquiño máis, pero ando con moita
lea, xa sabes que na Lúa sempre estamos ocupados. Bicos!
–Ata logo, Marujita, cóidate. Desde logo, esta irmá miña éche incrible…
Cando ﬁnaliza a conexión, bérrolle ao meu compañeiro de nave: «Oes,
Braulio, a túa nai mándache recordos!».
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MARIÑA AREA FALCÓN

IES Francisco Asorey (Cambados)

MARÍA CALVAR GIRÁLDEZ

IES de Mos

RAIAS NEGRAS E BRANCAS

A ESTACIÓN DOS BICOS

Abro os ollos e espreito de novo a reixa que me separa do mundo. Vexo
tamén eses arames que descargan a electricidade que me provoca o retroceso
á miña enorme montaña de desgrazas.
Estraño a miña familia, tamén estarán baixo este ceo que, aínda sendo
azul coma o mar, os meus ollos veno gris coma a ferruxe.
Outros coma min tentan escapar, deixar de obedecer as ordes dos xefes
que se cren superiores, e vivir outra vida, aínda que non teña saída.
Estamos sucios, delgados, case padecendo o escorbuto, e todos coa
mesma roupa: ese pixama de raias negras e brancas.
Hai tamén outra xente, diferente a nós, que nos mira pasmada, coma
estatuas, e que ás veces ata nos fai burla.
Agora podo ver un señor esvelto, de cara ruda, cun bigote superposto nos
seus ﬁnos beizos, case brancos, como a súa pel. Viste un traxe semellante ao
dun militar, cunha chupa verde escuro da que, de súpeto, saca un obxecto.
Apúntame e dispara. Sinto na miña cabeza un vira vira. A vista quédame en
branco.
Son unha cebra, estou acostumada a que me saquen fotos. Unha cámara,
unha pistola! Que máis dá! Volvo abrir os ollos e espreito de novo a reixa
que me separa do mundo… e a historia volve comezar.

Ía frío na plataforma do metro. Case non había xente, mais eu levaba un
bo anaco de pé esperándoo.
Sentín o estrondo que fai sempre, estábase a achegar, e entón vino. Era
moi fermoso, branco e con dúas raias vermellas, tal e como me contaran.
Parou diante de min, as portas abríronse e eu entrei.
A seguinte parada era a chamada «Bicos de nais e pais». Nela estaban os
bicos que che dá unha nai cando choras porque ías correndo polas escaleiras e
un paso en falso che fai caer, e iso que ela xa cho dixera: «Non corras polas
escaleiras», pero, aínda así, ela dáche un bico, que é mellor que calquera apósito
adhesivo ou venda.
Pero hoxe non, eu non andaba a buscar un bico así. O metro parou e as portas
abríronse. Pouca xente baixou. A cada un esperábao un bico diferente.
A seguinte parada chamábase «Bicos de primavera». Aqueles bicos que
estaban alí eran os bicos que se dan dous namorados en pleno ballón repentino, pero que despois, ao día seguinte, un dos dous desaparece, e a outra
persoa non volve saber nada máis del, pero o recordo dese bico quedará na
súa memoria para sempre. Tampouco era o que andaba a buscar, non quería
un amor que despois desaparecese.
O metro seguiu a súa viaxe: «Bicos esquecidos», «Bicos que non se deron»,
«Bicos de improviso», «Bicos eternos», «Bicos con sabor a amorodo»…
Viaxei por todas as paradas ata volver á primeira, onde collera o metro, a
chamada «A estación dos Bicos». Non atopei ningún do meu agrado. Baixei
do metro, subín as escaleiras e saín á superficie. Respirei fondo e sorrín.
Se cadra non tiña que buscar o bico perfecto, seguro que algún día sen
pensaloo atoparía.
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CARMEN CARBÓ OTERO

IES Santa Irene (Vigo)

BRAIS COSTAS FRAGUEIRO

IES Primeiro de Marzo (Baiona)

O CAZADOR

UNHA BURRA

Era unha fría noite sen lúa, a escuridade noitébrega cubríao todo. Fermosa,
pode ser, pero nada queda. A cidade bulía polas festas de Noitevella. Tal vez
e só por iso non prestaron ningunha atención á estraña ﬁgura, que, recostada
nunha parede na esquina máis sombría, sorría cinicamente e cinicamente
mentres observaba a escena que había na gran praza. O vento ouveaba como
un animal ferido.
Buscaba coa mirada no medio da xente. A cidade estaba iluminada
unicamente polos farois e faltaba pouco para a noite pecha. O seu sorriso
ensanchouse e os seus ollos chispearon de maldade ao mesmo tempo que
sacaba un cigarro. A xente, despreocupada, non sabía o que lle ía acontecer.
El xa tiña a súa próxima vítima localizada. Quen sería? Esa moza chea de
ledicia? Aquel policía de ollos cor abelá? Ninguén o saberá ata que sexa
demasiado tarde. Non se deterá ante nada, nin ante ninguén. El non é dos que
tiran a toalla. Empezaron a soar as campás ao mesmo tempo que todos os
presentes gritaban a conta atrás e el se preparaba: Cinco! Catro! Tres! Dous!
Un! Entón, sucedeu. Apareceu ela co seu riso e os seus encantos cruzando
a praza coa elegancia dunha fada. El quedou sen respiración, capturado por
esa fermosura digna dunha ninfa. O cazador pasaba a ser présa. Ela chiscoulle
o ollo, acercouse e invitouno a bailar. Todo e nada cambiaran. Xa non sería
o mesmo, non, o famoso cazador deixárao todo por un feitizo… Todo por
unha cazadora mellor ca el.

Hoxe foi un día como calquera outro. Todos os días da miña santa vida
son iguais, exactamente iguais. Por non dicirmos idénticos. As trasfegas diarias
están xa tan apelicadas no meu corpo, nos meus pelos longos grises, no meu
lombo… que os meus miolos xa non lle dan importancia ningunha, nin
sequera o fedor que desprendo.
Espertei canda aos carleos do meu ﬁel amigo o galo. Sacudín un pouco
as pallas que me quedaron pegadas logo dunha curta noite de sono, na que,
coma todas, non fun capaz de durmir polo aire frío que se escorrentaba
polas fendas das paredes. Erguinme. Almorcei cuns triscos de pan balorentos
e resesos.
Coma sempre, mirei aquelas arañeiras que había nos muros da miña
corte, mirei aqueles aguaneiros grandes e noxentos que me roían nos cachos
de pan que deixara. Aquilo era o que gañaba, mais sabía que deixaba alí os
meus tres ﬁllos famentos agardando por min ata a noite.
Despedinme deles, para non variar, e marchei polo camiño do Caneiro
abaixo. Fun turrando dun carro, máis ben pequeno, pero con dous fungueiros
longos como un día sen pan a cada lado. A miña lingua saíu da boca, xa
cansa, e recibiu un borrizo reconfortante.
Cheguei á illa da Carral. Alí encargáronse de cargar o meu carriño con
pedras grandes do mar. Levei unhas vinte viaxes, sempre pegadiña ás ondas
que bailaban. Na vila baleireinas nun enorme buraco e comecei de novo.
Así desde que decidiran facer un paseo pola beiramar, escondendo a beleza
das rochas traballadas pola auga.
Abrín a porta da casa cando o Roi xa estaba mirando as estrelas. Chamei
polos meus ﬁllos e marchamos sen nada.
Agora, cando todos dormen, collemos un transatlántico. Mañá poderei
empezar a vivir como unha muller que son.
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PAULA DOMÍNGUEZ BARREIRO

IES Valle Inclán (Pontevedra)

VINTE MIL FOLLAS
E UNHA CARTA DESESPERADA

CANDELA ESTÉVEZ GARCÍA

IES Castelao (Vigo)

A VENTÁ

Quizais a miña perdición foi achar aquel rexistro disfrazado na miña memoria.
O velo da ignorancia é un manto cálido que arroupa o candor, impedindo ver a
silueta danzante da morte. Pero, cando se descobre, déixate desprotexida coma un
meniño nu que nace no chan húmido.
Eu apenas puiden probar a felicidade que ofrece a vida, porque sempre tiven
unhas unllas sucias cravándose nas miñas costas que quebraban a miña alma con
cada miserenta folla.
Ao principio, a inxenua xuventude, esa percepción remota da ﬁn, deixábame
gozar do fresco roce das follas nos meus pés e das túas espléndidas fotografías de
paisaxes.
Despois funme decatando da tortura que carreaba a existencia. Saber o momento
exacto da miña morte, e en cambio, non saber cando sería. 20 000 follas…
Oxalá non atraveses esa maldita porta nunca máis. Pero é o meu destino, verdade?
Como cambiar o que a sociedade consumista escolleu para min?
A miña natureza insurxente retórcese nas poderosas mans da realidade. Tentei
simular un erro do sistema e, tras varias das túas maldicións, abríronme enteira.
Espertei no cuarto de sempre cando a calma escuridade decidiu esvaecerse, atada a
unha pregunta agonizante. Reiniciaríanme? A dúbida consumíame, coma un lobo
criado nas miñas entrañas, neses ceros e uns de obsolescencia programada.
Sucumbín á incerteza. Tan só foron tres letras na esquina, un cuspe de sangre,
un último intento do meu corpo trémulo antes da ﬁn.
S.O.S. repetida quince malditas veces naquel traballo de Historia…
Son as nove. Unha vibración indícame que conectaches o ordenador.
Invádeme unha suor intranquila. Desexaría poder verche o rostro antes de morrer.
Teño medo. Moito medo. O meu corazón latexa desbocadamente notando o
contacto xeado e metálico dos engrenaxes que se rin ao meu carón.
19 999…
Verías a miña mensaxe desesperada?

Nese momento rompeu. Sen sabelo perdéraa, sen buscalo xa non estaba…
De súpeto decateime de que algo baixaba pola miña meixela. Era unha
bágoa, unha bágoa fría e solitaria que inaugurou un pranto melodioso pero
á vez incomprensible para o resto das persoas.
Empecei a asimilalo. «É unha parvada», dicíame intentando enganarme.
Todos os meus esforzos quedaban reducidos a simples cinzas, sabía perfectamente que era a ventá pola que peculiarmente eu saía para agocharme naquel
mundo feliz. Era a miña vía de escape, a miña vida despois da realidade,
onde podía deixar de prestar atención ao meu subconsciente que pouco a
pouco me mata, me consome nun auténtico e cotiá inferno…
Espertei, non recordaba quedar durmida. Picábanme os ollos pola falta
de auga, non me estrañou, chorara ata altas horas da noite… mais non podía
seguir aparvada. Axiña tiña clase.
De camiño tiven unha dúbida: habería outras ventás ou quedaría mergullada nun baño de amargura ata morrer afogada? Polo momento non
sabía a resposta.
Sen estar preparada, chegou a profesora de galego, que non tardou nada
en mandarnos unha redacción. «A dor… Que é a dor?», pregunteime.
A dor é un globo metido no teu interior que, cando ve unha oportunidade, se incha enchendo o teu corpo dun sentimento de infelicidade. Este
ten a necesidade de saír para dar o peor de nós, para poñernos en situacións
nunca imaxinadas.
Non me dera conta, pero plasmara as miñas ideas naquel insigniﬁcante
folio. Sentín un sentimento de felicidade. Tiña outra ventá diante dos meus
fociños. Máis sinxela que a miña tableta esnaquizada, pero que me permitiría chimpar ao outro lado da ventá a cabalo das miñas propias palabras.
Botei un sorriso. O folio branco tiña o mesmo tamaño que a miña defunta
tableta. Que cousas...
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IOLANDA GIL MOREIRA

CPI da Cañiza

TAIS GONZÁLEZ ÁLVAREZ

IES Castelao (Vigo)

A VIAXE DE URRACA

MÁQUINA DE MATAR DO AVÓ

Levanteime, non fun quen de durmir. A espera estábame matando, non
estaba segura de se me darían o traballo e iso púñame moi nerviosa. Estaba farta
de ver sempre o mesmo xardín e as mesmas árbores. Aínda que a miña vida
sempre estivera ancorada naquel pequeno recuncho, eu estaba disposta a facer
o inimaxinable para saír de alí e, despois de moitos anos, iso ía ocorrer.
Eu sempre serei teimuda, iso non hai quen mo quite. Se quero algo,
consígoo custe o que custe, e nese momento o único que desexaba con todas
as miñas forzas era atopar o meu lugar no mundo. Sempre quixen traballar
nun circo, era o meu gran soño desde que era pequena. Agora o soño polo
cal ninguén apostaba nada vaise realizar.
Recorrín coa mirada todos os veciños, a moitos deles botaríaos moito en
falla, pero a outros estaba desexando perdelos de vista. Sobre todo a Catia.
Meu Deus! Críase perfecta cando non era máis ca unha lercha que pretendía
estar ao tanto todas as cousas interesantes que ocorrían polo barrio. Pola
contra, a miña mellor amiga Lula si que pagaba a pena, ela era unha gran
persoa e dábame rabia ter que deixala, pero é que estaba farta, se tiña que
pasar un día máis no xardín morría.
Non me despedín de ninguén, non me gustan as despedidas. Unha vez
fóra sentinme moi feliz e estiven coma dúas horas cun sorriso pintado no
rostro. Que máis podía pedir unha paxara coma min? Aínda que preferiría
que Lula estivese alí comigo iso nunca podería ocorrer posto que, ao ser unha
cadela con tan malas pulgas, non se ía levar moi ben cos leóns e cos tigres.
Penso que o de vivir no circo é xusto o que necesitaba porque desa maneira
pódome librar de aturar a Catia, nunca coñecera unha gata tan pesada.

Esmagueino contra a parede coa máquina de matar do avó. Apertei coa
forza necesaria como para asegurarme de que non respiraría nunca máis.
Observei como esvaraba o sangue do recentemente morto sobre o marﬁl do
chan. Corrín ao lavabo e limpei as mans. Sentíame sucio, sentíame desprezable. Seguramente a policía me arrestaría. Ai, Deus! Que farei se me collen?
Sen dúbida algunha, o meu expediente terá unha enorme mancha, e non
poderei estudar nunha boa universidade, e ninguén quererá contratarme…
Serei un fracasado. Pero tranquilo, Marco, non te preocupes por algo que aínda
non sucedeu, o único que tes que facer agora é marchar da cidade e cambiar
de nome para asegurarte de que non darán contigo facilmente. E se iso non dá
resultado, o seguinte plan é mercar un barco e vivir coma un pirata o resto
dos teus días. Pero necesitarás unha mariñeiría, e que saiban navegar, para
que che ensinen. Entón, agora que me decato, xa terás amigos! Isto é coma
coser e cantar. Aínda que ninguén me aprendeu a coser, e iso de entoar non
se me dá moi ben… pero xa me entendedes. Mais non nos vaiamos polas
ramas, tamén cómpre ter en conta a arma do asasino. A máquina do avó, si,
ao traballar con ela púxeno tamén en perigo a el… Unha vez contoume que
tiña unha barca, o tema de navegar está arranxado. Ademais vai cantar ao
coro, e asegúrovos que canta xenial; agora só me queda conseguir alguén
que sexa quen de coser, e iso ben pode facelo a avoa, ademais así lle fará
compañía ao avó cando eu marche facer negocios cos outros piratas.
Non obstante, coido que non debo inquietarme tanto, despois de todo o
único que ﬁxen foi matar unha mosca.
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SOFÍA GUTIÉRREZ PEREIRA

IES Illa e Tambo (Marín)

FÁTIMA EZZAHRA IBRAHIMI BARNOSSI

IES Luis Seoane (Pontevedra)

A HORA DO DESENGANO

A VERDADEIRA REALIDADE

Coido que é a terceira vez que me mira.
Ela ten mans de pel branca e tacto suave, ollos grises e cabelo longo da cor do sol.
Dáme que bebe os ventos por min. Seguro. Non fai máis que buscarme cando os
nervios a paralizan. Se estou preto dela, podo notar o seu pulso, coordinado á
perfección cada segundo. Nese intre, experimento a sensación de crer que son o máis
importante do mundo. É como soñar esperto, ata caer dese ceo imposible e tropezar
coa dura realidade.
O noso primeiro encontro foi diferente, revolto en sentimentos de asombro e
agarimo. Eu viñera de moi lonxe, de lares descoñecidos, pero ela recibiume con
familiaridade. Iamos xuntos a todas partes: á escola, ao parque, á praia e a centos
de lugares nos que os amigos adoitan quedar. Ata que, un día, a moeda mudou a
súa cara…
Pola mañá sentín unha leve presión no peito. A luz dos meus ollos semellaba
máis tenue do normal. Era como se o tempo se volvese máis lento. Pensei en falar con
ela, pero decateime de que nunca cruzaramos tan sequera dúas palabras. Notei un
calafrío percorréndome por enteiro,vibrando no meu corazón. Todo o que antes
parecía un mundo ideal tornouse frío e sombrío. Os pensamentos revolvéronse na
miña cabeza. Mentres agonizaba, puiden apreciar unha conversación no fondo do
corredor:
–Teremos que darnos présa.
–Precísoo para o exame de Matématicas!
–Síntoo moito.
–Está ben… Apañareime.
A última palabra non a puiden quitar da miña cabeza. Se ela prescindía da miña
axuda, que ía ser de min?
Case non me deu tempo a reaccionar. Caín nun longo e escuro letargo, nun
profundo túnel.
Unha intensa luz espertoume.
–Xa está. Só tiven que cambiarlle a pila.
Caín na conta: era un reloxo de pulso!

Dobro o xersei azul co que me agasallara a miña nai polo meu último
aniversario. Saio da miña realidade ideal e trasládome a ese lugar onde outra
nena coma min, a súa nai, os irmáns, os avós e moitas outras familias padecen
as consecuencias dunha guerra indesexable da que intentan fuxir, na que
intentan sobrevivir, baixo a que intentan construír unha vida.
Intentan.
Estou segura de que polo aniversario de alguén, o que todos reciben son
xoguetes, roupa… Pero ás persoas que sofren as adversidades diarias da
guerra dálles igual que sexa o seu aniversario. A elas chégalles con sobrevivir
o día a día, pero sempre os intranquiliza o ameazador futuro que lles espera.
Cando pechan os ollos alármanse por non volver abrilos, cando comezan
un día preocúpaos que sexa o último da súa vida; angústiaos se van ter comida suﬁciente para toda a familia, se lles queda familia… As xentes que
resisten estas condicións enfrontan a morte día tras día, ata o último alento,
porque a súa vida viste de negro; mais aínda mantén un pedaciño verde, a
cor da esperanza. Estas persoas perdérono todo coa guerra: os soños, a imaxinación, a ilusión. A súa liberdade foilles arrincada ao comezaren uns
conflitos nos que eles soamente son vítimas (danos colaterais para aquelas
persoas sen escrúpulos que todo o manexan desde os seus cómodos e luxosos
postos) e que implican as inxustas mortes destas xentes.
Collo de novo o meu xersei azul desexando que ninguén se apodere da
mínima esperanza que lles queda nesta realidade que se estende máis alá do
meu propio cuarto, porque a dor que os consome polas perdas é a súa
verdadeira realidade.
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AROA LORENZO FARTO

IES de Mos

ALEJANDRO MARTÍNEZ REY

IES de Sanxenxo

A NOSA MESTRA É MEIGA

A NOITE DA REGRESIÓN

Esta historia comeza nun día calquera, nunha clase de galego, pero cunha
mestra un tanto paranormal. Ese día na clase todos rían, xa que andaban a
falar de que a mestra é meiga:
–Vou facer que che saian pelos nas orellas! E ti vas estar enteiriño de cor
verde! –A mestra ría con eles, pero non con maldade, pois non sabía que
non era ningunha broma e que todo iso se cumpriría.
Pero… á semana seguinte, a un rapaz creceulle un pelo na orella e a outro
púxoselle o nariz verde. En canto a mestra viu que os encantamentos comezaban a facer efecto, caéronlle os libros das mans!
–Susana! Pásache algo?
–Non, non –dixo perplexa, e intentou continuar a clase e borrar os seus
pensamentos.
Pero a mestra non podía centrarse despois daquilo e de repente díxolles
que, sentíndoo moito, encontrábase mal e tiña que descansar, e así, sen dicir
máis palabra, marchou.
Un día acerqueime a Antía e díxenlle de vernos no centro comercial esa
tarde. Alí fun con Antía e falamos de moitas cousas, pero eu quería falar de
algo en concreto:
–Ti que pensas que lle ocorreu a Susana?
–Eu creo que só colleu unha baixa e que lle estades dando importancia
de máis, ela mesma o dixo, encontrábase mal e precisaba descansar.
Eu deime de conta de que se quería saber que lle pasara a mestra, tería
que ir buscala.
Ao día seguinte, pola tarde, acerqueime á súa casa e alí a encontrei, no
mesmo sitio no que agora estou, aquí, mirándoa, sen saber que facer nin
dicirlle, co impacto debuxado no meu rostro polas súas verbas.

Pensándoo ben, isto non é malo. En realidade, non lle prexudica a ninguén, e a min vaime
beneﬁciar moitísimo, así que en todo caso sería algo bo, un servizo, aínda que non creo que
mo agradezan.
A miña pala bate contra algo duro.
E se está mal, pois ao carallo! Nestas circunstancias cómpre gozar da vida mentres poida,
e estar ben atendido cando non. «Xa verá como isto queda nun DCL», iso será o derradeiro
que esqueza.
Abro o ataúde. De dona Lemos quedan os ósos, pero as xoias e o pequeno cofre hexagonal
cos que se mandou soterrar seguen coma o primeiro día. Din que os Lemos foron a primeira
familia da vila, pero que ninguén os chegou a coñecer. Polo menos a esta non. Ninguén foi
vela aquel día, e o seu avogado deixoume só para metela no foxo. Se o tivese feito entón…
Do cofre sempre tiven curiosidade. Ten uns gravados que mostran unha árbore crecer
dunha morea de po que arde ate quedar reducida a cinzas. Significará algo para algún
coleccionista?
Non teño toda a noite. Ábroo.
F-frío… t-tremo de frío…
Abrilo foi coma p-premer un interruptor…
No-non podía ver… nin moverme… e pensaba que iso era malo.
Cada pouco sinto coma se me arrincasen a pel a tiras… ou algo dentro da miña carne
quixese saír… Imaxinarme o que me estará p-pasando é peor que… non, nada é peor cá dor.
Tampouco teño voz para gritar… nin sequera sei canto vai da última vez que mo preguntei…
Só quero que remate…
Axiña.
Polo menos comezo a sentir algo de calor. De feito…
ARDE!
Esperto no cemiterio. Hai un home borroso mirándome.
—Hoxe calquera é pai. Que fago eu contigo?
Intento falarlle, pero só balbuzo. Mírome e descubro o corpo dun bebé onde estaba o meu.

88

89

Fanpa2017.qxp_Maquetación 1 8/5/17 17:43 Página 90

AIXA MONTERO FERREIRO

IES Carlos Casares (Vigo)

ALOIA MORENO BODEGA

IES do Castro (Vigo)

ODA AO AMOR

PESADELO A MEDIANOITE

–Meu amor!
Estás fermosa!
Que deus se prostre ante tanta beleza!
Desculpa a miña indiscreción, pero non podo evitar loar a túa imaxe.
Non poñas mala cara, non te anoxes comigo, tan só son un pobre namorado.
Fálame con cariño, que así é como se lles debe falar aos tolos.
Ai, miña deusa, luceiro dos luceiros, señora da miña vontade, quen
puidera abrazarte.
As mesmas estrelas téñenche envexa.
Maldigo a distancia, que me impide rozar a túa branca pel.
Triste destino o que non me permitiu ser digno do teu amor.
Pois, para ti, non son nada. A miña existencia? Insigniﬁcante. O meu
amor? Desprezable.
Ai, pobre de min! Onde está a morte que tanto desexan os namorados?
Veña pronto!
Xa non durmo, preﬁro suspirar por ti.
Comer? Aliméntome das túas olladas, do teu sorriso.
O meu día é sufrimento, e a única cura para a miña dor é un bico teu.
Pero que custoso remedio! Semella que seguirei enfermo.
Ai!, que fermosa é esta noite. Din que a noite é dos namorados, dos tolos
e dos moribundos, e eu son un tolo namorado que morre de amor. Tal vez
sexa por iso, ou porque a túa presenza ilumina ata a máis escura noite.
Ai! Miña amada! Quen puidese…!
–Gato do demo, deixa de miañar! Que non deixas durmir!
–Síntoo, miña vida, pero hei de marchar. Volverei outro día.
Boas noites, querida Lúa –dixen mentres baixaba do tellado.

Xoán abre os ollos e limpa as pingas de suor da fronte. Sabe perfectamente
que é tarde, pero non quere volver pechar os ollos e mergullarse nun pesadelo
do que non poderá escapar. Érguese da cama e vai correndo beber un vaso
de auga fría. Medita sobre o ocorrido e decide ir xunto a súa nai, que está
con insomnio, como cada noite. Xoán fíxase na cama, perfectamente feita.
Corre xunto a súa nai e dálle unha aperta forte chegándolle ata a cintura.
Xoán cóntalle o ocorrido e a súa nai tranquilízao cuns suaves aloumiños
na cabeza e nas meixelas e límpalle as bágoas cos dedos. Anímao a durmir
xunto a ela, pero sabe perfectamente que non conseguirá pechar as pálpebras.
Xa na cama, a nai apértao xunto ao seu peito, iso lémbralle aqueles tempos
nos que durmía na cama xunto a súa nai e o seu pai.
Xoán pecha os ollos e mergúllase outra vez no mesmo pesadelo. Está na
súa casa , acaba de espertar a medianoite por culpa duns berros que semellan
os dos seus pais. Xoán achégase á porta e ve o seu pai pegando á súa nai,
que semella paralizada no chan. Despois dun intre, a súa nai móvese intentando coller o teléfono, pero o home agárraa do seu cabelo. Nese momento,
a súa nai ﬁta a Xoán e move os beizos intentando dicirlle algo.
Xoán sabe o que lle quere dicir, pero non se move. Despois dun momento,
Xoán oe un berro arrepiante:
–Corre!
Nese intre, Xoán esperta enchoupado en suor e chorando, a súa nai
bícao e abrázao con todas as súas forzas intentando non chorar. Xoán comprende ﬁnalmente que xa non lle importa ese pesadelo mentres estea xunto
a súa nai.
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LORENA PARADA QUINTÁNS

IES Castro Alobre (Vilagarcía de Arousa)

ADRIÁN PERDIZ AMOEDO

IES Alexandre Bóveda (Vigo)

AMORES (IM)POSIBLES

A METAMORFOSE

Este é o conto de dous amores imposibles (ou non). O maior dos tres
porquiños, Lolo, e a fermosísima Carapuchiña Vermella estaban namorados
e, como en moitos contos, había un problema. E é que como pertencían a
contos diferentes, non podían estar xuntos. Ademais estaban en andeis moi
afastados o un do outro e, por riba, a nai e a avoa de Carapuchiña non vían
con bos ollos a súa relación. Como eles se querían, un día Lolo e Carapuchiña decidiron escapar a unha biblioteca do lugar, e acordaron verse nun lugar
afastado no andel sexto pola esquerda, na páxina 23 do libro O Principiño.
E así foi: aquela noite os dous encontráronse, tan namorados coma sempre.
Os dous irmáns porquiños preocupáronse pola desaparición do seu
irmán Lolo, e os dous lobos de cada conto decidiron aliarse para buscalos.
Dicían:
–E meu xamón?!
–E a miña nena?!
Así pois, os porquiños, a nai e a avoa de Carapuchiña e os lobos andaban
na procura dos namorados por toda a biblioteca. Correu a voz e Carapuchiña e Lolo pensaban que os separarían para sempre se os vían xuntos, así
que decidiron escapar a outro lugar, onde puidesen ser felices. Marcharon
nun globo que encontraron no libro do lado, e deron a volta ao mundo ata
chegar a un lugar onde moitas das personaxes de contos famosos viven
felizmente. É un lugar onde todos son libres e poden facer o que máis queiran.
A voda foi espectacular. Asistiron a Ratiña Presumida, o Gato con Botas,
Pinocho, Campaíña e Peter Pan, Robin Hood, Pepiño Grilo…
O nome deste lugar contaréivolo outro día, pero recordade: dá igual a
clase social, de onde sexas ou como sexas, se es Porco ou Carapuchiña, o
que importa é que ti es o dono da túa vida!

–Exame de Bioloxía… Tema: a metamorfose… Rafael Alvarellos… catro.
Toda a aula quedou sorprendida. Ninguén podía crer que suspendese ese exame.
Rafa sentiuse abatido e o único que ﬁxo foi baixar a cabeza e sumirse nunha profunda
tristura.
De camiño á casa non paraba de imaxinar a rifa que lle ía botar a súa nai. Era moi
estrita e nunca permitiu que o seu ﬁllo sacase menos dun notable, e sobre todo en Bioloxía,
xa que sempre lle dixo que era moi importante para o futuro.
Entón experimentou unha sensación nova: o medo por ter suspendido un exame.
–Mamá… teño unha noticia que darche.
–Que pasou? –preguntoulle algo preocupada.
–Sabes aquel exame que ﬁxen o outro día?
–Si… Que pasou? –repetiu.
–Pois resulta que suspendín –dixo nun ton tan baixo que case non se escoita nin a si
mesmo.
Tras un longo silencio, sentenciou:
–Espérame no teu cuarto.
Notábase que estaba enfadada e Rafa, para non empeorar máis a situación, marchou
ao seu cuarto e esperouna. Cando chegou, o seu enfado convertérase en ira. Mirouno
fixamente e dixo:
–Vas quedar na casa estudando todo o tempo Bioloxía. E non che vou deixar ir ao Planetario co resto da clase. Quedarás na casa estudando Bioloxía ata que saibas todos os temas
que entraron no exame perfectamente. Xa che teño dito que é moi importante para ti.
E, sen esperar a súa resposta, marchou. Rafa foi cara á ventá e deixou a mirada ﬁxa
no xardín mentres pensaba:
–Non hai liberdade neste mundo.
De súpeto, ante a sombra que estaba invadindo o seu estado de ánimo, observou unha
bolboreta e murmurou:
Vaites! Unha bolboreta voando libremente. Claro! Claro! A metamorfose! A metamorfose! Iso é!
E así comprendeu todo.
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ANDREA PRADO PEREIRA

IES Illa de Tambo (Marín)

ÁNGEL VIDAL RODRÍGUEZ

IES de Salvaterra do Miño

ADEUS

A VIDA REDUCIDA A CINZAS

Querido Samuel:
Sei o que ﬁxen. Sei o que che ﬁxen. Sei que é tarde para pedir desculpas
e sei que pode que xamais me perdoes, pero non me quedaba outra opción.
As burlas, os insultos, as miradas, as pancadas, os risos… Eran continuadas… Non as puiden aguantar…
Tamén o saber que os meus pais xa non me querían ﬁxo que me convencese
aínda máis de facelo. Desde o momento no que llo dixen apenas me dirixían
a palabra e murmuraban entre eles cousas que non entendía, pero que sabía
que trataban sobre min. O feito de ser diferente non debería afectar ao modo
no que me miren e non debería facer que deixen de quererme, pero así foi.
O pescudar isto foi duro, moi duro, pero ti estiveches ao meu lado, sempre.
Escoitábasme, consolábasme, facíasme rir e, sobre todo, apoiábasme. Se non
fose por ti, faría isto hai moito tempo, pero dicirche adeus rompíame o
corazón. Porén, e aínda que o intentei, non puiden aguantalo nin sequera
un día máis e decidín facelo.
Antes de despedirme para sempre, quero que saibas que che estarei
eternamente agradecido, onde sexa que me atope, que xamais te esquecerei
e que es o mellor amigo que poida ter, aínda que quixese que fósemos algo
máis que amigos. Quérote moito, máis ca ninguén no mundo, e sinto moitísimo facerche pasar por isto. Non quero que chores por min; ao contrario,
continúa con ese sorriso e goza da vida ao máximo. Non vou pedirche que
me esquezas, pero si que superes o antes posible o feito de que xa non estea
aquí.
Grazas por todo e adeus para sempre.
Eric

–Eu sempre tivera ese soño, esas fermosas tardes no bosque eran as mellores.
Saía da casa co ﬁn de despexar a mente. Convivir coas lurpias das miñas
irmás e coas rifas dos meus pais non é nada doado. Entón, ao rematar de
comer, corría cara ao bosque co ﬁn de deixar atrás o malo e entrar no meu
mundo.
Todos os días repetía a mesma rutina, sen pensar no que deixaba atrás,
e subía á miña árbore e botaba a sesta cos sons dos paxaros de fondo, buscando
esa paz que só conseguía acadar alí. E chegou o inverno, con todas esas choivas
que deixan as rúas coas charqueiras, cando ir ao bosque se facía imposible,
e pasaba todas as tardes lendo os libros de fantasía que tanto me gustaban e
mirando cara ao meu sitio preferido… ata que un día comezou a tronada
e un lóstrego bateu fortemente contra a gran árbore na que eu pasaba as tardes,
botándoa abaixo e provocando un gran lume que pouco a pouco arrasaba
con todo. Eu choraba. Non podía parar. Pensaba en todo o que amaba, todo
o que eu quería… perdérase! Pasadas tres semanas marchei cara ao lugar
do lume cunha bolsiña chea de pequenas árbores de distintos tipos, que
plantei alí, naquel maxestoso lugar no que estamos, e agora, setenta anos
despois, mirade que lugar tan fermoso.
–Moitas grazas, avó!
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GAÑADORA na categoría de BACHARELATO
PAULA ESTÉVEZ CASALES

IES Castelao (Vigo)

Leva un mes chovendo. Leva un mes marcando, a campá da catedral, un tempo submariño,
lento e baleiro.
XOSÉ LUÍS MÉNDEz FERRÍN

BÁRATRO
Coido que fai un mes desde que comezou, pero podería ter sido unha
semana ou un ano: a chuvia bate contra a ﬁestra e as pingas, grosas, esvaran
polo cristal como obscenas criaturas esvaecidas. Semellan vermes: mesmo
poderían selo. Quizais, penso, se saco a man e atrapo algúns logre convencer
ao meu pai de ir pescar cando o temporal amaine.
Si, iso vou facer.
Cravo as unllas no marco da ventá e abro a xanela. Apenas sinto o cristal
baixo os dedos: é case coma se non estivese aí.
Os bichos, atraídos pola calor do cuarto, botan a correr polos meus brazos.
A caricia da súa pel provoca unha sensación agradable: creo que podería
saír voando se mo propuxese. Vou intentalo.
Un berro obrígame a ﬁcar no chan. É a voz da miña vella, pero algo está
mal: escóitase coma se se atopase a un mundo de distancia e non na porta
do dormitorio.
Pregúntame, histérica, que carallo ﬁxen (merda, non entendo por que se
pon así por unhas lombrigas de nada), cruza o abismo que nos separa e
agárrame polos brazos sen deixar de gritar: semella preocupada, case coma
se o parvo do seu ﬁllo acabase de cortar os pulsos cunha navalla e estivese
a sangrar como un porco.
Sangrando… Paréceme que é certo: agora escoito, xunto coa chuvia, un
ruído máis profundo, melancólico, de pingas vermellas caendo no chan.
Descoñezo se é outra alucinación, pero dáme igual. Sinto que formo parte
da tormenta e ese pensamento resulta consolador dabondo.
A vella chora; os vermes vomitan gargalladas. Eu ﬂoto cara a eles, pensativo.
Entón boto a rir: acabo de lembrar que odio a pesca.
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MENCIÓN ESPECIAL na categoría de BACHARELATO

MENCIÓN ESPECIAL na categoría de BACHARELATO

DAVID FERNÁNDEZ FERREIRO

HELENA GÓMEZ VILLANUEVA

IES Castelao (Vigo)

IES Sánchez Cantón (Pontevedra)

Odi et amo. CATULO

OS AMANTES
Desde o momento en que a vira por vez primeira, aquela tarde de inverno
no lóbrego e esquecido parque que daba á xanela do seu cuarto, o seu corazón
xamais deixou de latexar por ela. Todos os días e á mesma hora se deleitaba
tras o cristal co rutineiro paseo daquela fermosa e misteriosa moza, da cal
estaba inevitablemente enfeitizado. Pero, farto da profunda agonía na que
estaba inmerso, decidiu presentarse ante ela cunha delicada e encarnada
rosa, cuxos románticos pétalos se podían ver salpicados polas pingas do
orballo. Ela quedou compracida de sentirse amada nun mundo que lle dera
as costas, de saber que polo menos lle importaba a alguén.
Tras o primeiro bico, doce e tenro, e os seus furtivos encontros baixo as
ﬁnas sedas brancas naquel pequeno mundo que crearan para os dous, foron
pasando os anos. E, en todo ese tempo, nunca deixaron de amarse o un ao
outro; os seus corazóns quedaran invadidos polo veleno da lacerante frecha
de Cupido que unha vez, grazas ao azar do destino, unira as súas ánimas,
sentenciadas a danzar xuntas para toda a eternidade.
Para cando chegou a policía, xa era demasiado tarde. O corpo da moza
xacía exánime no leito do cuarto na que fora conﬁnada desde a súa desaparición. O sangue goteaba lentamente pola súa man, que colgaba do bordo
da cama, formando no vasto chan un charco que se estendía por baixo da
porta ata o cuarto contiguo; onde se atopaba esposado, nun estado de paranoia,
o seu secuestrador, quen a profanara todos eses anos, crendo que ninguén
no mundo podería querela tanto como el a amou.

100

NA ORIXE, A… («ALLEGRO MOLTO VIVACE»)
Se puidese escapar… O cuarto onde me atopaba estaba moi escuro e da
humidade emanaba un pestilente olor que momentos antes me producira
unha insoportable dor de cabeza. A interminábel estadía naquel lugar enclaustrado provocou que perdese a noción do tempo, aínda que podía conﬁrmar
que a miña presenza nese espazo se prolongara dabondo, mesmo máis do
esperado. Animicamente atopábame débil, sen forzas para moverme ou
artellar palabra; porén, o meu maxín maquinaba a un ritmo frenético,
procurando lembrar o acontecido, ardua tarefa que naquel intre semellaba
imposíbel. Só ás veces acudían á miña memoria escenas difusas con voces
que me resultaban familiares. Con todo, non era quen de identiﬁcalas.
Nestas horas de insomnio e ansiedade, adoitaba escoitar uns pasos que
resoaban con forza, mais cuxo son se atenuaba timidamente ata esvaecerse.
Unhas pegadas sixiladas e ﬁrmes dun inimigo descoñecido, oculto no corazón
mesmo das miñas tebras.
E o mar. A miúdo adoitaba, ou máis ben, cría escoitar o mar. Imaxinábame aqueles días de tempestade, ﬁtando dende o cantil un océano bravío,
turbulento, cheo de rabia, as ondas precipitándose contra as crebadas rochas,
o recendo a salitre… O son dunha sinfonía desbocada e sen freo. Un Allegro.
Si. Si, agora comezo a recordar. Allegro molto vivace. Días de ceo azul, e
solpores de ouro rosa, e noites de luar e luceiros. Porque a vida, ás veces,
non é senón un puñado de lembranzas, de sentimentos e sucesos que van
acontecendo mentres camiñamos por ela. Todo acontece sen nós nos decatar,
suave e paulatinamente ata que, cando o seu inexorable ﬁn se converte
nunha realidade e todas esas lembranzas, sentimentos e sucesos cobran
sentido: NA ORIXE, A desorde; no seu reordenamento, a clave. Si. Un día
fun feliz. Pero eu, daquela, non me decataba.
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MENCIÓN ESPECIAL na categoría de BACHARELATO

MENCIÓN ESPECIAL na categoría de BACHARELATO

KHADIJA IBRAHIMI

YAËL LORENZO OSORIO

IES Gonzalo Torrente Ballester (Pontevedra)

IES A Cañiza

A ESCALEIRA DE CARACOL

TOXICIDADE

Nalgún lugar do continente estaba sentado un home tomando té nun
salón de película. Un home aﬁncado nun gran castelo, cunha inﬁnita escaleira
de caracol coma sempre a soñara, quizais pensando que podería estar a salvo
do seu pasado. O castelo conseguírao polos seus méritos, pasando por riba de
calquera que ousase meterse no seu camiño. Como o fixera con aquelas
mulleres, co feito común de levar unha vida vulgar. Coma ela, unha muller
co vicio marcado no rostro, coa que os anos xogaron ao seu gusto.
Pasou unha páxina. Inmerso na lectura, tan só interrompida polos sorbos
que lle daba de cando en vez á cunca de té.
Subiu un tramo máis de escaleira. Silencio, tan só interrompido pola súa
axitada respiración producida polo cansazo. Decidiu acender un cigarro
para facer o percorrido máis levadeiro.
Outra páxina. Outro sorbo de té. Cada vez máis preto do ﬁnal.
Outro tramo máis, xa quedan poucos. Outra calada e cada vez máis
motivada.
Sorriu con satisfacción cando chegou ao capítulo ﬁnal, sentindo ao
mesmo tempo un gradual desacougo.
O seu rostro tornou serio en canto acadou o último chanzo da escaleira,
cunha incipiente adrenalina apoderándose dela. Sabía que chegados ata ese
punto era imposible abandonar.
Subiu a última escaleira e tirou o cigarro ao chan para substituílo polo
revólver barato e oxidado que tomara prestado do seu irmán. Encamiñouse
ata a inmensa porta de falsa madeira, sabendo que nesa hora do crepúsculo
aínda estaría aberta.
Con inevitable vacilación, os seus dedos rodearon o picaporte. Abriuna
amodo, con moita delicadeza e sangue frío. Observou a enorme estancia ata
dar coa butaca na que se atopaba.
E de repente, sen lle dar tempo a achegarse, xirou.
Un disparo saíu do revólver. Pero non do barato e oxidado, senón do lustrado en ouro.

Ao rematar mirámonos aos ollos e nos seus beizos amosou un sorriso de
felicidade. Biqueina e gocei daquel momento de ledicia inﬁnita.
Tareixa era o fantasma do instituto. Ninguén se ﬁxaba nela, as súas eternas
mangas longas tentaban esconder a dor, a rabia, a depresión. O medo de que
alguén descubrise o seu segredo conseguía afastala de todo e de todos, pero
a súa alma berraba pedindo axuda.
Para min comezou a existir cando leu o seu poema na clase de literatura.
Fixo que sentise a necesidade de afastala de todo mal. Coñecín a impotencia
e a rabia que gardaba dentro. Rematei perdidamente namorado, e cando
atopei o valor para pedirlle que fose a miña moza, ela botouse a chorar.
Amosoume os brazos e o resto de marcas que tiña no corpo. Arroleina no
colo durante toda a tarde, nunca unha aperta me doera tanto.
Os seguintes meses ela parecía feliz, pero nunca quería chegar a casa. Había
rumores, dicíanse cousas pola escola, pero ignoreinas sempre. Centrábame
en facela feliz, en evadila da realidade e en que soubese canto a amaba.
Cando ﬁxemos o amor por primeira vez, sóubeno. Eu non podía permitir
que Tareixa se ﬁxese aquilo, debía axudala. Coma sempre, ao deixala na casa
alongou a despedida todo canto puido, pero desta vez non a deixei soa. Volvín
pola noite para rematar cos seus males.
Ao día seguinte chegou ao instituto chorando, abrazoume. Mentres tentaba
consolala veu a policía e leváronme á comisaría… Pagou a pena. Eu sabía
que agardaría por min, debíamo.
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INÉS GARCÍA FIGUEIRA

IES Miguel Ángel González Estévez (Carril)

DAMIÁN PUJALES SOUTO

IES Armando Cotarelo Valledor (Vilagarcía de Arousa)

CLAUSTROFOBIA

FUN EU

Estás no ascensor pola mañá. Non escoitaches a alarma soar e tiveches
que coller o último autobús ás presas. Non había moito tráﬁco. A porta do
ediﬁcio estaba aberta porque o señor da limpeza ía tirar o lixo. Saudaches a
recepcionista, buscaches a tarxeta no peto e premiches o botón para que o
ascensor baixase. Agardaches un anaco antes de que as portas se abrisen.
Dentro había outra persoa, vestida cun mono de traballo e un casco de
plástico. Sería un dos que están a restaurar a sétima planta, pensaches. A persoa
fíxose a un lado mentres entrabas no ascensor e pulsaches para ir ao décimo
terceiro andar.
Este ascensor sempre tardaba arredor dun minuto en chegar arriba, sempre
e cando non houbese algunha parada polo medio. Esta era a primeira vez
que te encontrabas con outra persoa. Os teus compañeiros chegaban antes
ou despois ca ti, e nunca vos cruzabades ata chegar ás oﬁcinas.
O home ﬁxo un ruído cando a pantalla do ascensor parou no sexto piso.
Parecía que chegara ao seu destino, pero as portas non se abrían. Íaslle preguntar se lle ocorría algo cando, de súpeto, se apagaron as lámpadas do teito.
Tentaches a parede á túa dereita en busca do panel de control, sen atopalo.
De socate, como se ascendese desde o chan, sentiches unha nube de vapor
frío que se che coaba por dentro dos pantalóns e subía como se fose unha
serpe oprimíndoche a carne. Asustácheste, soltaches o maletín e empezaches
a darlles golpes ás túas pernas como se puideses espantalas. Comezaron a
subir máis e máis, reptándoche polos cadrís, abdome e peito ata chegar ao
pescozo e apertarte aínda máis. Levaches as mans ao pescozo, pero non
encontraches nada arredor del.
Entón volveu a luz.
Estabas tirado no chan e o home desaparecera.

Son eu, Breixo, o que está aquí, nunha cidade nova, nun instituto novo.
Son eu, quen ten que vivir nun alpendre cheo de escaravellos e formigas
porque os meus pais perderon o traballo e tivemos que vender a casa que
ao meu avó tanto traballo lle custou construír. Son eu, o que levo a roupa
dos meus curmáns, galdrapos que semellan saias e zapatóns con algodóns
que me fan andar coma un parrulo, pero no me queixo. Son eu, o que leva lentes do ano da polca, que xa non se levan… Que non son parvo! E mais non
digo nada.
Non vos sabería dicir o que me provoca máis dor. Se a morriña do meu
fogar ou a ledicia que sentía xogando co meu axóuxere cando era cativo.
Non sei se son os negróns dos xeonllos, costelas e nocellos, os berros do
meu pai cando me di que me defenda ou a pasividade daqueles que ollan
para outro lado e se afastan de min para non ser testemuñas. Non teño claro
que me produce máis sufrimento, se as gargalladas e as mocas ou o meu
propio medo a non encaixar como fan os demais, a non ser endexamais un
home. Pero eu son un neno, un rapaz sinxelo que ás veces quere volverse
invisíbel, sentirse ledo.
Hoxe é o derradeiro día. Xa non podo máis. Non teño forzas para loitar.
Non hai día que non sinta saudade da miña vida antes do inferno que estou
a vivir. Non quero seguir sendo unha molestia para ninguén. Por isto, lisco.
Onde queira que estea o meu avó, vou con el. Este mundo non está feito
para min.
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ENZO RAMÍREZ FUENMAYOR

IES Poio

SARA RÍOS PÉREZ

CIFP A Xunqueira (Pontevedra)

NOVEMBRO

ENSINA OS DENTES

Un día máis, a morte levantouse da súa exclusiva necrópole, mecanizada
e impasible. Dispúxose a maquillarse. Colleu cinzas recentes e, con sumo
coidado, palpou unha e outra vez as súas fazulas ennegrecidas. Descoñecía
o seu aspecto, pois temía axustizarse reﬂexivamente ao acusar coas órbitas
baleiras dos seus ollos ao espello, , cal basilisco. Algunha vez tivo sentimentos,
ou iso se rumoreaba polos corredores do averno, pero cando de traballo se
trataba, petriﬁcaba as súas propias emocións.
Revisou a lista de individuos que debían ﬁnar. Gardou uns poucos para
o seu goce persoal, e o resto foron asignados aos seus secuaces, noveis demos
de pouca xerarquía. Excitáballe de forma particular tocar os suicidas: estes
voluntariamente degustaban a agridoce ambrosía da inexistencia.
Aquel día estaba eu, como adaíl do seu rexistro fatídico. Dispúxose a
observarme todo o día, sorrindo, ás veces despedía diabólicas gargalladas,
era un intensísimo orgasmo para ela.
Chegou o momento, non había lugar para a misericordia naquela noite.
Eu estaba de costas e, paso a paso, arrastrándose, soportando o xugo dun
coito extinto, empezou a axexarme. Exteriorizou as súas intencións e tocoume
a clavícula. Vireime, estaba a esperala, pois eu mesmo, con ousadía e escribindo sobre ela, a invoquei. Desaﬁeina cos meus ollos carboníferos, cruzamos
miradas infernais; foi un verdadeiro duelo de mortaldade e dor.
Mostreime impávido, rebelde como a última folla que se resiste ao magnetismo da follaxe caída. Ela empezou a transpirar, recoñeceu en min as súas propias
fauces, viuse reﬂectida por primeira vez nos meus tétricos ollos negros que eran
a súa ruín analoxía, eran máis que morte. Tremía desfalecida de xeonllos, clamando piedade en idiomas antediluvianos ata que se desvaneceu exsangüe.
Quixo matarme. Desistiu. De verdade cre que beberá de min? Deste
cáliz de putrefacción vital? Creme, non volverá. De verdade cres que a
morte quere morrer?

A vida continúa.
Soamente nós somos quen de parala.
Penso moito nas flores, nos paxaros, e non me gustaría que acabase a
sensación que teño ao escoitalos, cando a carne se me pon de galiña e o
sorriso de medio lado. Cando penso no aroma do mar, nas gaivotas, na terra
que estou pisando e nas árbores que me deleitan co seu canto.
Resulta que estabamos equivocados, quen nolo ía dicir? Nós, que criamos
que todo estaba feito para facernos felices, que eramos imparables, os
vencedores.
Non nos ﬁxo falta que ninguén nos dese a noticia, xa o sabiamos. Pouco
a pouco fómonos distanciando, querendo expresar sentimentos que xa non
atopabamos, querendo sorrir por motivos que xa non nos facían felices.
Démonos de conta de que podiamos parar a vida, claro, pero soamente
naqueles momentos exactos, fugaces, que non se repiten por moito que,
cando mires atrás, penses que poderías facer as cousas doutra maneira.
Boto de menos os teus ollos, ti ensináchesme que: «Se tes medo, ensina
os dentes»; e agora mesmo é no único no que son capaz de pensar. Porque
teño medo, moito medo. Téñolle medo á vida, ao mundo, ás lágrimas. Teño
medo de sentir que os días pasan, de saber que cada instante da nosa vida é
único e permanece inalterable no tempo; ata lle teño medo a ser feliz.
Quero parar a vida, da túa man, pero necesito que continúe.
Ensina os dentes.
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SONIA VIDAL BUJÍA

CIFP A Xunqueira (Pontevedra)

INVISIBLE/AGARDANDO/
A DERRADEIRA ESPERA/O ÚLTIMO MOMENTO
Marcos non durmira nada en toda a noite, xa levaba varios dias así desde
que Paula, a súa compañeira de piso, marchara de viaxe de estudos. Dirixiuse
cara a cociña para preparar o almorzo, pero simplemente ﬁcou mirando o
frigoríﬁco xa que non tiña fame. Deitouse no sofá a mirar pola ﬁestra, e alí pasou
o día, mirando como a xente deambulaba dun lugar a outro. Pasaba por alí o
seu amigo Javi, que mirou para dentro da casa. Marcos saudábao coa man,
pero Javi, a pesar de que parecía mirar exactamente onde estaba el, non lle
devolveu o saúdo. «Será que lle reﬂicte a luz no vidro», pensou Marcos.
Eran case as nove cando Paula chamou á porta da casa.
–Pasa, que está aberto –dixo Marcos desde o sofá. Pero Paula volveu
petar–. Que pases, que está aberto! –berrou Marcos.
Paula sacou as súas chaves e abriu a porta.
–Marcos? –dixo ao entrar.
–Estou no salón! –respondeulle.
–Marcos, estás na casa? –inquiriu ela ignorando o seu compañeiro.
–Estás de broma, non? –Marcos comezaba a molestarse coa súa amiga.
Paula deixou as cousas no chan e subiu as escaleiras. Cando chegou
arriba, dixo:
–Por que non respondiches as miñas mensaxes durante estes días?
Marcos buscou o seu móbil no peto, pero non o atopou, a verdade é que
non lembrara o móbil desde que Paula saíra de viaxe, vaia, tal vez por iso
non lle ﬁxera caso, tal vez estaba enfadada con el.
Marcos viu como Paula entraba no baño e ao pouco soaba un berro de
espanto desde o interior.
–PAULA! –Marcos correu ao baño para axudar a súa amiga. Pero cando
chegou quedou branco, Paula estaba no chan chorando, a bañeira estaba chea,
e Marcos mirou nela para descubrir o seu propio corpo, afogado na auga.
108
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GAÑADOR na categoría de ADULTOS
SERGIO MEIS CASALDERREY

CEIP de Ponte Sampaio (Pontevedra)

VERBAS ESQUECIDAS
Coido que este lugar é novo para min. Camiño devagar e aos poucos vou
tomando conciencia do lugar onde me atopo. É un espazo moi aberto e está
case baleiro, sen decoración, nin ediﬁcios, nin natureza. Nada.
Descoñezo a súa orixe, pero noto como unha voz detén os meus pensamentos e escoito:
–Ola! Seica temos nova veciña!
–É por min? –respondo case coma un androide.
–Claro que si. Como te chamas?
–Esmorga. Ti quen es?
–Chámome Angazo. Ven, que te levo onde as demais.
Continuamos por un pequeno corredor e rematamos entrando nunha
sala ateigada de movemento e barullo.
–Angazo! Xa volviches de abrir a porta? Sempre tardas moito! Temos a
partida a medias e triunfan bastos!
–Esa que fala é Xoldra, a túa prima. Xa vou!
–A miña prima?
–Si, e estas son Axóuxere, Luva, Lareira e Caluga.
–Pero… Que lugar é este? Onde me atopo?
–Iso é mellor que cho conte Cachazudo, que a min vanme matar. Vémonos!
O tal Cachazudo, movéndose moi amodiño, vén onda min e, cunha voz
case inaudible, solta:
–Veña, imos dar unha volta.
Así foi como comprendín o que era aquel sitio. Aquel vello calmeiro contoume
que cando na nosa terra unha verba se usa pouco ou se deixa de usar, acababa
alí. Tamén me explicou que unha vez que entras, podes volver saír, mais que
non dependía de nós. O certo é que Cachazudo parecía preocupado:
–Eu levo moitísimos anos aquí, e cada vez somos máis. Non sei ata onde
imos chegar, pero antes non se miraban tantas verbas como agora.
E despois sentenciou:
–O que fai falta para cambiar isto é afouteza, que, por certo, tamén anda
por aquí.
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MENCIÓN ESPECIAL na categoría de ADULTOS
GIOVANA COUSIÑO PIÑEIRO

CEIP Vilaverde-Mourente (Pontevedra)

MENCIÓN ESPECIAL na categoría de ADULTOS
MARÍA DEL CARMEN GÓMEZ OTERO

CEIP Praza de Barcelos (Pontevedra)

REMUÍÑO DE PALABRAS

ONDE QUEDAMOS?

Recoñézoo! Son un remuíño impulsivo de palabras que nunca quixo facer
dano a ninguén e menos a el.
Hoxe vexo unha mestura de sentimentos encontrados. Ao fondo escóitanse risas, creo que é normal neste tipo de eventos onde as persoas veñen
un pouco obrigadas polo que dirán, porque, en realidade, á metade da xente
nin a coñezo.
En torno a min escoito murmurios e lagrimexar. Debe ser da emoción
dos meus seres queridos, porque hoxe eu son a alma do evento. Todos se
achegan e me lembran algunha anécdota. Ben, todos non, el non. El está
apoiado no marco da porta prendendo un cigarro tras outro, sen quitar a
man do peto, coma se tivese un agasallo para min, pero que non é capaz de
entregarmo por vergoña ou medo. É normal, a xente chega e ponse ao meu
carón e, aínda que eu trato de atendelos, a vista escápaseme para el, é ineludíbel! Creo que niso consiste o amor.
Trae os tenis que lle regalei nalgún aniversario. E iso que dicía que non
os ía pór por ser encarnados. Se ao final… todo queda nese remuíño de
letras formando palabras que o vento leva.
Disimula! Parece que se acerca. Estase a achegar ao cristal e trata de quitar
a man daquel peto que non ten ﬁn. Camiña con lentitude, coa cabeza baixa
e a mirada perdida, sinto que algo lle pasa! Párano. Non o molestedes! non
vedes que vén a verme por última vez?
Recoñézoo! Teño que despedirme del antes de marchar e facer soprar o
vento, para que leve aquelas palabras que sen querer facernos dano formaron
ese remuíño.

Fora moi importante, case imprescindible. No melloriño da cidade. Ás veces
rodeada de xente, outras co meu cortexo das noites. Pasara frío e calor. Fun forte.
Tanta xente coñecín e axudei! Considereime parte deles. Tratáronme mal
algúns, pero eu acollinos días e noites coma unha galiña aos seus pitos.
Lembraba os meus anos mozos, era nova, feita. A xente loábame, e a min,
sempre fachendosa, enfeitizábame tanto piropo. Sentíame abraiada polo
diñeiro, vivía del.
Coñecín os mellores, os peores, xente próxima e afastada: Fernando, que chamaba a súa moza todos os días, contábame que tiña gañas de vela, que chegaba
mañá, que ao mellor casaban… e eu emocionábame con eles dous; case o
afillara. Despois de dous anos dixéronme os veciños que casara en León,
de onde era ela. Non o vin máis… De seguro que non se lembrará de min.
Co que pasamos os dous…!
A miña amiga Casilda, que aínda vive no barrio, falara co ﬁllo Sitiño, que
fora a EEUU estudar enxeñería aeroespacial ou algo semellante. Deixara
preñada a unha americana moi loura e altísima e a pobre nai dicíalle: «Tedes
que casar», e eu escoitaba e calaba.
Vin coma algúns gastaban a rego cheo, outros non tiñan; eran rápidos, eu
ﬁnxía non atender. Recordo unha vez que salvei un neno cunha perna estragada. Chamei a ambulancia. Ninguén mo agradeceu. Fixen o que debía.
Agora… todo vai lixeiro. Eu ía amodiño. Escoitaba horas e horas. Aprendín
linguas diferentes. A vida pasa, pero as lembranzas están na miña cabeza.
Fernando chama; Marcación de voz: chamar a María.
–Ola! A que non sabes que? Recordas a cabina telefónica pola que te chamaba a León? Estana desmontando! Que pena! Si? Xa sei, si, un romántico,
son un romántico.
–Está ben… Saíches xa? Onde quedamos?
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MENCIÓN ESPECIAL na categoría de ADULTOS
ANA ISABEL LÓPEZ LAHERA

IES Valle-Inclán (Pontevedra)

MENCIÓN ESPECIAL na categoría de ADULTOS
FERNANDO TOMÉ RODRÍGUEZ

IES Sánchez Cantón (Pontevedra)

DE CANDO EN VEZ

EU AGARDANDO AO MEU AMIGO

A miña desilusión non atopaba límite no ascenso: non me sentía correspondido na lealdade que lle profesaba; aquel ao que admiraba non me tiña en
conta para nada. Eu, que gardaba toda a información que el podería desexar,
que posuía milleiros de segredos importantes agochados no meu interior e os
custodiaba ﬁelmente para compartilos na nosa escasa intimidade, que desexaba
entrar nos seus soños para estar ámbolos dous en soidade… Aceptaba que me
compartise con calquera con tal de non seren esquecido nun recuncho.
Só de cando en vez, ﬁxaba en min os seus ollos da cor da herba fresca e
o meu corazón trepaba ata a gorxa nun intento de acercamento á súa mirada,
esquiva case sempre, para que fose testemuña do meu intenso arrepío ante
a atención prestada.
Os días esvaraban coa leve cadencia da monotonía e el continuaba a
ignorarme, día tras día, coa actitude desprezativa da arrogancia que dá estar
seguro da admiración dos demais. El era un home sabio, cheo de coñecementos alleos e propios que, cando me escollía a min, facía que me convertese
no ser máis importante do planeta e os seus altivos ollos lían, dos meus, todo
o amor que calaban as palabras que eu gardaba.
Unha noite, cando el entrou no cuarto onde eu estaba, sentín unha emoción
indescritible ao sentir os seus pasos cara a min. Non me importou que viñese
acompañado. Sabía que a intimidade con el era un agasallo demasiado caro
e eu non chegaba a merecelo. Tremía de ansiedade esperando que me ﬁxese
un aloumiño cando, de súpeto, me agarrou con forza e, lanzándome contra
o chan, dixo cuspindo as palabras:
–Hai que expurgar estes libros! A maioría deles están xa demasiado vellos.

María era unha rapaza corrente que soubera das cousas importantes da
vida a tumbelos coma calquera outro ser humano. Un día descubriu o amor
na cola do súper agardando para coller os embutidos que lle encargara a súa
nai cando mirou un compañeiro de 5º B que nunca vira daquel xeito. Noutra
ocasión, sendo moi nena, comprendeu que a cara triste dos seus pais non
se debía a que ela se portase mal, coma normalmente, senón a que estaban
incomodados por unha discusión, as discusións dos pais! Foi terrible o
achegamento á morte, porque non lle chegou coma a todo o mundo, co falecemento dun avó maior, senón coa tráxica perda dun primo pequeno nun
accidente caseiro, absurdo e incomprensible.
Así, a golpes pequenos, coas impresións perecedoiras que a foron moldeando,
chegou á praia de Major aquela tardiña do mes de maio, cando empezaban
as calores a invitar ás areas e a salitre. Chegou nun bus que ía ao Grove pola
costa e estarricouse na toalla a agardar. Quedara alí o día anterior, na saída
da clase, cando mirara a Ernesto e se decidira a pedirllo, sen pensalo máis,
despois de meses de estar con el e coa súa moza Carla, todos os días no café,
nas clases da mañá e nos obradoiros das tardes, no cine e nas festas dos
xoves, nas viaxes das vacacións e nos plans de futuro. Compartían todo os tres:
María, a súa mellor amiga Carla e o seu mozo Ernesto.
Soou o móbil que estaba na bolsa, a carón da toalla. Conseguiu ver a
faciana sorrinte de Carla na pantalla. Non contestou. Ela seguiría alí, mentres
caía o sol no devalar da tardiña, agardando o seu amigo.

114

115

Fanpa2017.qxp_Maquetación 1 8/5/17 17:43 Página 116

XOSÉ ADRIÁN BLANCO CORTEGOSO

Escola-Fogar Príncipe Felipe (Pontevedra)

LUCÍA BLANCO SAYÁNS

CEIP A Lomba (Vilagarcía de Arousa)

OLLADAS

ESQUECEREI AQUELA NOITE?

Notaba esa sensación cada vez que espertaba. Esa mirada ﬁxa, sen pestanexo. Dous ollos que querían penetrar nos seus pensamentos.
Erguíase e ía ao baño. Rutina de todos os días. Unha boa ducha, auga
morna, e aínda así notaba a presenza da mirada detrás do biombo.
Xa na cociña, preparaba o almorzo. Unhas torradas con manteiga e
marmelada, descafeinado, vaso de zume. De laranxa, natural.
Mentres almorzaba, a radio daba as noticias. Un crime machista (outro máis),
un atropelo de varios ciclistas, máis políticos corruptos («Quedará algún
honesto?», pensaba ).
E esa sensación de sentirse observada. Eses ollos que a seguían alí onde
fosen, sen dicir nada, só controlando cada paso que daba, cada xesto.
As nove menos cinco. Hai que preparar as cousas. Meter os cadernos na
carteira, recoller os exames corrixidos (haberá sorpresas hoxe) e deixar
ordenado o salón.
Coller as chaves e saír á rúa. Unha derradeira mirada. Ah! Claro! Antes
deixar a ración adecuada de galletas e auga nos cacharros do chan da cociña.
Para eo, a dona deses dous ollos que non deixan de seguila ata que pecha
a porta.
Baixa os chanzos de dous en dous, sen présa, pero con forza. Xa fóra, na
rúa, ergue a vista ata o segundo andar. Na fiestra da cociña, dous ollos
seguen cada paso que dá.
Sabe que volverá. Pola tarde. O sol vai quecendo máis. Tras dos cristais,
dous ollos se van pechando. eo roufeña feliz.

Aquela era unha das tantas noites nas que miña nai traballaba. Despois
de cear o que me deixara no forno, deiteime. Xa había tempo que a convencera
de que con catorce anos era grande abondo para quedar só. Pero estaba
especialmente inquedo. Deitado na cama, cos ollos chantados nas sombras
do teito, escoitaba como o reloxo comía o tempo.
Oín un ruído. Decidido, erguinme para botar unha ollada. Os meus pés,
máis pesados que de costume, levábanme lentamente. Camiñei polo corredor.
O ruído viña da cociña. Era imposible que miña nai chegase; levaba esperto
todo o tempo. Ademais, aquela non era hora de visitas.
Abrín a porta amodo. No medio da cociña, dúas personaxes, que na miña
vida vira, mantiñan unha disputa sobre cal deles era o utensilio máis importante. Eran os dous excesivamente altos e delgados; un, co nariz aﬁado;
o outro, con catro picos na cabeza. Houbo un silencio. Nun abrir e pechar
de ollos atopeime atado á miña cadeira e ameazado polo nariz dun e os picos
doutro. Insistían en que eu debía solucionar a disputa.
Os pequenos cortes sanguentos do meu corpo indicaban o que pasaría
decidise o que decidise. Pechei os ollos. Cando os abrín, estaba no medio de
dous exércitos; un de narigudos e outro de picadores. Non tiña escapatoria.
Tirado no chan coma un monicreque, comecei a berrar. Pechei os ollos para
non ver a miña ﬁn. Abaneábanme de lado a lado. As paredes, antes brancas,
estaban tinguidas de pequenas pingas vermellas. Aquela era a miña última
noite.
Lonxe, moi lonxe, unha voz familiar berraba o meu nome. Quizais viviría!
Outra vez o meu nome, algo máis preto. Abrín os ollos. Miña nai subía a
persiana. Xa era hora de ir ao instituto.

116

117

Fanpa2017.qxp_Maquetación 1 8/5/17 17:43 Página 118

ANXO BLAS GONZÁLEZ

CEIP Paraixal (Vigo)

NADA
Din que a auga é unha sustancia que non ten olor, nin cor e sabor. Falso. Mentira.
Ten miles de recendos, non é a mesma auga a da mañá que a da tarde. Tampouco o
seu sabor, que pode ser algado, apedrado. E a cor pode ser cristalina, verdosa,
azulada. Eu teño unha relación moi especial coa auga. Poderiamos dicir que son
un augóforo; un especialista en auga.
O que máis me gusta é poder darme un baño todos os días. Máis gusto me dá saber
que podes comer mentres dás unhas brazadas. Non sei a vós, pero a min encántame
comer na auga. Non vaiades pensar que é doado, necesítase práctica. Pensarás
que é unha porcallada, pero cando probas a comida mollada non a deixarás nunca.
Ás veces oio algo de música mentres mergullo ou cando nado de lado a lado.
A música é como unha manta que abriga o meu corpo espido. Se a música é alegre,
fago pinchacarneiros coa auga; se é lenta, ás veces quedo durmido, a verdade.
Encántame xogar coa auga. Facer que son un chafariz e facer gorgolexos. Como
sempre estou só, imaxínome que alguén pasa ao meu carón e bótolle un bo regueiro
de auga e miro para outro lado disimulando.
Outras veces xogo coas pedriñas que teño no fondo. Téñoas de cores. Laranxas
e vermellas.
Outras veces encántame botar carreiras. Sempre gaño eu. Como non hai ninguén,
imaxínome que teño adversarios e esfórzome como se fose Michael Phelps, e saúdo
os seareiros. Se hai días que estou canso, fago atallos para chegar antes.
Un día, cando estaba dando o meu matutino almorzo e baño incluído, claro,
achegouse cara a min alguén. Como puido entrar? Quen lle deu permiso para nadar
polos meus apousentos e comer a miña vitualla? Aquilo era un aldraxe. Achegueime
xunto a el, e comprobei que era ela. Que guapa. O meu corazón comezou a bater
máis rápido
Pero, a verdade, o que máis me gustou foi que xa lle podía contar alguén o meu
chiste favorito: que fai un peixe na auga?
Nada.
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SARA CARIDE BLANCO

IES Ramón Cabanillas (Cambados)

A RUTINA TEN DOBRE FINAL
Esperta o día espertando ela.
Arrastra os seus pasos, coma cada mañá, ata a cociña.
O almorzo está servido. O piso está fregado. O día é claro e os paxaros cantan.
Descolga o teléfono tremendo.
–Todo ben.
–O neno está enorme.
–Si, non te preocupes, estou de marabilla.
Un sorriso.
Unha lágrima.
A loita de cada día.
A comida está servida. Os pratos lavados. A radio prendida.
Escóitanse as chaves asubiando tras a porta.
Un suspiro e unha portada. Un saúdo distante.
Unha sombra escura e un fantasma que xa esqueceron como recordarse.
Un suspiro e unha portada. Unha fría despedida.
A soidade.
O silencio.
A felicidade ás veces.
Limpa o po con paciencia e automatismo.
Un neno berra e unha nai cálao con leite morno.
Canta unha nana e o sono invade a casa.
A tele rosma.
A cea está servida. A roupa tendida a secar.
O cheiro a alcohol de pao berra palabras de rutina.
–Por que non me abres a porta, muller?
–Quen pensas que trae os cartos a esta casa?
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ELISABETE DE CARVALHO OLIVEIRA
–Desagradecida de merda.
–Inútil.
Un corpo dando tumbos empurra, ataca, insulta.
Negrón tras negrón, un neno berra.
E unha muller cala.
Ás veces,
para sempre.
A cea está servida. A roupa tendida a secar.
O cheiro a alcohol de pao berra palabras de rutina.
–Por que non me abres a porta, muller?
–Quen pensas que trae os cartos a esta casa?
–Desagradecida de merda.
–Inútil.
Palabras que ninguén escoita.
Nunca, nunca máis.
Un berce baleiro.
Unha casa baleira.
Un teléfono descolgado.
Unha vida retomada.
Un fantasma que deixa de selo.
Unha sombra escura entre reixas.
Un futuro que pode ser chamado polo seu nome.
Que ﬁnal elixes ti?
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IES Valle Inclán (Pontevedra)

ADEUS AMIGA, ADEUS AMOR
Toca despedirnos. Hoxe ou mañá terei que marchar, é cuestión de pouco
tempo, seino.
Quixera abrazarte por última vez, que sería tamén a primeira, vaia ironía…
Nin tan sequera me deixan falar contigo, tan só alcanzo a ollar para ti
desde aquí, e sorpréndome a imaxinarte na túa vida sen min, mais temo que
non te decates da miña ausencia cando chegue o momento…
Observo e intento ﬁxar na miña mente cada detalle para levalo comigo
alá onde me leven. Non teño nin a menor idea de quen me vén buscar, o
único certo é que me vou.
Heite botar de menos, diso teño a certeza, e morro de ganas de collerte
polo ombreiro, xirarte, obrigarte a mirarme aos ollos, a ler a miña desesperación, remover a túa compasión para que me regales un pouquiño da calor
do teu ventre que cada mañá lle ofreces a outros.
Non quero que me leven, non quero marchar, non quero separarme así de ti,
sen máis, só porque eles se cansaron de min, porque xa non lles sirvo, porque
preﬁren remplazarme por outro máis novo, máis guapo, máis delgado.
Que vas ser sen min?
Sospeito que tamén preferirás alguén novo ao teu lado, suave e liso, rápido
e silencioso, que te saque as cores como non souben facelo.
Adeus, amiga miña, ventá cara ao único mundo que existiu para min,
oxalá o destino me teña gardado algo mellor no meu novo fogar. Espero que
algún día che expliquen por que me fun, che falen deste anuncio que botaron
no meu nome os nosos donos: «Véndese espremedor usado, 10 €, interesados chamar ao 656 259 001».
E nunca teña que ler eu que venden tamén a torradora. Adeus amiga,
adeus amor.
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BEATRIZ COIRA RÍOS

CEP Sabarís (Baiona)

JOSÉ M. DOMÍNGUEZ VENTÍN

CEIP Álvarez Limeses (Pontevedra)

DÚAS CARAS DA MESMA MOEDA

SPOILER

Outro día igual! Vento, choiva e máis choiva. As árbores movían con tal
virulencia as súas ramas que sentía a ameaza de ser lanzado lonxe, moi
lonxe, se ousaba saír da casa.
No salón, os nenos berraban. Como aguantar todo o día esas feras
hiperactivas e barullentas soltas polo piso?
Para animarse, decidiu tomar unha cervexa. Só pedía un anaco de paz
e… acompañala dunhas olivas reenchidas!
Ao alcanzar a botella puido comprobar que só lle quedaba outra. Vaia ﬁn
de semana o esperaba! Traballaba e agardaba impaciente que chegase o venres
pola tarde… para iso!
Mirou a súa esposa algo divertido ao oíla cantaruxar e pensou que nunca
chegaría a entender o constante sorriso debuxado na súa boca.
Chuvia e vento. Que bonito día!
Ao abrir a ventá podía sentir ese sopro de vida na súa cara e apreciar con
maior intensidade o acolledor do seu fogar.
No salón, os nenos xogaban. Podía escoitar as súas risas, os seus xogos e
ata as súas pelexas. Sentíase ditosa pola súa compañía e recreábase na tenrura
que desprendían.
Para celebralo, decidiu tomar un café, encantáballe, e máis en días invernais
como ese!
Puido comprobar que se estaba a rematar, pero… aínda conseguiría estiralo
unha cunca máis! Sentiu que pagaba a pena a vida se podía gozar de momentos
marabillosos como eses…
Mirou agarimosamente o seu marido, a pesar de que non comprendería
xamais ese cello engurrado que parecía apoderarse da súa cara.

Levo un tempo no que a miña memoria se ri dos meus feitos. Primeiro
foron detalles fuxitivos, brinquedos das neuronas, enganándome e agochándome cousas cotiás que eu non tocara. Aduaneira, non desconﬁei dela ata
que aquelas charcas se converteron nestas pequenas lagoas.
E avancei e ﬁxen do esquecemento a comida de cada día. E collín medo
de falecer desta maneira, de perderme entre a multitude, desa brétema, desa
gris mañá en que non saberei dos vosos nomes. Coma carambelo suspendido
dun valo, pinga a pinga, pinga a pinga, cada raiola vaime achicando.
E póñome a escribir aquilo que non vos conto e cóntovos aquilo que non
escribo. Espireime salvando as miñas vivencias, sementarei na vosa terra.
E gozarei e chorarei mentres poida, mentres iso teña sentido. Lembrando
consumirei estes días, revolvendo antigas fotos, conxugando a felicidade en
pasado.
Nada novo entón, pois é iso o que unha persoa fai tocando a súa melodía
para que alguén a escoite, para que alguén a lembre. Xa está todo falado e
nada perdido: mal e ben eduquei, ﬁxen sorrir e sufrir, deixo toda a vida por
detrás. Morrerei no escenario, faltarei vivindo, algo ao que todo actor aspira.
Nada muda, tan só un anuncio prematuro, un saber da ﬁn da película. Non
ten que ser motivo de inquietude saber do futuro, non teñas dor de min
cando só sexa negro o negro dos meus ollos. O importante está salvado,
aquí, en vós.
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RAIMUNDO FERNÁNDEZ GÓMEZ

CEIP Praza de Barcelos (Pontevedra)

H

IES Alexandre Bóveda (Vigo)

NUBEIROS DE AVARICIA
22.08.2017_12:00 h

Ato os cordóns das deportivas mentres repaso mentalmente todos os
pasos a seguir. Antes das carreiras gústame atar as zapatillas de xeito que a
presión que agarre os pés sexa a mesma. O pulso téñoo disparado, levo
moito tempo esperando este momento, antes das carreiras teño o pulso máis
alto do normal, pero hoxe non vou correr ningunha carreira.
10.12.2016_01:30 h

Miro o meu arredor e síntome fachendoso e angustiado á vez. Teño as
mans cheas de fendas e a cabeza de preocupacións. Longas xornadas de
traballo despois das quendas na fábrica valeran a pena, o refuxio soterrado
está listo. No interior, dúas liteiras e un escritorio cunha radio a pilas, un
caderno e un lapis. O resto de paredes están repletas de estantes con garrafas
de auga, latas de conservas, comida deshidratada, produtos de hixiene e
medicamentos. Nunha esquina hai unha ducia de bombonas de gas, un fornelo
e unha lámpada de cámping. Espero non ter que usalo nunca.
16.10.2015_11.45 h

«O mundo tal como o coñecemos vai deixar de existir», acabo de escoitar
esta frase nun documental sobre o cambio climático. Vivimos na era da
tecnoloxía, da informática, das redes sociais, pero como reaccionariamos
ante unha tormenta solar que inutilizase todos os aparatos electrónicos?
Estamos preparados para vivir sen móbil, sen internet, sen coche ou sen
caixeiro automático? E se en vez de ante unha tormenta solar temos que
reaccionar ante unha bomba H?
22.08.2017_11:40 h

Estou na cociña a preparar o xantar. Mentres salteo uns pementos na
tixola, na radio está a sonar o Nothing else matters de Metallica. Sinto un
ruído forte e seco. Salta a corrente da casa. Miro pola fiestra. O ceo está
vermello. Os coches están parados. O móbil sen rede. A agulla do reloxo
detida nas 11:58:57. Respiro profundo. Sinto un silencio frío.
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JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ GONZÁLEZ

Todas se rían de min pois, sendo así de pequerrecha, non paraba de teimar
que eu coa miña forza e a de todas elas xuntas poderiamos cambiar o rumbo
do mundo e, unha e outra vez, as burlas e as risas eran a única atención que
me prestaban as demais compañeiras de travesía.
As miñas irmás xemelgas non deixaban nunca que me desanimase e
esforzábanse decotío en que eu seguise sempre o impulso do meu corazón.
Parecíame tanto a elas que quería chegar a ser o seu mesmo reﬂexo de forza
e de vida.
Non deixaba pasar a ocasión de lanzar as miñas proclamas, pero unha e
outra vez perdiamos a oportunidade de ser unicamente unha masa inerte
sen capacidade de reﬂexión, deixándonos vagar dun lado para outro sen
rumbo ﬁxo, sen metas, sen ilusións.
Eu sentía que a nosa vida tiña que ter un sentido máis fondo, que tiñamos
que ter un espazo privilexiado no mundo, que eramos as auténticas protagonistas do noso destino, pero toda a humanidade permanecía absorta naquel
maldito xogo que nos estaba a destruír pola desidia, ao calor e ao abeiro da
ignorancia e da apatía social.
Non deixei de percorrer o mundo, pero en todas partes sempre era o
mesmo: indiferenza, ambición e esa solemne estupidez que os homes tiñan
por un consumo desmedido.
Todos aqueles malos fumes de podremia moral elevaron ata o ceo a súa
maldade e eu decidín deixar de loitar por todos eles. Esvaecinme entre o
charrizo da contaminación sen chegar a ser a gota de auga limpa e clara que
se convertese en chuvia.
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EUGENIO GONZÁLEZ BENAVIDES

IES do Castro (Vigo)

FEDERICO LIMERES ARIAS

CEIP Álvarez Limeses (Pontevedra)

É UN SEGREDO

PENA DE BANCO

–Ola.
–Ola.
–Como te chamas?
–Ryan. E ti?
–Adivíñao. É un segredo.
–Anna? Tes cara de Anna.
–Non –dixo entre risas furtivas, como querendo escapar dos beizos.
–Kristen? Emma? Amanda? Alexandra?
–Non o adiviñarás xamais –dixo mentres o miraba cun brillo especial nos ollos,
un brillo… como o diría eu… de namorada–. O día que o adiviñes…
–Dásme un bico? –interrompeuna Ryan cun brillo na mirada… un brillo especial.
–Xa veremos –dixo á vez que se erguía e botaba a correr–. Deica mañá, Ryan.
Quedou sentado, mirándoa marchar, mentres murmuraba un «adeus» ilusionado
e agarimoso. Os anos pasaban e non pasaba un día no que aquela nena de ollar
namorado acudise onda Ryan coa simple intención de pasar horas falando. Chegaba
cedo pola mañá e, coma sempre, marchaba coa derradeira luz do día, esa luz vermella
dun sol cómplice de aqueles máxicos amantes. Ryan pasaba as noites preguntando
a todos os que se cruzaban ao seu paso o nome daquela rapaza.
Tiña o cabelo longo e negro. A pel branca cun lixeiro selo marcado polo sol e cuberta
toda ela por pencas que a facían única e perfecta. Os beizos grosos e vermellos, como
querendo armar sempre un sorriso. Pero eran os ollos, eses ollos marróns claros
como ﬂores de outono ondeando no ﬁrmamento, os que facían que se parase o reloxo
cada día.
Un día, coma sempre, a nena foi onda Ryan, pero na reixa non había ninguén,
só un papel engurrado tapado por unha pedra, alí, onde sentaba sempre. Por unha
cara líase: «Auschwitz S.S.». Deulle a volta e botou a chorar. Chorou todo o día, alí,
sentada onde sempre.
Chegou a noite. Apertou o papel contra os beizos, forte, coma se fose Ryan. Bicouno
entre bágoas: «Quérote, Sara. O meu corazón sempre será teu».

A primeira impresión de Avelino é de sorpresa. A cadeira, ampla e acolchada, parece unha amabilidade fóra de lugar. Despois de todo, está nunha
sala de xuízos, e el ocupa a parte mala do estrado. É o reo.
Desde neno déuselle sempre moi ben buscar problemas e agora os problemas están buscándoo a el. Dalgunha maneira, o xuízo desta mañá é como
unha entrega de diplomas, a conﬁrmación de que o carácter é o destino.
A súa avogada, que se ausentara un momento, regresa á sala e coa súa simple
presencia convence a Avelino de que todo é posible. Non, claro, unha
absolución: ninguén podería conseguir iso. Pero si tal vez unha inesperada
rebaixa na pena. A súa mente traballa a toda máquina, coma un cortacéspede.
Se lle caesen só dous anos aínda podería rir o último. A lenda do instituto
teríase saído outra vez coa súa.
Hai un alboroto ao outro lado do banco dos acusados. Pronto comezará
o xuízo. Aos maxistrados as carpetas esváranlles baixo as mangas dunhas
togas que lles veñen un pouco grandes.
Avelino descansa as costas no respaldo, pero séntese demasiado exposto,
e termina apoiando os cóbados nas pernas. Chegou a hora da verdade. Está
sereno, un grado ou dous por debaixo da euforia.
E entón míraa, sentada no centro da sala, entre os maxistrados. De súpeto
séntese desvalido, estúpido, desacreditado. Baixa a cabeza e os seus ollos
parecen repentinamente interesados na textura da tarima do chan. As mans,
suorentas, tremen un pouco. Está perdido.
É Amalia, o seu amor platónico do instituto. O verán da súa vida rematou.
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RAMÓN MÉNDEZ PAZ

CEIP Canicouva-Pereiro (Vigo)

JOSÉ MANUEL PANADERO FERNÁNDEZ

CEIP Torre Illa (Illa de Arousa)

DESAMOR

A PRIMEIRA CARREIRA

Máis dun ano pasara, si, máis dun ano desde que aquelas promesas,
testificadas con irreverentes xuramentos e preñadas de aparente amor
eterno, eran agora sórdidos ecos que martelaban os recónditos e intanxibles
espazos da miña masa cerebral, outrora creativa e ocorrente e agora minguada
para un raciocinio coherente e formal.
Xa pouco valor, ou ningún, tiñan aquelas preguntas cheas de eterna intencionalidade, nin tampouco a paixón exhibida nas siluetas debuxadas con sublime
esmero sobre a súa branca pel, cunha man párvula á par que tremente, a miña.
Fenecían abafados os irracionais desenfreos daquelas noites que sempre
remataban en inoportunos amenceres e que xustiﬁcaban, por si mesmas,
toda unha existencia, mesmo se tan só dunha se tratara.
E non foi unha, non. Se así ocorrese, sería un xeito de minguar aquela
ausencia. Pero non foi así. A base de repetirse, collera a resistencia do costume,
da conﬁanza, de pensar que podería chegar a vivir por sempre nunha estética
nube de algodón tinguida polo azul dos seus ollos.
Mandaba agora a sensación de ser golpeado pola brisa dunha crúa realidade, un amargo sentimento que debía arrincar para poder respirar.
E tal que avezado labrego tentei cortar aquelas imaxinarias raíces que
parecían libar o contido dun único e doloroso pensamento e, unha tras
outra, podei con ira e reprimidos desexos de vinganza aquelas ramiﬁcacións
que me producían unha mortal ansiedade.
Pero non fun quen, ou non quixen, chegar a rabenar a máis retorcida e
tupida que tiña atrapado o meu órgano vital. Podería ser efectivo facelo,
pero tamén letal.
Un ano pasara, si, se cadra un século ou unha eternidade. Ao meu favor,
o darme conta de estar a quedar orfo, baleiro, torpe e, á ﬁn, real.
É mester perpetuar a presenza dunha estúpida ausencia? Claro que non,
matinei.
E a necesidade dun fatuo consolo? Por suposto, concluín.

Estamos todos preparados, somos moitos na liña de saída. Ninguén di
nada, nin nos falamos; somos tantos que a rivalidade se fai sentir.
Hai moito nerviosismo, pero eu sei que vou gañar porque este é o meu
día. Debe quedar pouco para saír porque os de atrás empezan a empurrar,
e forzan que se movan ata os de diante de todo.
Xa! ¡Arrincamos! Eu comezo cun ritmo pausado mentres que outros van a
todo dar, coma se lles fose a vida niso. Xa levo un cacho correndo cando comezo
a ver algúns dos compañeiros parando e quedando detrás de min.
Non sei nin cantos van por diante, só sei que a min non me pasou ninguén
diante, só os que saíron antes ca min, claro está.
Comezo a ver algúns rivais esgotados que saen da carreira (máis ben quedan
tirados), e imaxino que estarei mais preto do primeiro (quizais poida gañala),
tal como pensei antes de saír.
Máis ou menos á metade de carreira, e a unha velocidade maior cada vez,
vexo que diante de min vai un rival, e vese xa a liña de meta… (teño que
gañar e ser o primeiro). Entón comezo a subir o ritmo e cada vez vese menos
camiño entre eu, el e a meta.
Alcanzo o meu compañeiro, pásolle diante e a meta xa está a pouca distancia. Comezo a atopar algúns obstáculos, pero eu supero iso. Cando vou
cruzala cústame romper a cinta que marca a ﬁn pero, ao rompela, perdo a
miña cola e entro nun espazo esponxoso e viscoso á vez. De súpeto comeza
a miña transformación encamiñada a ser unha nova criatura.
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LEIRE PÉREZ AÑEL

IES Ricardo Mella (Vigo)

MANUEL PÉREZ LOURIDO

CEIP Froebel (Pontevedra)

RESCALDOS

CONTOS E MENTIRAS

Fóra acrecentábase o frío; dentro, un misto prendía sen demora nunha
gavela de leña. Cando as lapas comezaron a crepitar, o home botou una
racha de castiñeiro, medio carunchoso, enriba da morea e sentou. Consagrárase ao longo da xornada a despedir formalmente a que fora a súa
compañeira durante máis de cincuenta anos. Ía xa tempo que unha desapiadada lembranza senil o guiaba pesadamente polo carreiro da vida. Parecíalle
todo tan irreal, sen dúbida froito da súa inconsiderada memoria. Os últimos,
xa non días, nin meses, senón anos, eran para o home unha sucesión de
imaxes inconexas envoltas nunha espesa brétema dentro da súa cabeza.
Agora ﬁcaba sentado no posto que tantas veces compartira coa muller,
rodeado por unha arrepiante soidade que lle pesaba enriba do lombo coma
unha zamarra de ferro. Estirou a cabeza cara a atrás coa inocente esperanza
de eludir aquel peso ﬁcticio.
De súpeto, un penetrante e estarrecedor calafrío percorreuno por todo el,
mirou derredor e viuse só, mais non se sentía así en absoluto. Sen facer caso
de máis, dirixiu cara as lapas un profundo buﬁdo cargado de señardade.
Lentamente, a imaxe da muller comezou a tomar forma na súa testa,
viu como o saudaba coa man e lle dedicaba un gran sorriso. Dos ollos do
home, sumidos nas propias covas, comezaron a escorregar unhas bágoas
lentas e pesadas, igual que escorregan as gotas de cera polo corpo dunha
candea. Proseguiron o seu camiño polas engurras das fazulas sabedoras de
que sería a última viaxe por aqueles profundos regos froito da idade.
O fulgor inicial da lareira fórase minguando devagar. Xa era preto da
media noite cando os rescaldos orixinaron o último escintileo de luz. Sendo
así como o derradeiro elemento con algo de vida no cuarto, esvaeceuse na
xélida noite dun inverno calquera.

Hai un tempo que anoto nun caderno todas as mentiras que lle conto a
familiares e amigos, pero xa decidín deixar de facelo. De anotalas, quero
dicir. Das mentiras non me podo librar. Acoden a min como na busca dun
refuxio, de xeito que eu as coloco nas vidas dos demais, aos que administro
unha pequena dose de loucura.
Comecei hai ano e medio, por aburrimento. Estaba a preparar os ﬁnais
de segundo. Fartísima de estudar estaba. Saín da biblioteca para tomar o ar
un anaco e veu Elisa sentar ao meu carón. Elisa é alta e guapa, pero ten sempre
na faciana un aquel de saudade, como se estivese noutro sitio ademais de no
presente. O caso é que, ollando cara a ela, sentín unhas fortes ganas de facela sorrir. Díxenlle que me pasaran dúas entradas para e Gi. Non sei,
a ela gustáballe esa banda, tocaban na Capitol… Xa non lembro que lles contei na casa para que me ingresasen os cartos. O que si lembro é que de aí a
unha semana lle pedín ao de Norteamericana uns días máis para entregar o
traballo ﬁnal porque me chamaran de Saber y Ganar e tiña que prepararme
un pouco. Dez días despois díxenlle que estiven fatal dunha moa do xuízo
e que chamasen a un suplente. Ao principio semellaba algo cabreado, pero
despois díxome «Que mágoa» mentres me collía o traballo.
E xa a cousa foi imparable. Cando coñecín a Roi, díxenlle que fora campioa
alevín de 110 metros braza. Roi é a persoa á que mais lle mentín. Hai dous
días que pensa que gañei un certame de relatos convocado pola FANPA.
Bicoume e díxome que lle tiña que ensinar o relato ese. A ver que fago agora.
En vez de apuntar as mentiras, escribirei relatos…
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JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ GÓMEZ

CPI da Cañiza

MARÍA SALINAS GARCÍA

CEP Dr. Fleming (Vigo)

NON TE ESQUEZAS DE MIN

LAZOS

Aínda que non o pareza, ollar atrás pode deixar a alma baldía. Esta historia
aconteceu cando era cativo, nun verán calquera da Galiza interior. A calor
era tal que creo que se derretían as ideas antes de saír das cacholas. Miña
nai deixara mandado que buscase a maneira de arrombar un pouco o meu
cuarto. Lonxe de facerlle caso, marchei ás agochadas para tentar pasar o
serán no río. Achegueime ao muíño na miña vella e enfurraxada bicicleta,
esa que nunca te deixa tirado aínda que queiras. Para maior sorpresa, non
había ninguén. Cavilei un anaco por onde andaría a panda e saquei a camiseta
para refrescarme un pouco coa xeada e gostosa auga do río. Namentres
botaba auga na miña face, ollei que ao lonxe, no penedo de San Fiz, alguén
facía acenos para que me achegase. Non sen moitas dúbidas, botei a nadar
naquela dirección. O rostro branco e un cabelo louro e enguedellado dunha
rapaza facíase cada vez mais nítido segundo avanzaba corrente arriba. Asinme
con tódalas miñas forzas para subir ao agreste penedo. Xa na cima, a rapaza
máis fermosa que os soños puidesen imaxinar estaba fronte a min. Sen verbas
que saíran da miña boca, tentei presentarme. Nese momento, unha néboa
mesta cubriu todo o río e a ﬁgura estilizada daquela rapariga perdeuse diante
de min. Como puiden e ás apalpadelas buscaba toparme con ela. De súpeto,
unha man xeada coma o máis duro corazón pousouse na miña meixela e o
bico mais cálido nos meus beizos. Ao cabo duns intres, o murmuro dunha
voz engaiolante gravou na miña alma un tenro «NON TE ESQUEzAS DE
MIN». Xuraría que aquela tarde nunca aconteceu, pero as dúbidas seguen
perennes en min.

Daquela, setembro non era un mes; semellaba un tesouro. Xuntabámonos todos os curmáns na aldea, na casa da avoa. Á noitiña, carballeiras e
soutos testemuñaban interminábeis partidas de cartas, onde maiores e cativos
compartiamos a calor do verdadeiro fogar. Eran os tempos dos bocadillos
de Nocilla, os xeonllos esfolados e os enfados que duran un suspiro.
A tía Herminia e eu sempre xogabamos en parella. Cando unha boa baza
nos quecía nas mans, eu rascaba a orella e ela tusía tres veces. Adorábaa…
Era a excepción nun mundo cheo de regras, a chispa dunha bengala, un
agasallo do destino.
Co tempo, a avoa morreu e cadaquén colleu o seu rumbo. A min tocoume
asentarme en Londres, onde atopei un traballo digno e un sucedáneo do
fogar que coñecera na infancia.
Pero Herminia enfermou. O alzhéimer rouboulle a nosa complicidade, as
lembranzas, os nomes dos ﬁllos… Desde o seu mundo de cristal saúdame, mais
non me coñece. Debuxa sorrisos aos que lle falta un dente. Tanto lle ten. Abraza
nubes e pasea sobre un pentagrama de soños por cumprir. Está loitando.
Cando dorme, a fraga que inventou queda orfa, e cando canta, alborece,
e as estrelas choran por terse que agochar.
Non sabe de normas, non bota de menos convencionalismos absurdos
que só nos escravizan, mais non é ela.
Sento ao seu carón e saco unha baralla de cartas. Tía Herminia segue
pendente do telexornal. Reparto e espero a que empece a partida, sen éxito.
Fálolle das tortas de amora da avoa, das cóxegas antes de durmir. Algo dixen
que chamou a súa atención. Rasco a orella e entón, cando xa perdera a
esperanza, vexo a nena que fun, reﬂectida nas súas pupilas. Sorrí, tose tres
veces e escoito a súa voz:
–Ana, como é que volveches de Londres?
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MANUEL TUDELA DÍAZ

CEIP de Campañó (Pontevedra)

ARÁNZAZU VAQUERO GONZÁLEZ

CIFP Carlos Oroza (Pontevedra)

A MONTAÑA

MARÍA SEN N(H)OME

Carlos subiu e subiu. Os fortísimos ventos non o pararon, a neve tampouco
o parou; nin sequera cando pasaron as nubes e lle faltou o aire para respirar
deixou Carlos de escalar.
Por fin, acadando sortear insuperábeis e indo máis alá dos seus límites,
chegou Carlos ao cumio máis alto da montaña máis alta da cordilleira máis
alta do mundo.
Doíanlle os brazos e as súas pernas apenas sostiñan o peso do seu propio
corpo, a súa cabeza daba voltas e non era capaz de pensar con claridade.
Pero era feliz.
Carlos acadou o punto máis alto do mundo, o mesmo que todos dicían que
era imposíbel de coroar, e o seu corpo quedou alí, sen vida e cun sorriso no
seu rostro.
–Como que quedou alí? Por que quedou alí, avó?
–Quedou alí porque morreu… Non chores ho, que non é unha historia triste.
–Entón Carlos non morreu?
–Si que o ﬁxo, si.
–Entón é unha historia triste.
–Non, non o é. Non todas as mortes son tristes. Carlos sabía que ía morrer
na montaña e iso non lle impediu empezar a subir. Perseguía o seu soño, a
súa montaña. Todos temos unha, máis grande ou máis pequena. As veces,
a montaña é pequena e fácil de subir; pero outras é case imposíbel lograr
alcanzar o cumio.
–Entón vou coller unha montaña pequena para non morrer.
–E terás unha vida longa e sen problemas, pero tamén sen emocións.
Unha gran montaña insuperábel é o que che dá forzas para ser mellor cada
día, é o que da vida ás historias, aos heroes e ás lendas. Unha enorme montaña
inalcanzábel é a promesa dunha gran vida.

Un pequeno corazón tatuado sobre o seu brazo dereito, o seu primeiro
amor cando apenas tiña 15 anos. Doce e tenra como un lokoum, así foi a
súa primeira experiencia.
Karim era algo maior ca ela e tiña o encanto do deserto na súa mirada.
Adolescencia enfeitizada.
A sensación inicial sobre a pel foi dolorosa, pero o corpo afaise aos poucos
ata chegar ao pracer de formas extraordinariamente diversas e insospeitadas, ás
veces a través da dor, que non ten por que ser física, senón metafísica, coma se
o ser fose un elemento sometido a un proceso alquímico de transmutación.
A pel canela, doce e especiada, o pelo negro e de perrincho, os ollos
profundos e amendoados, ela caeu irresistiblemente atraída polo magnetismo de Karim.
Atopábanse nun parque, como todos os amantes furtivos que foxen das
miradas indiscretas. Todas as tardes, á mesma hora para ir á pensión habitual
a abandonarse aos seus instintos, á luxuria dos bicos húmidos, ao rozamento
da punta dos dedos sobre as costas, ás apertas cálidas e estreitas, á suor dos
corpos entrelazados.
Un día, Karim non apareceu. Ela estivo todo o serán esperándoo, no banco
debaixo da gran árbore de follas estreladas, pero el xa non estaba. Día tras
día, volvía á súa mesma cita, como un rito sacro. A esperanza desapareceu
coa chegada do outono.
Desde entón soña o seu regreso, coa súa vellez e corpo cuberto de tatuaxes
froito das cicatrices dos seus amores. Cada unha lembra un home e unha
historia. Amor e desamor. Xa non resta máis pel ceibe.
Na cidade do amor, os soños non sempre se cómpren. María vive deambulando polo metro de París. María é un nome inventado, María sen nome,
María sen home…

134

135

Fanpa2017.qxp_Maquetación 1 8/5/17 17:43 Página 136

ELISA VIDAL CARBALLA

CEIP da Espiñeira-Aldán (Cangas)

MARCELA VILAS MARTÍNEZ

EEI Concepción Crespo Rivas (Pontevedra)

UN TEMPO NOVO

O PENDENTE PRECIOSO

Era un día máis, abrín a porta da casa e chovía, como a maioría dos días
de inverno. Crucei o camiño pisando un charco onde mollei os pantalóns
ata os xeonllos, subín ao autobús e fun cara ao colexio, sentado no lado da
xanela coa mochila ao meu carón, coma todos os días. Nos cinco minutos que
duraba o percorrido, volvía anhelar unha porta secreta que unise a saída do
bus coa entrada na aula pero, unha vez máis, todo quedou nunha arela.
Trémenme as pernas e non é da molladura, volvo ter que cruzar aquela
esquina onde sempre me están agardando, queira ou non queira! Baixo a
mirada e camiño lixeiro, tanto que ata podo sentir como se me van secando os
pantalóns, pero, por primeira vez en todo o curso, consigo chegar á aula sen
ter que escapar de empurróns e aturando palabras malsoantes.
Un día máis, a mestra, sorrindo, saúda cos bos días. Hoxe comenta que
ten algo importante que contarnos: «Un compañeiro de clase abandona o
colexio». As caras dos demais son unha mestura entre tristura e ledicia.
Todos sabiamos de quen se trataba. A miña é… de alivio. Comezaron os
murmurios e o barullo na clase, de tal xeito que ata houbo un intre no que varios
rapaces festexaban a noticia dándome palmadas no lombo e buscando un
apertón de mans. Era a primeira vez que se dirixían a min desa maneira.
Saímos ao recreo, os raios de sol locen coma nunca. Cos pantalóns xa
secos, xogo cos meus compañeiros, merendamos xuntos e volvo á casa coa
mochila entre as pernas para deixarlle sitio a outro rapaz. Nos cinco minutos
de percorrido decateime de que hoxe non era un día máis… «HOXE ERA
O COMEzO DE MÁIS DÍAS MARABILLOSOS COMA ESTE!».

A raíña estaba desgustada. Todo o persoal do castelo pasara o día enteiro na
busca dun precioso pendente que parecía ter desaparecido no medio da noite.
–Gardas! Esixo unha solución!
Un dos gardas reais comentoulle á raíña que oíra falar no pobo dun home que tiña
uns cans moi especiais. Estes cadelos estaban especialmente adestrados para atoparen calquera cousa perdida.
A raíña mandou preparar unha carruaxe para que os gardas fosen pedir a axuda
daquel home.
Seis días tardaron en chegar alí, atravesando montes e bosques ata chegar a unha
cabana pequena e vella. Un humilde señor recibiu amablemente os gardas mentres
tres canciños cheiraban a carruaxe con curiosidade.
Os gardas explicaron o motivo da súa visita. O home aceptou, aclarando que o
pagamento polos seus servizos consistía nunha moeda.
Tras outros seis días de volta ao castelo, o home puido reunirse por fin coa
preocupada raíña.
–Maxestade, para poder atopar o pendente que lle falta, os meus cans deberán
cheirar o que aínda conserva.
A raíña achegou a xoia aos fociños dos animais, que comezaron a uliscar por
todas partes. De súpeto, todos eles pareceron seguir o mesmo rastro moi determinados. Saíron a fume de carozo polo mesmo camiño polo que chegaron ao castelo,
seguidos polo home e os gardas reais.
Correron todos detrás dos cans ata chegar a unha pousada na que pararan a
almorzar no camiño. Os gardas rexistraron toda a pousada ata que apareceu o ruidoso
papagaio do dono.
–Paxariño guapo! Pendente precioso!
O papagaio repetía tanto que os gardas sospeitaron e rexistraron a súa gaiola.
Alí, xunta outras xoias, estaba o pendente da raíña.
A raíña quedou abraiada. Tanto que converteu os cans en membros da súa garda
real, e o home quedou formando parte do persoal máis especial da raíña.
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Rita García Figueira, CHUVIA
Irea Obeso Álvarez, INSPIRACIÓN
Eva Salvado Fernández, FEBLE
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Finalistas na categoría de Secundaria:
Alba Abal Baños, A LIBERDADE DUN SORRISO
Claudia Álvarez Costas, CHAMADAS INTERPLANETARIAS
Mariña Area Falcón, RAIAS NEGRAS E BLANCAS
María Calvar Giráldez, A ESTACIÓN DOS BICOS
Carmen Carbó Otero, O CAzADOR
Brais Costas Fragueiro, UNHA BURRA
Paula Domínguez Barreiro, VINTE MIL FOLLAS E UNHA CARTA DESESPERADA
Candela Estévez García, A VENTÁ
Iolanda Gil Moreira, A VIAXE DE URRACA
Tais González Álvarez, MÁQUINA DE MATAR DO AVÓ
Sofía Gutiérrez Pereira, A HORA DO DESENGANO
Fátima Ezzahra Ibrahimi Barnossi, A VERDADERA REALIDADE
Aroa Lorenzo Farto, A NOSA MESTRA É MEIGA
Alejandro Martínez Rey, A NOITE DA REGRESIÓN
Aixa Montero Ferreiro, ODA AO AMOR
Aloia Moreno Bodega, PESADELO A MEDIANOITE
Lorena Parada Quintáns, AMORES (IM)POSIBLES
Adrián Perdiz Amoedo, A METAMORFOSE
Andrea Prado Pereira, ADEUS
Ángel Vidal Rodríguez, A VIDA REDUCIDA A CINzAS
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BACHARELATO
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Gañadora:
Paula Estévez Casales, BÁRATRO
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Mención especial na categoría de Bacharelato:
David Fernández Ferreiro, OS AMANTES
Helena Gómez Villanueva, NA ORIXE, A... («ALLEGRO MOLTO VIVACE»)
Khadija Ibrahimi, A ESCALEIRA DE CARACOL
Yaël Lorenzo Osorio, TOXICIDADE
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SECUNDARIA
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Gañadora:
Olalla Castrillo Sánchez, XIROS DE LUz
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Finalistas na categoría de Bacharelato:
Inés García Figueira, CLAUSTROFOBIA
Damián Pujales Souto, FUN EU
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Enzo Ramírez Fuenmayor, NOVEMBRO
Sara Ríos Pérez, ENSINA OS DENTES
Sonia Vidal Bujía, INVISIBLE/AGARDANDO/A DERRADEIRA ESPERA/O ÚLTIMO MOMENTO
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ADULTOS
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Gañador:
Sergio Meis Casalderrey, VERBAS ESQUECIDAS
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Mención especial na categoría de adultos:
Giovana Cousiño Piñeiro, REMUÍÑO DE PALABRAS
María del Carmen Gómez Otero, ONDE QUEDAMOS?
Ana Isabel López Lahera, DE CANDO EN VEz
Fernando Tomé Rodríguez, EU AGARDANDO AO MEU AMIGO
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Finalistas na categoría de adultos:
Xosé Adrián Blanco Cortegoso, OLLADAS
Lucía Blanco Sayáns, ESQUECEREI AQUELA NOITE
Anxo Blas González, NADA
Sara Caride Blanco, A RUTINA TEN DOBRE FINAL
Elisabette de Carvalho Oliveira, ADEUS AMIGA, ADEUS AMOR
Beatriz Coira Ríos, DÚAS CARAS DA MESMA MOEDA
José M. Domínguez Ventín, SPOILER
Raimundo Fernández Gómez, H
José Manuel Fernández González, NUBEIROS DE AVARICIA
Eugenio González Benavides, É UN SEGREDO
Federico Limeres Arias, PENA DE BANCO
Ramón Méndez Paz, DESAMOR
José Manuel Panadero Fernández, A PRIMEIRA CARREIRA
Leire Pérez Añel, RESCALDOS
Manuel Pérez Lourido, CONTOS E MENTIRAS
José Manuel Rodríguez Gómez, NON TE ESQUEzAS DE MIN
María Salinas García, LAzOS
Manuel Tudela Díaz, A MONTAÑA
Aránzazu Vaquero González, MARÍA SEN N(H)OME
Elisa Vidal Carballa, UN TEMPO NOVO
Marcela Vilas Martínez, O PENDENTE PRECIOSO
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