VI certame de
RELATO CURTO

A ÁRBORE DAS PALABRAS QUE MEDRA
CADA PRIMAVERA EN PONTEVEDRA

A primavera das letras vólvenos ao encontro en Pontevedra grazas ao
labor de dinamización literaria promovido pola Federación Provincial de
ANPA de Pontevedra nesta VI edición do Certame de Relato Curto.
Máis un ano, a sementeira de ficción narrativa volve agromar superando
o milleiro de relatos presentados a este certame, un inmenso pulo creativo
que ficará recollido, en parte, nun novo volume editado por Kalandraka con
aquelas obras que o xurado escolmará na categoría de finalistas.
Nesta edición, non só medrou a participación das etapas educativas
presentes en convocatorias anteriores, ensino primario e secundario, senón
que foi preciso atender a demanda do alumnado universitario dos campus
de Pontevedra e Vigo, que foi acollido por primeira vez. Ademais, como
a árbore das palabras medra vizosa de seu, o percorrido das edicións anteriores
até a actual permite constatar a consolidación da categoría de secundaria e bacharelato como continua e natural herdeira da de primaria, sempre presente
cunha maior participación.
Moitas de vós estades hoxe comezando a brincar ou teimando por soster
o pulso da experiencia creativa. Moi probabelmente sexa esta a primeira vez
en que sintades a vertixe de compartir publicamente a vosa escrita íntima.
Sabede que desde a Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega
moito vos felicitamos e celebramos a vosa entrega, compromiso e esforzo
creativos.
É por iso que tanto nos honramos de colaborar coa organización deste
certame acompañándoa, como parte do premio, coa participación nun obradoiro de escrita da Escola de Escritoras e Escritores da AELG.
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Esa mesma incerteza iniciática, superada ao longo de moitos anos de
traballo coas palabras, tal vez fose presentida polo autor que homenaxeamos
nesta VI edición do Certame de Relato Curto: Antonio García Teijeiro. Moi
probabelmente, despois de trinta anos de traballo literario, e tamén docente,
incesante e incansábel, e con máis dunha cincuentena de obras publicadas,
aínda non teña perdida a curiosidade por explorar a intimidade das palabras
nin a emoción de compartir a súa beleza co lectorado nin, moito menos,
a capacidade de se facer preguntas.
A complicidade das lectoras e lectores, quer novos, quer experimentados;
a ampliación da súa obra literaria a outros idiomas e culturas, grazas á poderosa ferramenta da tradución, así como a adxudicación de diferentes premios
internacionais forman parte dun recoñecemento que se viu acrecentado
recentemente coa concesión do Premio Nacional de Literatura Infantil e Xuvenil
de España polo poemario Poemar o mar.
Nesta homenaxe, da que a AELG fai parte convosco con orgullo e admiración polo noso socio, recoñecemos o necesario e irrenunciábel valor dun
mestre que converteu cada verso e cada liña nunha aperta de mar e, canda
el, celebramos o excelso traballo literario de cada autor e autora que xa agora
podemos gozar nestas páxinas.
Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega (AELG)
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O PREGOEIRO

Vivían nun lugar escuro cun ceo gris que abafaba. Un lugar no que
a herba estaba seca, as flores murchas e a monotonía presidía o comportamento das persoas desa vila.
Moitas veces soñaban con mares azuis, con xardíns claros, con rúas de
cristal e co sorriso na face das persoas.
Un día, ao lonxe, escoitaron a voz de alguén. Un alguén descoñecido que
semellaba vender ilusións. O neno e mais a nena estaban no balcón soñando,
como facían cada día ao volver da escola.
Dirixiron as súas olladas cara á praza e descubriron un home vestido algo
estrafalariamente cun traxe de cadros, cuxos pantalóns lle daban polos xeonllos, unha garavata amarela e un sombreiro negro algo esvaído, talvez polo
paso do tempo.
Para eles foi un motivo de diversión. Non o pensaron dúas veces, escacharon o seu peto para ver se podían mercar o que ese home, un pregoeiro,
vendía. Un par de moedas. Abondarían?
Baixaron a fume de carozo e ao chegaren máis preto del ficaron pampos.
Ese home, ese pregoeiro vendía nubes de cores. A nena lembrou daquela
o poema que a mestra lles lera había unhas semanas. Era dun poeta andaluz,
de cabelo cano, e comezaba con estes versos: Vendo nubes de colores, / las redondas coloradas / para endulzar los calores...
Á nena gustáralle tanto ese poema que ao chegar á casa escribiuno no seu
caderno persoal.
As voces do pregoeiro turraban dos nenos que, abraiados por eses globos
que non eran globos, desexaban achegarse a el. Pero algo había nese fenó5

meno que non os deixaba chegar ata el. Pedíanlle berrando que se detivese.
O pregoeiro abandonaba a praza levando nubes de cores atadas con finos
cordeis. Eran coma globos, pero non eran globos. Eran nubes vermellas,
azuis, verdes, laranxas, rosas... Eran fermosas e dábanlle vida a ese ceo triste
que envolvía decote o lugar.
O neno e mais a nena perseguírono ao longo da vila. Pero non o daban
collido. «Estaría xordo?», preguntábanse. O home cada vez afastábase máis
e máis. Os nenos vían o colorido ao lonxe, no ceo, sobre as casas. E corrían.
Porén, a distancia, malia ir correndo, era máis grande. Non o podían explicar. No ceo pequeno do pregoeiro as nubes aparecían fermosas. Eles corrían.
O home andaba, pero non foron quen de achegarse a el. Daquela, detivéronse.
Era imposible alcanzalo. E non sabían por que. Ademais, non escoitaba os seus
berros. Ou non os quería escoitar. Xa non sabían que pensar. Víanse sós.
Non había ninguén pola rúa. Ollárono con desilusión. Amodo, o neno e
a nena deron a volta e regresaron á escuridade cotiá á que estaban afeitos.
Sentíanse defraudados.
Xa no balcón pensaron se todo iso non sería un soño. Un soño máis dos
que soñaban nese lugar.
Xa llelo dicían os seus pais: «Deixade de estar no balcón. Deixade de soñar».
Nesas estaban cando a nena se decatou de que abaixo, onde había un xardín
seco e sen vida, comezaban a medrar unhas flores de mil cores sobre
o céspede. E o neno mirou cara arriba e viu unha nube pequerrechiña que semellaba algo despistada, pero que ficara ben preto deles. Perderíase? Decidira
instalarse aí e darlle cor a un lugar reseco? Estaría a descansar?
Os nenos non sabían que pensar, mais o certo era que certas cores aparecían nese xardín tantos anos abandonado.
O neno e a nena colléronse da man. Unha vez máis sentíanse moi unidos,
pero despistados.
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Quizais, pensaron, alguén mercara unhas nubes de cores, desas que vendía
o pregoeiro e que podían cambiar o negror pola luz. Podería ser?
Eles estaban seguros de que o que estaban a vivir era máis ca un soño.
Agarrábanse a iso.
Posiblemente mañá, continuaban pensando, o lugar comezase a cambiar
e a facerse máis respirable. Talvez.
Se era un soño, xaora, non querían espertar.
Mentres, as flores seguían medrando.
ANTONIO GARCÍA TEIJEIRO
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A Antonio García Teijeiro

Grazas por achegarnos á arte poética, por transmitirnos a túa paixón polas
palabras, só alcanzable por quen é quen de afirmar: «Eu amo profundamente
as palabras. Espidas ou vestidas. Tristes ou alegres. Conquistadas ou perdidas...». Es un referente para todos nós, novos e maiores, porque nos gustan os
teus poemas, nos divirten e agariman, nos fan pensar, porque nos ensinan o
camiño da creatividade, da imaxinación, do entendemento, das ilusións, dos
sentimentos, da musicalidade... En definitiva, ensínasnos a ser mellores, a
amar a nosa lingua e a ser máis felices.
Antonio, o teu relato «O pregoeiro», que forma parte deste libro xunto cos
120 relatos seleccionados nesta edición do certame, é un grande agasallo para
todos nós, pero non é menos agasallo que sexas o noso «pregoeiro de versos»,
que recibamos o teu cariño e afecto, a túa dedicación e entusiasmo, o teu respaldo e compromiso social e, como non, por traernos nubes de cores, coma
o protagonista do teu relato. Quizais hoxe, talvez mañá, comecen a medrar
flores de mil cores...
NAIS E PAIS DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA
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Categoría

de

PRIMARIA

GAÑADOR na categoría de PRIMARIA
SAÚL MARIÑO RECAMÁN

CEP Sequelo (Marín)

ATRAPADO NO TELÉFONO
Pedro era un neno intelixente e moi valente, por iso cando viu por primeira vez a nova casa non tivo medo, a diferenza da irmá, que se escondía
detrás da súa nai. Era unha casa grande, coa parte de arriba de madeira
e chea de ventás. Os primeiros días miraron todos os cuartos da casa, que
estaba chea de cousas antigas, entre elas, no corredor, un teléfono de madeira. O teléfono tiña un marcador circular, un auricular a un lado e un aparello
para falar por riba do marcador; era un xoguete para Pedro.
A primeira vez que o teléfono soou levaban dúas semanas na casa. Pedro
contestou, escoitou dende o outro lado da liña un neno chorar, e preguntou
quen era, entón cortouse. Isto ocorreu repetidamente. Ao outro lado da liña
soaban berros, risas e choros. Foi onda a súa nai contarllo e ela, estrañada,
díxolle que non contrataran liña. Aquilo fixo que quedase máis intrigado,
e decidiu investigar.
Foi buscar o home que lles vendera a casa, pero non sabía nada. Logo foi
ao Concello atopar máis pistas e alí revisou diarios antigos. Neles falábase
dunha serie de desaparicións misteriosas que aconteceran ao longo dos anos.
Cada vez que habitaban a casa, unha persoa desaparecía e non se volvía
saber dela.
Pedro volveu á casa e intentou aclarar todas as dúbidas. Durante días non fixo
outra cousa que pensar mil e unha respostas para aquel misterio. O neno decidiu
descolgar o teléfono e dixo: «Quero axudar». De súpeto, as chamadas de axuda
de todos os que se perderan e estaban atrapados no teléfono tiñan sentido.
Pasaron dous anos e a casa vendeuse. No outro lado da liña do teléfono,
Pedro espera a que alguén queira axudalo a el, mentres sente todo o que os
anteriores moradores sentían.
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FINALISTA DESTACADO na categoría de PRIMARIA
JESÚS ÁLVAREZ EXPÓSITO

CEIP Pintor Antonio Fernández (Tomiño)

PERDENDO RECORDOS
A miña vida é moi borrosa, lembro poucas cousas, da miña cabeza desaparecen sempre os recordos. Vivo encerrada nun pequeno habitáculo, alí paso
case todo o día e alí é onde acumulo recordos, non saio demasiado fóra, por
iso a miña pel é moi branca e moi delicada. De cando en vez saio a xogar,
e volvo sempre coa roupa manchada e coa metade dos meus recordos, sempre
perdo algún alá fóra... É moi raro.
Na miña pequena casa non me aburro, teño moitos compañeiros e aínda
que non nos parecemos, gústanos facer cousas diferentes, desfruto moito
con eles.
Un día pasoume algo horrible! Despois dun pequeno paseo, non conseguín
volver á casa, non volvín ver os meus amigos e acabei vivindo noutro sitio.
Alí atopei novos amigos e amigas, unha delas parecíaseme moito! Ela sae
moi pouco a xogar, por iso case nunca se mancha, sempre impoluta! Nunha
das miñas últimas saídas volvín cunha tatuaxe na miña pel con forma de
corazón. Non sei moi ben como foi, pero aínda que ao principio non me gustou demasiado ese sinal no meu corpo, agora non me parece tan mala.
Isto faime lembrar algo que coido que non vos contei. Teño unha tatuaxe
de nacemento, unha marca coa que nacín sobre a miña delicada e branca
pel, pero non é un corazón, son uns debuxos formados por liñas en cor
azul... MILÁN.
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FINALISTA DESTACADO na categoría de PRIMARIA
CARLOS CRISTOS MARTÍNEZ

CEIP Humberto Juanes (Nigrán)

A MIÑA AMIGA MOSTRUOSA
Son unha araña, chámome Paña. Vivo nun xardín, na póla dunha árbore,
preto dunha casa.
Un día baixei da árbore, crucei o xardín, subín as escaleiras e coeime por
debaixo da porta da casa.
Era de noite, todo estaba en silencio e escuro (pero aínda así podía ver xenial). Escalei ata o piso de arriba coa miña tea de araña. Nun cuarto vin como
unha especie de cousa feita de madeira e con algo brando enriba... E de súpeto
deime conta de que aquel cuarto estaba cheo de mosquitos. Mmmmmm! A
cea estaba servida.
Cando estaba farta de mosquitos, acendéronse as luces e un ser monstruoso
levantouse da cousa feita de madeira. Tiña catro brazos, pelos na cabeza e no
corpo, dentes planos! e dous ollos. Estaba a piques de desmaiarme polos grans
que tiña na cara e no corpo, PUAG!
De súpeto, escoitei:
–Socorro, que noxo!! –gritou o monstro.
–Que pasa? –escoitouse noutro cuarto.
–Unha... ARAÑA!! AAAAAAH!! –gritou o monstro.
–AAAAAAH!! –gritei eu.
–Papi, tranquilo, xa a saco eu –dixo unha cría dos seres monstruosos que
entrou pola porta.
A cría monstruosa colleume coa man e díxome:
–Tranquila, amiga. Perdoa polo encontro co meu pai. Danlle moito medo
as arañas, pero seguro que el a ti moito máis.
Abriu a fiestra, chiscoume un ollo e deixoume libre.
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FINALISTA DESTACADO na categoría de PRIMARIA
ALEJANDRO GÓMES GRANJA

CEIP Plurilingüe Antonio Palacios (O Porriño)

BÁGOAS
«Unha historia de tristura é dura porque é triste, unha de amor é inxusta
por non ser acertada; unha alegre é demasiado feliz…»
Como lembro esas palabras na boca do meu mestre. Unhas palabras que,
ditas como el as dicía, eran palabras agradables de escoitar, pero que na miña
boca non soan igual. Por iso estou aquí, esperando...
Era un día frío e húmido de inverno. Eu estaba sentado fóra, na escaleira.
O vento sopraba nas miñas orellas pequenas e pretendía enmarañar o meu
pelo negro. Escoitaba barullo dentro e griteille ansioso se podía ir xogar
ao parque. Despois dun instante eterno díxome que si dende a cociña. Seguro que puxo cara de preocupación, porque sabe que son moi descoidado
e como chovera tanto…
Ía camiñando amodo, con coidado. Notaba como o frío puña a miña pel
morena de cor vermella. Xa estaba bastante preto do parque cando comezou
a chover de novo e apurei o paso. Cando cheguei botei un suspiro de alivio,
unhas pingas de auga caían amodiño na miña gorra que me protexía os
meus olliños marróns. De súpeto parou de chover, mirei ao ceo e unha gota
aterrou nun dos meus ollos, unha gota solitaria, estraña e accidental. Nese
momento non me dera conta e arrepíntome.
Freguei os ollos e cando os abrín xa era tarde. Foi tan rápido!
Aquel home non tiña corazón. Non era como os demais, parecía diferente
e dáballe igual todo. Pasou coma un lóstrego ao meu carón e nin se decatou
da traxedia.
Por iso chorei e salpiquei bágoas que cisquei por todo o camiño de volta,
non sei se por rabia ou por medo.
E agora estou aquí. Esperando no felpudo da porta da miña casa, sen atreverme a chamar ao timbre. Cuberto de barro de arriba a abaixo por culpa
daquel coche.
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FINALISTA DESTACADO na categoría de PRIMARIA
VÍCTOR MOREIRA GONZÁLEZ

CEP Sequelo (Marín)

VIDA DE BALÓN
O balón Federico, cando era pequeno, vivía nunha tenda de deportes. Un
día, uns señores viñeron cunhas bolsas e colleron moitos balóns; Federico
foi un deles. Metérono nun saco con buratos e deixárono ao lado dunha
porta. De súpeto, comezaron a saír moitos nenos vestidos iguais, os señores
colleron o saco e sacaron a Federico. Botárono a un sitio que era de terra
e polos laterais, de herba. Os nenos ían por el e Federico intentaba esquivalos,
mais un neno deulle unha patada no cu que lle doeu moito e espetouno contra
unha gran rede. Oíu berros de ledicia que viñan do neno que lle dera a patada. Se lla desen a el, ía estar tan contento!
Un neno con cara de poucos amigos foi por el, colleuno e deullo a outro
que tiña a mesma vestimenta, e colocárono no medio e medio do campo.
De súpeto, outra patada, aquilo non era vivir.
Desta vez, cando ían golpealo de novo, Federico moveuse un pouco e esquivouno. A xente comezou a dicir que cambiaran o balón, que aquel debía
estar cambado e por iso tiña ese comportamento tan raro. Un señor de negro
colleuno e mirouno de arriba a abaixo.
Soou un ruído e os nenos marcharon. Logo dun bo anaco, todos aqueles
rapaces volveron. Federico intentaba agocharse, pero sempre o atopaban.
Patada para aquí, patada para alá; logo de moitas patadas, tantas que perdeu a conta, volveu soar o mesmo ruído. Nunha pantalla grande poñía
Arousa 0 - Vila de Marín 3.
Federico, canso daquel maltrato cara aos balóns, decidiu ir ao Concello
e protestar. A alcaldesa atendeuno moi amable, prometéndolle que acabaría
con aquilo. Dende aquela, en Marín celébrase na data do partido o Día do
Balón e ao fútbol xógase con globos.
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FINALISTA DESTACADA na categoría de PRIMARIA
ABRIL RODRÍGUEZ CABRAL

CEIP Fontes-Baíña (Baiona)

O INFERNO
Hoxe tocoume a min darlle de cear a Bestia, un animal fero; con fortes
mandíbulas, dentes de ferro, ollos pequenos e orellas de punta e cun sentido
do olfacto que te pode captar a máis de mil quilómetros de distancia. Moitos
lle foran dar de comer, pero poucos volveran ilesos.
A señora Ferina é unha muller malvada e mandona, con cara de poucos
amigos e moi malos modos. Cando non está ou está moi ocupada, mándanos a algún de nós que lle deamos de cear a Bestia. Sempre a mesma cea:
unha costeleta quente coma se saíse do inferno!!
Ela, pola contra, di que está a dieta e sempre cea ensalada; aínda que logo
a vemos comer xeados e lambetadas ás agachadas coma se fose unha cativa.
Supoño que por iso ten tan malas pulgas!
Eu xa tiña un plan ideado. Non quería saír malparada do encargo. Non
fallaría. Metín a pedra no peto do pantalón e collín a costeleta ardente. Primeiro abrín a porta moi, moi amodiño, logo guindei a pedra a un extremo
do cuarto. Era unha manobra de distracción, despois deixaría a comida e
pecharía moi rápido. Con todo, non funcionou, porque tiven que pechar
a porta rapidamente para non quedar sen dedos.
–Filla, xa lle botaches a cea ao can de túa tía? –Preguntou miña nai.
–Non. Non me atrevín. Levaba un plan para que non me trabase, mais
non funcionou e agora estou ideando outro.
–Que che vai facer, miña rula, se é un chihuahua!!!
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FINALISTA DESTACADO na categoría de PRIMARIA
MATEO FRANCISCO SEGOVIA RODRÍGUEZ

CEIP Balaídos (Vigo)

SÓ
Cando nacín, o primeiro que vin foi unha muller de trazos asiáticos con
cara de non ter durmido nada en moito tempo; pero ese momento esvaeceuse
moi rápido, xa que me colleu e colocoume ao lado da que probablemente
sería miña irmá e atounos cunha corda medio transparente, por enriba puxo
un cartón e retirounos a unha caixa.
Escuridade. Foi o único que vin durante moito tempo, ata que un inesperado día, un home sacoume e colocoume nun estante de metal; esperei
moito tempo. Cando un día espertei, estaba dentro dunha cesta, e despois
movéronme e puxéronme nunha maleta; pasaron uns días e cheguei a unha
casiña pequena pero moi acolledora en que había un piso onde me deixaron
xunto con máis coma min.
Un día un home colleume e levoume ao seu traballo, paseino xenial, pero
cando volvemos, tiroume e separoume da miña irmá; pasei moitísimo
tempo alí tirado. Cando perdín toda a esperanza, alguén me colleu e me
levou a un sitio onde había outros coma min. Sentín a súa tristura e, por
desgraza, nunca atopei a miña irmá. Así é a vida dun calcetín desparellado.
Creo que cando sen querelo separas dous calcetíns, rompes dúas vidas.
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JULIÁN BLANCO CAMINO

CEIP Altamar (Vigo)

VAIA NOITE!!!
Aquela noite non era capaz de durmir. Todos os meus medos se facían
realidade pouco a pouco. Non quería abrir os ollos, pois algo me dicía que
o meu cuarto estaba cheo deles.
Entón, sucedeu algo estraño, estando durmido sentía o meu corpo caer
por un barranco.
Estaría soñando? Non, non estaba soñando, pois encontreime nunha cova
e para a miña desgraza, outra vez a escuridade fíxome tremer. Empecei a
berrar, pero non tiña resposta. Entón escoitei ouvear un lobo e pouco despois
estaba diante miña e falándome coma se nada. O home lobo preguntoume
se vira pasar o home invisible. O home invisible? O que me faltaba por escoitar! Se é invisible, como o vou ver? O home lobo deume a razón e seguiu
o seu camiño, entón eu volvín a caer polo barranco e encontreime nunha
illa con moita vexetación e... Que tiña diante miña? Un gorila xigante, pero
se é KING KONG!!! Non podía crelo, estaba diante do verdadeiro King
Kong e non tiña saída. Pechei os ollos con forza como facía cada noite cos
meus pesadelos, pero ao abrilos o gorila seguía alí e saudoume coma se nada,
presentándose e invitándome a xogar con el. Colleume nas súas grandes
mans e volvín a caer polo barranco. Ao abrir os ollos un enorme castelo cheo
de morcegos misteriosamente abriu as súas portas e atopeime con Drácula.
Drácula!!!! Non sei que fan aquí todos estes personaxes monstruosos! Por
que non me fan dano? Drácula estaba xogando á pita altura coa súa amiga
a momia e quedei xogando con eles ata que... volvín caer polo barranco...
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JAIME BLANCO FERNÁNDEZ

CEP Sabarís (Baiona)

O CASO QUE NON FOI NINGÚN CASO
No ano 1983 en San Josiño vivía un home chamado Perico. Perico era
moi discreto, tanto que ninguén sabía o seu apelido. De feito, no seu DNI
só puña «Perico». A Perico víñalle ben ser discreto, xa que el traballaba como
espía do FBI.
Un día, precisamente no traballo, o seu xefe reclamouno. Díxolle que lera
no periódico que unha mafia chinesa se infiltrara en San Josiño. A mafia
vendía bagatelas de segunda man, facéndolles crer aos compradores que
eran reliquias valoradas en millóns de dólares, polo que cobraban unha fortuna, que escondían e logo enviaban a unha sociedade secreta de Vietnam
mediante unha pomba.
Cunha máscara de silicona, Perico infiltrouse na sede da mafia, que resultou
ser un simple bazar chinés. Todo transcorreu fácil durante as primeiras
horas. Iso si, no bazar tiñan moito traballo, tanto que ata comían alí. Precisamente, cando chegou a hora da cea, ás 21:15 h, Perico meteuse nunha lea.
Había arroz para cear e Perico usou un garfo, mentres os chineses comían
con paíños. Isto levantou as sospeitas dos chineses e un deles arrincoulle
a máscara. Perico tivo que saír á carreira, mentres os chineses lle lanzaban pelapatacas, abrecartas eléctricos, bonecos de Bob Esponxa e outras
bagatelas.
Perico saíu vivo do bazar, pero nada máis saír á rúa, un camión atropelouno. Non morreu, pero foi para o hospital durante nove meses. Neses nove
meses Perico recibiu multitude de visitas, entre elas a do seu xefe, quen lle
confesou algo impensable: o periódico onde lera a noticia era o que tiña na
cheminea da súa casa e tiña máis de 30 anos. E pola reacción de Perico deducimos que lle gustaría sabelo antes.
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HELENA BLANCO PUMAR

CEIP Balaídos (Vigo)

PINGA DE AUGA
Encántame observar a choiva dende a miña fiestra. Ver como as pingas
se desvanecen polos meus cristais. Ás veces soño que son unha pinga de
choiva. Mentres caio do ceo podo ver toda a cidade dende un plano elevado.
Observo a xente que pasa pola rúa cos seus chuvasqueiros e paraugas. Síntome
poderosa, ollo cada persoa pola súa fiestra e intento imaxinarme a historia
da súa vida. Que cousas fan que poidan seguir loitando cada día, seguir
remando a contracorrente. De súpeto, cae no mar e faise parte desa inmensidade. Pode ver todos os seus segredos máis íntimos; cada un dos seus
recunchos, todos os seus habitantes mariños, dende os máis pequenos ata
os máis grandes xamais vistos na historia da humanidade. Pero canto máis
me interno, todo é máis escuro e, de pronto, esperto. Entón teño que volver
á rutina. Primeiro vou ao instituto, onde todo o mundo se ri de min por non
seguir as modas. Alí pásoo fatal, xa que ninguén quere estar comigo, sen
apenas coñecerme. Síntome soa e marxinada, co único consolo de volver
á casa, onde as cousas non son moito mellores. Só fago os deberes, estudo e
pouco máis. Pasan as horas, pasan os minutos, pasan os segundos e eu sigo
no meu cuarto pensando en que quero desvanecerme coma as pingas de
choiva.
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MIGUEL BOUZAS RODRÍGUEZ

CEIP Cabanas (Pontevedra)

ISTO ABURRE DE MORTE
Un gran bosque. Iso é o que podía verse dende a ventá do meu cuarto.
Engaiolábame e distraíame case sempre cando me poñía a estudar un exame;
desta vez, de matemáticas: fraccións e porcentaxes. O aburrimento dominoume e, xa que non podía concentrarme, collín o meu caderno de debuxo
e decidín dar un paseo.
Non adoitaba mergullarme no bosque tan cedo, pero chamou a miña
atención unha árbore na distancia; era alta dabondo, perfecta para acadar
unha boa vista e encher o meu caderno de bosquexos.
Cando comezaba a rubir por ela, escoitei unha gargallada nas miñas costas.
Xireime e vin a Tomás, un vello cazador da vila, agochado nun arbusto.
–Eu de ti baixaría –dixo–. As árbores levan o misterio no seu zume...,
e nunca se sabe.
«Parvadas», pensei.
Aínda que lembrei que tiña que estudar, subín ás presas pola árbore.
De súpeto, escoitei un trebón e sentín que algo me queimaba o corpo;
escalaba con dificultade e o corazón latexábame cada vez máis lentamente,
ao tempo que o tronco se tinguía de sangue. Vin xente que se achegaba e observei a alguén morto a carón da árbore. Tomás sopráballe ao fume que saía da
súa escopeta. Alguén entre a multitude berrou:
–Esperta, lacazán! Xa volves durmir coas contas! E o exame?!
–É que isto aburre de morte, mamá...!
Centreime. Xa case tiña o debuxo: a paisaxe perfecta. Tomás fuxía, cando
a tinta vermella escorregou sobre o meu corpo...
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PABLO BRIÓN ALVARADO

CEIP Emilia Pardo Bazán (Vigo)

FALANDO COA IMAXINACIÓN
A familia Pérez é unha familia do barrio de Fornido. Xoán é un dos seus
membros de menor idade xunto co seu irmán Carlos e a súa irmá Susana,
cos que comparte as súas aventuras. Pero Xoán é diferente. Non se parece
nada aos seus pais nin aos seus irmáns; eles senten atracción pola música
e el pola pintura e dorme no sofá, mentres que todos dormen en camas. Ata
que un día decidiu facer unha amiga.
Dende o primeiro momento en que a coñeceu, fan moitísimas cousas
xuntos. Pasan todo o seu tempo libre facendo debuxos, creando experimentos
ou charlando sobre novas ideas. Os dous souberan que ían facer algo que
cambiaría a historia.
Cando Xoán se fixo maior, foi un famoso pintor. Facíanlle preguntas,
como cando empezou a pintar ou cales eran os seus pasatempos, pero a pregunta máis repetida foi sobre a súa mellor amiga que o fixo triunfar e onde
residía. El dixo que na obra de teatro desa noite, no museo, ía presentarse
con ela.
Cando a lúa saíu por detrás do mar e comezou a brillar con moita forza,
as portas do museo abríronse de golpe e apareceu Xoán completamente só.
O público mirábao atento esperando unha explicación. Achegouse ao micrófono e comentou en voz alta que unha amiga como a súa hai que gañala a
base de esforzo e compromiso, porque a mellor amiga que pode existir
é a IMAXINACIÓN.
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SOFÍA BUGARÍN RIOBÓ

CEIP Pena de Francia (Mos)

A TEMPESTADE
Estaba eu no parque de bólas. Era o aniversario dunha amiga, levaba alí
dende as catro. Pola mañá ía bo tempo e nunca cheguei a imaxinar que despois
de saír suando como unha tola me encontraría cunha terrible tempestade
que calaba as botas da xente, e eu... ía en manga curta e sandalias!
Morría co frío e non levabamos paraugas. Vía como as árbores se axitaban
bruscamente e as gotas golpeaban a miña cabeza como enormes chorros a
presión. Cada minuto a tormenta facíase máis grande, as nubes máis negras
e os tronos máis sonoros. Sentía os raios na caluga, intentando electrocutarme coma se fose un boneco de proba para científicos.
Alcei a mirada en busca dun cacho do arco da vella que me levantase
o ánimo, pero soamente había mil capas de nubes negras e nin un milímetro
de felicidade. Nese momento intentei pensar no ceo azul que iluminaba as
tardes de verán. Pero o único que me roldaba pola cabeza era esa triste
manta de fume gris. Só quería volver á miña casa, a carón da cheminea. Pero
estaba alí, cagada de frío.
A paisaxe estaba baleira. Non había ninguén que puidese deixarnos un
paraugas. Nin sequera un taxi. De súpeto, unha luz abrancazada iluminounos,
e un vehículo grande fíxose ver dende lonxe. Un autobús!
O condutor viunos e abriu as portas rapidamente. Permanecemos caladas,
escoitando música dos oitenta. E chegamos á casa. O que estaba vivindo
era incrible. Aínda que era inverno, na casa era verán. Estaba cuberta dunha
burbulla que a illou do temporal que me abateu a min. Intentei atravesala
para poder entrar e a burbulla tragoume coma un burato negro. Cando me
decatei, estaba en algures. Non sabía como chegara alí, nin como regresar.
Gustábame ese sitio. Simplemente era a miña casa.

25

MARUXA CABADA LÓPEZ

CEIP Emilia Pardo Bazán (Vigo)

RKX-5
Era unha vez unha muller investigadora e intelixente, que quixo fabricar
unha máquina que fixese todo o que ti quixeses. O motivo era que ela só
quería traballar e investigar, e todas as demais cousas para ela eran unha
perda de tempo.
Para facer esa máquina requiría tempo, investigación e esforzo. Para iso
viaxou ao futuro coa máquina do tempo que xa inventara un amigo seu do
laboratorio.
Estivo moitos anos no futuro buscando as pezas para a súa máquina ata
que xa lle quedaba pouco por completala. Xa pasaran cinco anos de esforzo,
investigación e tempo no futuro. A súa máquina estaba rematada e debía
volver ao presente. E así o fixo: volveu ao presente chea de orgullo, desexando
ensinarlle a todo o mundo a súa nova creación: RKX-5.
Cando o fixo, a xente quedou abraiada; só tiña vinte e sete anos e xa creara
unha máquina que facía todo o que ti puideses imaxinar. Era o invento máis
avanzado; podía facer os deberes, as tarefas da casa, arranxar electrodomésticos etc.
Un ano despois gañou o Premio Nobel á mellor inventora do ano e anos
despois seguiu investigando, pasou toda a súa vida descubrindo cousas e inventando moitas máis.
Por certo, non me presentei: son RKX-5 e este relato escribino eu.
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MATEO CACHAZA FERNÁNDEZ

CEIP Emilia Pardo Bazán (Vigo

AEO
Eu son un neno calquera, teño 9 anos, vivo nunha cidade calquera e vouvos
contar a miña historia.
Un bo día ía andando pola rúa, cando de súpeto escoito: «A, E, O, A, E,
O, O, E, A, O, E, A». Ahhhh!!! Saín correndo, pero tropecei cunha perna,
era un E xigante que me saudou. Que medo!!! Acto seguido, apareceron un
A e un O… Que raro, non?
Saín correndo, pero elas empezaron a perseguirme e berraban: «Neno,
axúdanos!». Non sei ben por que, decidín pararme a escoitalas. Berraban
coma tolas e corrían ao meu redor mentres dicían: «Vimos do Gran Libro,
estamos alí encerradas, pero queremos saber para que valemos. Pódesnos
axudar?». Eu contestei: «É iso, pois moi fácil. Todos valemos para algo e vós
máis, porque sen vós non poderiamos escribir nin falar». As letras preguntáronme: «E ti, como te chamas?». Eu, coma sempre, dixen: «Eu? Eu son un
neno calquera». Elas empezaron a rir e dicían: «Ninguén se chama Calquera,
así que agora ímosche poñer nome, pero claro, nós as tres… non podemos
formar nada… Ves como non valemos para nada???». Apureime a contestar:
«Mira que sodes testanas, valedes para moito, pero aquí estades poucas».
Decidiron pedirlles axuda ao resto das letras e botaron a correr cara ao
Gran Libro, eu corrín detrás. Ao chegar había un gran balbordo, porque
o resto das letras xa se decataran de que escaparan. Pedíronlles explicacións
e elas replicaron que soamente querían saber para que valían e eu déralles a
resposta: para nomear cousas. A cambio elas ían axudarme, porque xuntas
poderían poñerme un nome e necesitaban reforzos.
Puxéronse todas diante de min e empezaron a combinarse, decidiron escoller o M e o T. Crearon TEOMA, METAO… Eu retoqueinas e formaron
un nome: MATEO. Xa non sería un neno calquera, ese sería o meu nome
para sempre.
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IKER CALVO VARELA

CEP Plurilingüe Riomaior (Vilaboa)

O SON DO ABANDONO
Aquela noite de outono eu rematei as miñas tarefas da escola e púxenme
a xogar ao ordenador uns minutos e de súpeto, escoitei un son espantoso,
horroroso.
Erguinme da cadeira e fun cara á cociña para ver se o son procedía de alí,
ao entrar sentín frío, acendín a luz e o que vin foi a miña mascota, Wimy,
que tiña moita fame e estaba a golpear un moble para que caese a caixa da
comida. Wimy é un can moi espelido! Deille o que estaba a procurar, pero
escoitei de novo ese son terrorífico.
Esta vez fun ao meu cuarto con Wimy, que xa comera. Cada vez o son
era máis forte. Prendín a luz e estaba… o meu irmán, Xosé, que estaba a
xogar co móbil co volume ao tope, pero ás escuras. Marchei de alí.
O son arrepiante seguía escoitándose, así que camiñei devagar cara ao
baño con Wimy ao meu carón e foi el quen entrou de primeiro. Eu estaba
moi nervioso e, ao prender a luz, o que pasaba é que quedara unha pingueira
na ducha e facía un ruído estraño. Estaba xa relaxado, pero de novo o mesmo
son, esta vez máis forte que nunca, e dirixinme á entrada. Parecía máis
e máis forte aínda alí, pero non vía nada.
Lembreime de que a miña nai saíra e me pedira que lle abrise a porta
cando volvese. Así que o son eran os berros da miña nai na porta, desesperada por entrar.
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MARTA CARLÉS FONTÁN

CEIP Santo André de Xeve (Pontevedra)

A HISTORIA DO COXÍN
Ola, eu son Coxín, ou como di a avoa de Marta: o coxín. Ela non me tiña
moito respecto ao principio, dicía que era unha cousa calquera, pero eu
sabía que non era como un armario, coma un ser inerte. Para a miña dona,
Marta, e tamén para os seus pais, eu son moito máis ca un moble calquera.
Ah, iso era antes; agora, esta velliña di que lle fago falta. Ata di que lle
gusta estar no sofá comigo!!
Descríbenme como bonito, suave e branco, moi branco, branquísimo.
Pensan que non os escoito, aínda que do que din non hai nada malo, o único
do que falan sobre min é de que están moi felices comigo. Escoiteilles que
antes de min tiveran outros moitos parecidos a min, pero a ningún lle tiveran
tanto cariño. Tan pouquiño os querían que nin tiñan un nome. A ver, ao
mellor tamén tiña un pouco de culpa a avoa, que non lle daba importancia
a nada, a nada de nada.
Tamén comentaban que tiveran moita sorte ao atoparme. Recordo ese
día coma se fose onte: Era un día chuvioso, naqueles tempos nos que a miña
vida era triste. Pasaban moitos coches cheos de xente polo vertedoiro, pero
todos facían como a avoa antes: pasaban de min, e dos meus compañeiros,
que tamén estaban de tristeza ata o tellado. Tellado?, non, non tiñamos tellado, así rematabamos pingando. Que mala era a xente, mira que deixarnos
alí tirados... Que somos máis que obxectos!!! Pero non todas as persoas eran
así: entre tanta escuridade, aínda quedaba un chisquiño de luz, un puntiño,
que estes eran os meus donos, uns, entre poucas persoas que aínda teñen
un anaquiño para acoller un can coma min, e coma moitos outros.
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AROA CASÁS PAZ

CEIP Plurilingue San Roque de Darbo (Cangas)

LORENZO E CATALINA
Lorenzo e Catalina, amados prohibidos que case nunca se encontran. Catalina, pálida e brillante, bela e amable. Lorenzo, de cabelo rubio e alfúfaro,
pel morena e agradable. Ela, a dama escura, a dona da noite. El, a alegría do
día, o gran resplandor. Sempre están separados, separados por millas, afastados por quilómetros. Como dous imáns do mesmo polo, pero non é que
se repelesen, simplemente non estaban na mesma órbita. Ás veces, parece
que se odian, pero a súa separación non é desexada por ningún dos dous.
Como dixen, son amantes. Catalina lapeaba e falaba coas estrelas todas as
noites, intentando sosegarse. Lorenzo, tan alegre e activo, agochábase desacougado mentres pasaban os días tristes e insípidos. As estrelas non soportaban
a tristeza da súa amiga e falaron coas nubes e cos cometas para que ela se
vise co seu amado. E tras moito tempo, descubriron que habería un día no
que os dous poderían mirarse e estar máis preto un do outro. Cando llelo
comunicaron, deron chimpos da alegría, e contaron os minutos que faltaban
para o esperado momento. E chegou, por fin, o día no que Lorenzo e Catalina
se encontraron, o día no que a distancia se facía menor, o intre foi asombroso.
Todos os habitantes da Terra e arredores se asombraron pola espectacular
eclipse, Catalina tapaba a Lorenzo de modo que parecía que se abrazaban,
nun grande instante.
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LUCÍA CASTRILLO SÁNCHEZ

CPI Manuel Padín Truiteiro (Soutomaior)

AS VIAXES DA VIDA
Encántame viaxar. Cando era mozo, todos os días había una boa escusa
para facer unha viaxe. Pero non me gusta viaxar só, así que unha parella de
amigos sempre vén comigo nas miñas aventuras. Eu son máis de chegar a
un sitio e quedar a descansar relaxadamente mentres eles percorren os arredores dos que me falan ao chegar xunto de min.
O tempo vai pasando e xa levamos case vinte anos de amizade e viaxes.
A parella agora xa se converteu nunha familia, con dúas nenas pequenas
cheas de saúde, entusiasmo, ledicia e xoguetes. Con elas apareceron
novos destinos de viaxe: os colexios, os parques infantís, os pavillóns deportivos onde van ás actividades, sen abandonar as nosas excursións de sempre
á praia, ao río, ao monte, á cidade…
Na última excursión que fixemos, nunha saidiña das nosas, hai un mes,
sentín que me cansaba de máis. Tiven que parar a descansar e xa non me sentía
con forzas para continuar. Os meus amigos intentaron de todo para que me
recuperase, pero ao final tiveron que chamar a una especie de ambulancia
que me arrastrou a un edificio cheo de máquinas onde me soen curar cando
me atopo mal. Pero esta vez os homes vestidos de azul observáronme detidamente, falaron cos meus amigos e decidiron transportarme ata este estraño
lugar, un que lle chaman «despezamento», onde aproveitan algunhas pezas
dos automóbiles e onde agardo a miña quenda. Só espero que as partes de
min que aínda serven poidan seguir desfrutando de viaxes e excursións noutros coches.
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GAEL CHAMPEME GODINO

CEIP Emilia Pardo Bazán (Vigo)

O PESADELO DO PEQUENO BREIXO
Había unha vez un neno chamado Breixo, que estaba xogando no seu
cuarto. De súpeto, atopou un pequeno espello tirado no chan no medio dos
seus xoguetes. Colleuno e mirouse nel, pero non conseguía entender que
pasaba... A imaxe era totalmente idéntica a el, pero non repetía os xestos
que el facía. Cando el sorría, a imaxe poñía cara seria e cando el poñía cara
seria, a imaxe sorría. Estrañado, Breixo probou a tocar a punta do nariz
mirando cara ao espello, pero a imaxe, en vez do nariz, tocou unha orella.
Se Breixo tocaba a orella, a imaxe tocaba o nariz... Non había maneira con
ela! Aquela imaxe tiña vida propia! Facía o que lle petaba!
Enfurecido, Breixo tirou o espello contra a parede, pero o espello non
rompeu. En vez diso, ao caer ao chan formou unha enorme nube de po e
fume e do medio dela saíu a imaxe de Breixo. Esta púxose a mofarse e a facer
garatuxas diante súa. Brincaba e daba voltas arredor del, botáballe a lingua...,
era imposible controlala!
Breixo quería afastar aquela imaxe del. Pero cada vez que estiraba as mans
para empurrala, a imaxe desaparecía entre os seus dedos. Intentouno unha
e outra vez, e nun dos intentos, sen querer, pisou o espello e este aspirouno
cara ao seu interior. Alí dentro todo estaba moi escuro e frío. Breixo asustouse e botou a chorar e a berrar. A súa nai oíuno e foi correndo ao seu
cuarto para ver que lle pasaba. Achegouse á cama onde estaba durmindo
e sacudiuno polo ombreiro. Naquel intre, Breixo espertou e entón decatouse
de que toda aquela aventura non fora máis ca un terrible pesadelo.
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NURIA COSTAS MISA

CEIP Fontes-Baíña (Baiona)

MIL HISTORIAS COMO ESTA
Na terra onde nacín, tiña todo o que precisaba para ser feliz o resto da
miña vida, quería quedar alí para sempre. Neste lugar estaban os meus avós,
os meus pais…, toda a miña familia. Gustábanos o inverno; os días de
orballo que nos deixaban pingando e nos que ao escampar aparecía o arco
da vella. Eses días podía asexar as Illas Cíes; os seus acantilados, as gaivotas
que viñan voando por riba dos barcos e, de noite, como o seu faro avisaba
dos perigos. Pero... imos ao conto.
Todo comezou un día de verán, o máis caloroso que recordo. A media
tarde, chegaron refachos de aire quente que levantaban a terra seca. De súpeto,
unha bandada de merlos botou a voar; isto estrañoume, xa que adoitan ser
moi tranquilos. Os coellos agocháronse nos seus tobos e os xabarís fuxían
dun perigo que eu aínda non coñecía. Canto máis caía a noite, máis se notaba o clarón que asomaba polas montañas. Desaloxaron as casas veciñas...,
deixáronme só. E no silencio da noite só se escoitaba como o lume chascaba
a madeira. Vía como as faíscas se elevaban no aire e prendían ao meu redor.
Cercado polas lapas, non podía crer que esa manta vermella e ardente podía
acabar co meu fogar… Non fun quen de escapar.
Nun intre, desaparecera a miña familia, o meu equipo..., o meu souto.
E agora nesta segunda vida, podo escribir da túa man, máis de mil historias.
A non ser… que me saques punta moitas veces.
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XIANA DIOS GARCÍA

CEIP da Torre-Cela (Bueu)

A NEGRA SOMBRA
Ante min, unha longa e ancha estrada, non sabía nada; só sabía que tiña
que correr, correr, correr...
Aquilo perseguíame, non podía observar ben de que se trataba. Podería ser
unha meiga, para facer de min o almorzo do seu moucho; tamén podería
ser algún extraterrestre para levarme a outro mundo; fose o que fose, tiña
medo, moito medo.
Seguín correndo ata que non puiden máis, estaba cansa; os meus pés,
ensanguentados, e o corazón latíame a mil por hora. Deime conta de que
aquela sombra seguía a correr. Non sei de onde saquei as forzas, pero levanteime do chan, onde estaba descansando, e fun cara ao monte. Despois doutro
gran tramo correndo, vin ao lonxe unha cova; sen pensalo dúas veces, fun
onda ela e metinme dentro.
Tapei a cara coas mans e chorei, vaia se chorei, non podía ver nada, estaba
moi escuro; máis ao lonxe decateime da sombra, viña cara a min, cada vez
estaba máis preto, máis preto, máis preto... Ata que chegou. Berrei, berrei
por esa persoa que sempre ven e me protexe, pero non daba chegado. A sombra achegouse a min e miroume cos seus verdes e grandes ollos. De súpeto,
oín a súa voz: «Veña, Clara, levanta, que perdes o bus...». Abrín os ollos
e deime conta de que todo fora un pesadelo.
Aínda que agora sei o que era aquela sombra, era o medo do meu día a día,
ás patadas, aos insultos, aos berros... É todo aquilo ao que me teño que enfrontar cando soa a campá do colexio.
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HÉCTOR DORRIBO VÁZQUEZ

CEIP Altamar (Vigo)

O TEMPLO DOS ALARIDOS
Esta tiña que ser. Sen ningunha dúbida, tiña que ser. Era igual cás lendas.
Entrou pola fenda do muro con valentía. As azueiras que contaban parecían
certas, pois el escoitaba os gritos de tristeza na escuridade. Ao confirmar
isto entroulle medo, que se foi engrandecendo segundo se mergullaba no
calixe. O seu cerebro dicíalle que tiña que atopar algo, sen saber que.
O seu instinto guiábao entre as sombras sen saber como nin por que.
Cada vez que dubidaba, o instinto dicíalle por onde ir. Nunca lle pasara nada
parecido. «Ninguén saíu de aí… É moi perigoso!» Para el, iso eran parvadas.
Non había nada que se resistise ao seu enxeño. Pero unha pequena voz no
seu interior facía que el crera o contrario.
Por fin o atopou. Unha antecámara que daba paso ao que buscaba, que
estaba protexido por dúas grandes portas con inscricións nunha lingua
que soubo recoñecer polos seus anos como arqueólogo. Era grego. Non tiña
sentido, xa que se atopaba no medio dunha illa do océano Índico. «Só tes
unha oportunidade.» Confiou na inscrición e tratou de pensar. Diferentes
signos que pulsar para atopalo. Unha copa, un falcón, un diamante, un colar
e un pergameo.
A súa mente dicíalle que o pergameo sería a resposta, pero o instinto
adiantouno. Premeu a copa e a porta abriuse, deixando á vista unha copa
de ouro que producía aqueles gritos. Parecía tan valiosa que correu a collela.
En canto a tocou, a súa alma meteuse dentro da copa, substituíndo a anterior.
Alí dentro sufriu pola dor que sentía e comezou a gritar eternamente, tomando o sitio da outra alma, ata que alguén máis tentase collela.
Hai unha cousa que el non sabía. Que o instinto non sempre nos guía.
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DAVID ESTÉVEZ SILVA

CEIP Balaídos (Vigo)

A MIÑA VIDA
Ola! Eu son o máis pequeno da miña familia e son moi inquedo, non paro
quieto, gústame moito correr e por iso corro tanto. Este é o meu irmán, cada
minuto avísoo para que xogue comigo, el ignórame e pasa de min, pero non
perdo a esperanza de que xogue comigo. Tamén está o meu pai, que é un
durmiñón; dorme todo o día! Cada hora eu espértoo, pero ao instante volve
durmir. O que acabo de contarvos é o que pasa todos os días, pero estou
acostumado ao de sempre. Mentres vou dando voltas, vou facendo un ruidiño para non aburrirme. Eu case nunca paro, pero se levo moito tempo,
paro de golpe a descansar, aínda que non elixo eu o momento. Eu son moi alto,
o máis alto de todos, pero tamén o máis delgado, meu irmán é case tan
alto coma min, pero non tan delgado. O meu pai, a pesar de ser o maior,
é o máis pequeno. A pesar de que eles vaian menos rápido, todos damos voltas.
Así que, amigos e amigas, xa sabedes como é a vida dunha agulla dos segundos
dun reloxo, pero non vos preocupedes por min, porque estou acostumada
ao de sempre.
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JORGE FERNÁNDEZ BELOSO

CEP Sequelo (Marín)

O MEU BOLI ESTÁ ENFERMO
Todo empezou un día que un neno chamado Pedro fora comprar un boli.
Necesitaba un, pois todos os demais se esgotaran. Pediulle un pouco de
diñeiro a súa nai para compralo e a nai deullo. Unha vez comprado, levouno
para a casa e o boli empezoulle a dicir cousas que el entendía. O seu boli
e mais el, desde ese momento, foron coma irmáns: Pedro contáballe os seus
segredos e o boli gardáballos. Levábao a todos lados, incluso a xogar cos
seus amigos.
Un día o boli empezou a falar un pouco peor; cada vez que dicía cinco
palabras atrancábase, cousa que preocupou moito a Pedro, que intentou
facer todo tipo de cousas para curalo, pero nada, e incluso a cousa co tempo
foi a peor; así que pensou en levalo ao médico.
Díxolle ao médico, que se chamaba Rafa, que o seu boli estaba moi afónico
e que cada vez a cousa ía a peor. Para Rafa era o primeiro caso de boli falante
afónico ao que se enfrontaba, así que probou a facer o que sabía: auscultouno
e pediulle que dixese 33. O boli, como estaba tan afónico, só foi quen de
dicir: «3». O médico rañou a cabeza un intre e dixo: «Vouche receitar un
medicamento». Nun papel escribiu algo e deullo a Pedro.
Pedro e o boli marcharon para a casa. Ao chegar á casa, o neno abriu o
papel coa receita e leu: «Unha cullerada de tinta chinesa despois do almorzo;
outra, logo da comida; e outra, na cea, durante trinta días... Volva ao cabo
do ano».
Deste xeito, o boli volveu escribir as fermosas historias que tanto lle gustaban a Pedro... sempre que fose ao médico cada ano e tomase daquela, tres
veces ao día, a súa medicina.
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SABELA FERRADÁS RODRÍGUEZ

CEIP Xesús Golmar (Lalín)

O ARCO DA VELLA
Había unha vez unha pequena camelia chamada Amelia.
Amelia tiña unha cor preciosa ata que, de repente, a súa cor ía desaparecendo. A súa nai intentou animala cando estaba descolorida, pero ela non
se convenceu e seguía preferindo ter a súa cor.
Un día Amelia coñeceu unha nena chamada Xícara e contoulle o que lle
estaba pasando; entón, Xícara decidiu axudala.
Pensou e pensou... ata que se lembrou do que lle contara, había tempo, á súa
irmá. O conto era que, cando saíra o arco da vella, debería recoller os primeiros
raios de cor, e así con eles, podería pintar e colorear o que quixese.
Regresou á casa rapidamente a preguntarlle á súa irmá Manuela como se
facía o arco da vella. Comentoulle que cando os raios de sol traspasaban as
gotas da chuvia se podía contemplar esa marabilla da natureza.
Xícara pensaba que iso que lle estaba dicindo eran parvadas. Cría que o
arco da vella eran os reflexos dalgunhas estrelas brillantes. Pero, ante a dúbida, decidiu pensar como chegar ata el.
De noite soñou que inventaba un coche máxico e, cando se poñía en marcha,
despegaba coma un foguete. Fuuunnn!!! O vehículo, que tiña ordenador
a bordo, sabía o camiño que tiña que percorrer ata o arco da vella e chegaba
no tempo de pechar os ollos e volvelos abrir. Cando o tocou, colleu as cores
que lle interesaban e volveu á Terra para pintar de cores a camelia.
Á mañá seguinte, cando se levantou, observou no xardín que todas as camelias estaban tinguidas de cores, ata Amelia. Era fantástico que o seu soño
se fixera realidade.
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LÍA ILLÁN RODRÍGUEZ

CEIP Froebel (Pontevedra)

INVISIBLE
Estou no meu cuarto, como sempre, contemplando como as pequenas gotas
de auga esvaran pola ventá e caen ao chan, mentres agardo a que chegue unha
suave brisa que me faga sentir algo. Desagrádame que chova, odio que as gotas
sufran na súa viaxe sabendo que ao chegar ao chan formarán pequenas pozas
que a xente pisará e ao pouco tempo desaparecerán. Eu tampouco son quen
de xulgar os demais, xa que non os coñezo demasiado. Non me gusta como
me trata a xente, é verdade que son diferente, pero iso non é unha razón para
ignorarme, humillarme e facerme sentir inferior a eles. Por iso, gustaríame
preguntarvos, si, a vós, aos que me facedes sentir así: por que? Acaso faivos
máis felices? Non me ides contestar, verdade? Esperábao, non me sabedes contestar porque non hai unha boa razón. Eu non son o único que xulgan, hai
moita xente que insultan sen saber por que o fan. Gústame estar só no meu
cuarto, pensando que lles puiden facer, para non repetilo, pero non se me ocorre
nada. Que debo facer? Agardar a que esa xente cambie?
Isto estaba escrito no diario do meu irmán, é o único que conservo de el.
Onde queira que estea, espero que se atope moito mellor.
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ANTÍA JALDA MOLANES

CEIP Seara (Moaña)

ÁS VOLTAS
Paso todos os días ás voltas, dun lado para acá e outro para alá, percorrendo toda España sen apenas descansar. Durmo todos os días nun tipo de
almacén e facendo só unha comida ao día, o almorzo. Percorro quilómetros
e quilómetros ao día, cunha parada decente para durmir.
Pois daquela, estaba en Galiza, pero resulta que agora estou en Andalucía
(Málaga). Isto é un sen parar! Primeiro percorrín toda Galiza, despois fun
a Asturias, e que chulo era iso! Continuei por Cantabria e por primeira vez
vin a neve. Logo, dirixinme ao País Vasco, Navarra e A Rioxa, e alí aprendín
un novo idioma, o éuscaro. Proseguindo a miña viaxe, cheguei a Aragón
e máis tarde a Cataluña, e descubrín que o catalán non era tan difícil como
eu pensaba. En Castela-A Mancha, a xente desfrutaba comendo sen parar,
da cal levo outro recordo máis que contar.
Pero isto non acaba, seguín a miña viaxe ata Valencia e Murcia, onde o seu
mar cristalino ten un encanto especial. Xa só queda un día para chegar ao
meu destino, Andalucía. A calor nesta cidade é infernal, e non vos facedes
a idea do que daría por tomar un baño neste ansiado mar. Pola contra, o meu
motor non bombearía e a miña ledicia e vivencias apagaríanse. Pois… non
son máis que un autobús, que leva persoas cheas de ilusións viaxando por
toda España. Pero teño que dicir que son moi afortunado cando vexo que
fago feliz a xente cumprindo os seus soños, as súas caras de felicidade, amor
e ledicia, e aprendendo cada día o que é a vida!
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ALICIA LEIS GÓMEZ

CEIP Altamar (Vigo)

RIIIIIIING! SOOU O ESPERTADOR
–Que sono! Vou seguir durmindo. Katty, ven á cociña! –chámame a
miña nai.
Espreguízome e levántome da cama. Que ben ole! Dende a cociña vén un
olor irresistible da comida. Teño que ir ao baño, pero pode esperar ata despois do almorzo. Diríxome á cociña, paso por diante do sofá, non podo resistirme, subo nel e salto, téñenmo prohibido, pero aproveito para facelo
agora que non me ven. Que divertido! Chego á cociña, mamá faime un agarimo e tomo o almorzo nun santiamén. Que rico! Por fin saímos á rúa. Fronte
á nosa casa hai un xardín e corro detrás dunha pomba.
–Katty!, vén aquí –dime mamá. Pero de súpeto, a pomba xírase e petéirame nun ollo. Que dor!
Mamá mírame preocupada, di que me vai levar á clínica para curarme
o ollo.
Cando unha señora con bata branca nos atende, dille a mamá que teño
que quedar na clínica. Nooon! Non quero! Daquela protesto, póñome como
tola, cóllenme e métenme nunha gaiola. Isto é un pesadelo! Non me pode
estar pasando! É unha gaiola non máis alta ca min, teño que estar encollida,
estou tremendo, teño moitísimo medo. Mamá! Mamá! Onde estás? Ninguén
me contesta. A señora de antes vén e ponme unha inxección. Dóeme! Hai
outros coma min en gaiolas, que choran. Estou moi cansa, tráenme comida,
pero non teño fame. Que vai ser de min? Que van facer comigo? Vanme
vender? Oín nas noticias que había xente que traficaba con órganos.
Prégocho, mamá, volve por min! Serei boa a partir de agora, prométoo!
Quedo durmida.
Un golpe espértame de súpeto, están levándome dentro da gaiola.
Onde?...
Vexo a mamá, que me saca da gaiola, que feliz son! Movo a cola, mamá
ponme a correa e voume con ela para a casa. Quérote, mamá.
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SARA LUSQUIÑOS ÁLVAREZ

CEIP Plurilingüe Outeiro das Penas (Redondela)

A ÁRBORE VELLA
Nunha montaña moi alta, vive unha árbore moi vella, é por iso que a xente
do lugar lle chama a Árbore Vella. Cada ano, das súas pólas vexo medrar
moitas follas e moitas flores, que lles serven de refuxio aos esquíos e aos paxaros que a visitan todas as primaveras.
Todos os días, vexo os nenos do pobo xogar arredor dela; os namorados
tombarse baixo a súa sombra no verán e aos velliños que pasean amodiño
collidos da man.
Pero este ano non floreceu, os esquíos e os paxaros non viñeron, tampouco os nenos e os vellos. Os veciños do arredor reuníronse e decidiron
cortala, xa que tiñan medo de que caese e alguén resultase mancado. A min
dáme mágoa que fagan iso e quixera axudarlle, pero non podo só, non teño
a auga que ela precisa, e niso estaba, cando de súpeto escoitei un balbordo,
eran os veciños que viñan con motoserras cortar a árbore.
Cando ían comezar a cortala, o ceo volveuse de cor gris e as nubes empezaron a descargar auga, foi entón cando os veciños decidiron marchar, foi
tanta a auga que caeu que de alí a uns días a árbore vella volveu a renacer,
as súas follas medraron, floreceu e todo volveu ser coma antes.
Dende aquel día nós os tres: a árbore vella, a choiva e mais eu, o Sol,
somos moi felices.
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NOELA MATO LÓPEZ

CEIP Xesús Golmar (Lalín)

O LABIRINTO DA VIDA
Como cada mañá, érgome, vístome e miro pola fiestra. Aínda non sei por
que, pois a paisaxe sempre é a mesma: escura, triste e aterradora. Así é a
miña vida, un baleiro sen senso, sen necesidade de vivir. Coma min, millóns
de nenos e nenas viven nestas condicións. Chámome Semahal e vivo coa
miña familia en Siria.
As persoas son as únicas causantes desta desgraza. Cando pecho os ollos,
o único que hai na miña mente son golpes, gritos, mortes, explosións e a incerteza de por que a persoas inocentes lles pasa isto, pois ninguén o merece.
A que me axudou a min a saír deste inferno chamábase Iolanda, e era
unha voluntaria. Un día, mentres entrabamos na casa, estourou unha
bomba. Cando abrín os ollos estaba nun campo de refuxiados. Asusteime,
pero nese mesmo intre entrou unha doutora moi amable e díxome que non
me asustase, que estaba alí a causa da explosión.
Sen máis pregunteille onde estaba a miña familia e díxome que tiveramos
moita sorte, pois sobreviviramos todos. Pero non todo era tan sinxelo, pois
non tiñamos casa, nin comida. Pasamos alí uns días recuperándonos e cando
estivemos listos, Iolanda axudounos a pasar a fronteira. Non foi doado.
Primeiro tivemos que ir pasando de campo en campo durante uns tres
meses, logo viaxamos en barco durante tres días e en moi malas condicións.
Por fin chegamos a Sevilla, que sería o nosa nova cidade, estraña para
nós, talvez o lugar que eu non escollería para vivir, pero mil veces mellor
que estar nunha cidade con guerra. Despedímonos de Iolanda e démoslle
as grazas, pois ninguén faría algo tan bonito por nós coma ela.
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FÁTIMA MÍGUEZ LORENZO

CEIP Fontes-Baíña (Baiona)

O XEITO
Era unha noite de verán moi estrelada; se non fose por unhas nubes escuras,
a lúa poderíase reflectir na auga.
Eu atopábame nun banco xigante, rodeada das miñas compañeiras e, de
súpeto, atopámonos nunha situación moi estraña. Algo nos envolveu e tirou
de nós cara arriba. Todas berramos cunha soa voz cando un obxecto moi
grande e cunhas letras en que se podía ler «BOTÓNS» nos tapou a luz.
–Quen é? –preguntaron todas, agás eu.
–Que ignorantes sodes! –dixen cun ton de chulería–. Esas letras xa responden a vosa pregunta.
Estabamos a saltar e faltábanos vida ao tempo que sobre nós caía unha
especie de neve ou sarabia!
–Isto é debido ao cambio climático!! –dixen eu, que son a SABICHONA
do grupo. Todas me miraron con cara de pampas, sen entender nada.
Despois dunha longa viaxe chegamos ao que parecía ser o noso destino
final. Era moi estraño aquel lugar e a calor era insoportable. Aquí foi cando
de verdade recoñecín que xa non había escapatoria. Colléronnos e fóronnos
pondo sobre unhas camas que desprendían unha calor coma a do inferno!
Eu arrexunteime (ou arrexuntáronme, xa non sabería dicir) coas miñas amigas
todo o que puiden, ardiamos de calor e oïamos unhas voces que dicían:
«Coidado coas cacharelas, que soltan muxicas e saltan coma se tivesen a rabia».
Outros, con voces que non articulaban ben as palabras, recitaban: «Polo San
Xoán pingan no pan!». Mentres tanto, a miña sensación era que me derretía
e comezaba un arrecendo moi descoñecido para min.
Esas foron as miñas últimas sensacións.
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MARÍA MOLDES ENTENZA

CEIP O Carballal (Marín)

A MIÑA MELLOR AMIGA…
Que divertida es! Pasaría todas as tardes xogando contigo. Nunca te cansas nin te queixas. A meus pais non lles gustas nada, pero para min es a miña
mellor amiga. Es pequena, tirando a delgada, simpática e gústache vestir
sempre de cor negra. Pídoche cousas e ti sempre mas das. Que marabilla!
Cando xogamos xuntas déixasme elixir a min os xogos. Que máis podo
pedir?
Todos os días cando chego á casa do colexio tes as pilas postas para pasar
un bo momento comigo. Es tan especial! Todo che parece ben e nunca discutes por nada, por iso te convido a ir a todas as partes da miña man. Canto
te quero! Canto me gusta estar abrazada a ti! Non pasas desapercibida para
ninguén. Os meus compañeiros e o meu irmán vólvense tolos cada vez que
saben que te vou levar comigo.
Sabes cal é a túa mellor calidade? Que sabes gardar moi ben os segredos.
Contigo estou segura de que non llos vas contar a ninguén. Ademais, que
lista es! Todas as dúbidas que teño cos deberes consegues solucionarmas.
Hai xa tres anos que te coñezo. Viñas dun país estraño para min (Afganistán), pero desde o primeiro día que te coñecín souben que fariamos moi
boas migas.
Esperta María, espeeeeeeerta! Hora de ir ao colexio. Levanteime e aí estabas ti no meu cuarto. Como puiden pensar que ti eras a miña mellor
amiga? Nin de broma! Ti non es máis que un simple invento. Unha tableta.
A miña mellor amiga é unha persoa coma min, coa que podo intercambiar
opinións, xogar, falar, que non me rouba tempo para facer o meu deporte
favorito, que se estou triste me pode dar un consello etc. Non vou perder
máis tempo contigo, así que te apago: off.
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SARAI NAVARRO ALONSO

CEIP Plurilingüe Antonio Palacios (O Porriño)

BOAS VISTAS
Encóntrome nun sitio moi acolledor do meu fogar, teño dez anos e cheguei
aquí despois dunha viaxe moi longa onde me trataron con moito agarimo.
Eu podo observar a xente e ver os seus distintos sentimentos; ás veces síntome culpable porque a tristeza os invade e outras estou ben porque están
máis ledos, e en ocasións téñoos a todos hipnotizados. Algúns días ignóranme e dedícome a durmir; aínda que sempre teño a compaña dos meus
amigos, os nenos, que me apalpan moi a miúdo, recordo un aniversario no
que rematei cuberta de chocolate e nata, pero paseino moi ben vendo a cara
de ledicia dos nenos. Sinto envexa dos que están tapados en fronte miña coa súa
mantiña, cando comen lambonadas e cando se fan grandes celebracións.
Escacho da risa cando andan espidos pola casa e pensan que ninguén os ve,
pero o que non me fai moita graza é cando a xente está moi tensa e non se
pon de acordo e maréanme con tanto cambio. E o meu principal inimigo é un
mandón, porque ten moitas teclas que todos queren coller.
Un día soou o timbre e vin que un home traía unha caixa moi grande
e estreita; e lin nela «TV pantalla plana», puxérona ao meu carón e dixen:
–Ti, por que estás aquí?
–Veño ocupar o teu sitio.
Quedei moi triste. Entón sacáronme, nese momento lembrei as veces que
eu era testemuña das bágoas da xente, e agora son eu a que esta chorando
porque xa non lles faría máis compaña, que era o que máis me gustaba.
Pasáronme pola cabeza todas as vivencias que pasei estes últimos dez anos
no meu fogar.
Agora, atópome aquí rodeada de moitas coma min, no punto limpo, esperando a saber que farán de min...
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SARA OGANDO RIVAS

CEIP Manuel Cordo Boullosa (Ponte Caldelas)

A MIÑA VIDA
Eu vivo con Lea nunha aldea no medio do bosque.
Hoxe é o último día das vacacións de verán, entón, saímos xogar fóra;
xogamos ás carreiras toda a tarde ata que chegou a noite, e os pais de Lea
mandáronnos ir para a casa, posto que maña ela volvería ás súas clases.
Ao día seguinte Lea foi ao colexio. Ela vai en sexto curso, un curso moi
difícil.
Agora, polas tardes, ela ten que estudar e xa non me fai caso; estou
desexando que remate o curso.
Pasados moitos meses, para min unha eternidade, rematou o curso e Lea
veu buscarme; pero cando foi xogar comigo decatouse de que medrara
moito e eu xa non lle servía.
Como estaba preto o seu aniversario, o seu pai substituíume por outra
máis nova, máis bonita, máis grande…
Leváronme a un sitio que ulía moi mal, eran uns colectores! De súpeto,
un camión colleume e levoume a un sitio onde, segundo as miñas compañeiras, ía rematar a miña existencia; e así foi. Unha máquina esmagoume
e converteume nunha montaña de ferros, os cales serviron para fabricar a estatua da troita que teñen na vila de Ponte Caldelas.
E así é a vida dunha bicicleta; para ser exactos, a bicicleta de Lea.
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ANDREA OTERO PIEDRAS

CEIP Santo Paio de Abaixo (Redondela)

MALDITO ESPELLO
Era un día como todos os días, unha mañá como todas as mañás, un minuto como… De súpeto, levanteime, pero sabía que nese día podían pasar
cousas moi estrañas. Foi o momento no que toda a miña vida cambiou sen
motivo, sen razón.
Levanteime e púxenme a mirar pola fiestra. O ceo estaba gris. Fun cara
ao baño e vinme no espello, a miña cara era branca, branca coma a lúa,
branca coma unha folla de papel, branca coma a escuma do mar revolto.
O meu ollo esquerdo estaba atravesado por unha enorme cicatriz que
convertía a miña mirada doce en algo terrorífico. Unha suor empapou a camiseta branca que me chegaba ata os xeonllos.
Confusa, a miña mente daba voltas, voltas sen parar. Na casa non había
ninguén, só eu.
Vou cara ás escaleiras, perdín a noción e caín rodando sen poder evitalo.
Cando espertei, volvín arriba de novo, mireime no espello… Non o podía
crer! O que quedaba da miña face xa non estaba. Aquel ollo marrón era
agora un oco onde soamente había escuridade.
De súpeto, escoitei ruídos que saían da cociña. Chea de pánico, voume
achegando, cando… unha sombra xigantesca cubriume e atravesoume o corazón, murmurándome palabras que non consigo entender.
Notaba que a miña alma se afastaba do meu corpo, ao tempo que, coma
se alguén tirase por min, espertei agarrada ao meu caderno, onde a noite
anterior estivera escribindo esta historia.
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AROA OTERO TÁBOAS

CEIP Plurilingüe Antonio Palacios (O Porriño)

A SORTE
Aquí dentro todo é moi raro. Ao meu carón están os meus irmáns, non
sei canto tempo poderei estar aquí, pero non teño ningunhas ganas de saír.
Fóra seguro que vai frío e todo é moi difícil.
Aínda non vin a cara da miña nai, pero sei que ten una vida moi difícil.
Pasa os días buscando algo que levar á boca, malvive nas rúas e non ten ninguén que se ocupe dela. Espero ter máis sorte e vivir cunha familia que me
queira e me coide.
Noto algo moi estraño, creo que xa chegou o momento de saír. Miña nai
xa preparou todo, está nunha esquina da rúa nunha caixiña. Espero que sexa
todo moi rápido e ela non sufra moito. Xa estou fóra. Síntome raro, vai moito
frío.
Pasan os días e miña nai non se separa de nós, menos mal que hai xente
boa que nos dá algo de comer. Teño un pouco de medo e non sei o que nos
espera e non paro de chorar.
Un día esperto sobresaltado e observo que me están separando da miña
nai, lévanme nunha caixiña, teño medo, non sei que pasará. «Mamá, ven
pronto!» Sacáronme da caixa e puxéronme nunha cesta moi bonita cunha
mantiña moi agradable.
Pasan os días e isto non se parece nada a onde estaba antes, pero estraño
moito a mamá. Esta nena é moi boa, só fai abrazarme e acariciarme e, a verdade,
síntome moito mellor. Que divertida é a vida, só fago xogar, xa apenas lembro
a miña nai e os meus irmáns. Espero que tivesen tanta sorte coma min e teñan
unha familia como a miña, que me coidan, sácanme a pasear…
Aínda que non teña pedigree, para eles son o can máis fermoso do barrio.
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IRENE PÁJARO SALGUEIRO

CEIP de Silleda

RELATOS PERDIDOS
Estaba unha mañá fantástica; eses días era cando Nia recordaba o momento
no que deixara o orfanato para cruzar aquela porta que a trouxera aquí.
Foi un día especialmente interesante na escola (nada de libros, obviamente),
xa que a súa profesora lles ensinou como era ler, imaxinar aventuras... Iso que
Nia tanto botaba de menos. Non lles contou ningunha historia, pero algo
é algo... A pobre mestra non sabía o que acababa de desencadear...
Polo contrario, era un día normal nas rúas daquel mundo, un mundo sen
historias, sen fantasía, sen aventuras. Por esa razón, Nia convenceu a todos
(en segredo, claro) para cambiar esa ditadura de libros. Quedaron despois
do cole, e ela decidiu desvelarlles o seu segredo... Que viña dun lugar no que
todos lían, somerxíanse nos relatos e había unha especie de casiñas para libros
con todas as historias imaxinábeis. Os rapaces, fascinados ante semellante
lugar, decidiron poñerse mans á obra e traer de volta os libros.
Os seguintes días víronse polas rúas as maiores protestas que poidas imaxinar: berros, nenos coas pancartas, manifestacións... E, sorprendentemente,
os cidadáns uníronselles.
A metade do traballo xa estaba feita; o pobo estaba convencido, só faltaban
os superiores, que, vai ti saber por que, odiaban os libros. Penso que ese odio
se foi transmitindo de xeración en xeración, e non o sabían nin eles.
Todos crían que era imposíbel, pero, aínda así, decidiron ir falar co xefe.
O que pasou agora foi tan sorprendente para os rapaces coma para os secretarios e axudantes que se atopaban alí.
Cando lle pediron (máis ben, suplicaron) ao xefe que volvese permitir os
libros..., accedeu! Algúns dos presentes empezaron a cuestionarse seriamente se non se volvera tolo, pero non era así. Ao pouco tempo empezaron
a construírse imprentas, comezouse a ler e Nia rematou a súa misión.
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MARTINA PAZOS IGLESIAS

CEP Sequelo (Marín)

BRANDÁN, O AVENTUREIRO
Brandán vivía nunha chaira preto da costa. Sempre soñara con ver o mar
e viaxar por el, como tantas veces lle contara o seu avó que fixera.
Un día, decidiu viaxar polo mar e, para aquilo, mercou unha balsa de
plástico; colocouna no lombo e botouse a andar. Entrou no bosque que separaba a chaira onde vivía da costa e, ao pouco, diante del, apareceu o mar.
Montou na súa balsa e empezou a explorar o contorno, observando cada
cousa con coidado. Decatouse de que o mar era marrón e con burbullas e,
o que lle pareceu aínda máis raro, non había nada: nin seres vivos, nin barcos,
nin outros navegantes coma el.
Mergullouse entón, e nadou e nadou, ata que pummm...!, petou contra
unha especie de parede brillante e transparente. De súpeto, todo se moveu e o
mar ergueuse en grandes ondas que arrastraban cara arriba a Brandán e a súa
balsa, no medio de burbullas que estoupaban.
Tan axiña como subiu Brandán, empezou a caer. Diante del apareceu
unha gran fervenza que caía cara a unha escuridade profunda. A Brandán
veulle ao pensamento o que lle dixera o seu bisavó, aquilo de que «a terra
era plana e os mares caían polos bordos cara ao nada». Mentres caía pola
fervenza tropezou cunha especie de rochas brancas que estaban situadas
unhas seguidas doutras. Agarrouse na última rocha.
Brandán sentiu un estoupido que viña de abaixo, da parte interior da fervenza, e nun arroto o noso amigo liliputiano saíu despedido contra unha
parede de cor vermella e branca, que poñía: «Coca Cola, a chispa da vida».
E unha voz forte, coma un trono, dende o alto, dicía:
–Que bo está este refresco! Este grolo sentoume moi ben!
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ÁLVARO PEREIRA OMIL

CEP Sequelo (Marín)

MÁGOA INVISÍBEL
Noiteboa, apenas puidemos cear de só pensar en que non vai estar o meu pai.
Noxo de festas e de crise! Levo case un mes sen miralo porque anda a traballar
arreo na fábrica, seica andan escasos de persoal. Así leva unha boa tempada.
Sempre lle toca a condenada quenda de noite. El di que non pode facer nada,
que así están as cousas e que moito teme que así seguirán durante algún
tempo. Xa non ten moitas esperanzas en que algún día isto cambie, nótollo
na cara.
–Teño que marchar –di–. Non quero chegar tarde.
No baño do seu cuarto lava os dentes e peitéase. Parece que antes tiña
máis pelo. Non se decata de que o observo pola físgoa da porta. Na cama
ten a roupa de traballo, ese mono que non sei quen escolleu, con esa cor tan
rechamante. Vaise vestindo e suspirando á vez, coma resignado. Baixo
correndo, xa que me empezan a asomar ás bágoas e non quero que me vexa
así, xa ten bastante cos seus problemas. Escoito os pasos pesados das botas
polas escaleiras. Os nervios aparecen no meu estómago, non quero que
marche. Por que sempre ten que ser el? Non é xusto!
Achégase a min e dáme un bico e unha aperta forte.
Non chores, mañá xogarei contigo todo o día.
O que eu quero é que quede hoxe, e que ceemos e riamos todos xuntos,
como ten que ser.
Abre a porta xa de cara ao coche mentres observo pola abafada fiestra
manchada de folerpas. Fágolle un xesto para que se abrigue, sobre todo
o pescozo e a cabeza. El asente sorrindo e monta.
Suspirou por última vez, tomou alento e berrou forte. Os vellos renos saíron
disparados e desapareceu.
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ALBA PÉREZ LAGO

CEIP Santo Paio de Abaixo (Redondela)

O MEU SEGREDO
Sempre souben que non era casualidade, pero ese día puiden comprobalo…
Podía voar!
Descubrino cando saín voando pola fiestra. Os meus pés eleváronse e o
meu corpo simplemente seguiunos.
A verdade é que, cando era pequena (agora teño 12 anos), sempre que
xogaba á corda quedaba suspendida no aire uns segundos. Parecíame xenial,
pero non lle daba importancia, ou non quería darlla, pois ninguén lle prestaba atención ao que facía.
O outro día, na miña escola, vin un neno ao que lle pasaba o mesmo que
a min cando era pequena, o de dar chimpos e aguantar uns segundos. Así que
ao seguinte día achegueime a el, presentámonos e rapidamente nos fixemos
amigos.
Un día, no recreo, mentres paseabamos polo patio, explicoume o que lle
pasaba ao saltar, e eu conteille que a min tamén me pasaba anteriormente.
O día que Paco cumpriu 12 anos, voou por primeira vez. Daquela eu xa
controlaba o meu voo, pero Paco acababa de comezar. Eu e Paco comezamos
a preguntarnos por que podiamos voar e decidimos investigalo.
Despois de varias semanas, a nosa investigación levounos ata unha casa
vella, que se atopaba no monte. Ao chegar non sabiamos como abrir a porta,
así que collín unha pinza do pelo e abrina. Cando entramos vimos unha fotografía de catro adultos con batas brancas e dous bebés, un neno e unha
nena. No seguinte cuarto había unha sala como de laboratorio que daba un
pouco de medo. Tiña moitos tubos de ensaio, microscopios, incubadoras…
De súpeto, escoitamos un ruído, corremos e metémonos nun armario,
deixando a porta entornada. No cuarto entraron dous seres que non sei ben
como describir e simplemente escoitamos:
Paco, Águeda, saíde do armario, temos que falar.
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MARÍA PICHEL GÓMEZ

CEIP Xesús Golmar (Lalín)

AS CORDAS MÁXICAS DA NOITE DE SAN XOÁN
É a noite de San Xoán. Como cada día que paso polo salón da miña casa,
miro aquel obxecto que está na esquina da galería.
É un obxecto moi raro; é de cor vermella, con forma case de persoa, ten
unha parte de abaixo ancha, logo faise máis estreito, coma se fose un pescozo,
e arriba volve ser ancho. É ríxido e ten catro pechaduras prateadas.
Sempre lle pregunto á miña nai que é, pero ela dime que non sabe, que
xa estaba alí cando mercaron a casa e que nunca o deu aberto, pero que o antigo dono lle contou que todas as noites de San Xoán saía música del, pero
nunca o puideran abrir.
Fíxose de noite, colgamos nas portas da casa as rosas e os estraloques que
collemos pola tarde. Ceamos e fomos prender a fogueira de San Xoán.
De súpeto, comezamos a oír unha música moi fermosa. Parecía que viña de
dentro da casa. Mirei a galería e vin como desde a esquina saía unha luz
brillante.
Subín correndo. Cando cheguei alí, o obxecto misterioso estaba aberto.
Era fermoso. Tiña unha madeira clariña e relucente como o sol, catro cordas
douradas que emitían unha música celestial. Era tan, tan bonito aquel obxecto
e... a música que emitía aínda máis!
Namoreime só con velo. Achegueime e sen saber como, como por arte
de maxia, acoplouse a min. De repente, as miñas mans comezaron a flotar,
agarrárono con gran delicadeza. A man esquerda no mastro, a man dereita
nas cordas douradas e comecei a facelo soar.
Desde ese día non me puiden despegar del. O meu VIOLONCHELO
máxico soa cada día, non só a noite máxica de San Xoán.
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LAURA RODRÍGUEZ LEMOS

CEIP da Ribeira (O Porriño)

EVOLUCIÓN
Este é o meu primeiro ano de universidade, pero xa fixen bastantes amigos,
sei moitas cousas, todos acoden a min para que lles explique os termos que
non entenden.
Os meus antepasados proveñen de moitos sitios do mundo, pero ningún
era da cidade, preferían o bosque.
Meus pais e mais eu mudámonos á cidade con grandes anhelos de futuro.
Desde que saímos do bosque fomos adquirindo moitos coñecementos. Por
exemplo, os meus avós saben moito de física e química, os meus pais prefiren
as matemáticas, pola contra os meus tíos elixiron inglés, non obstante os
meus curmáns optaron pola astroloxía. Eu son moi distinto a todos eles,
escollín medicina.
Toda a semana traballo moito, pero o sábado e o domingo déixanme estar
cos meus amigos e amigas.
Ás veces falamos das cousas que aprendemos eses días na universidade.
Hai unha cousa que levamos moi mal a miña familia mais eu, estar coa
auga. Témoslle moito medo, todos os meus antepasados coñécena como
unha asasina.
Eu antes era moi popular na escola, pero agora chegou un novo compañeiro, chamado Internet, que todos empregan, volveuse o máis popular dos
arredores. Xa non recorren a min, din que lles proporciona moita máis información en menos tempo.
O meu soño é que algún día sexamos outra vez recoñecidos e valorados
como merecemos, porque os libros somos moito máis que un simple obxecto
con follas e palabras.
Ese foi o marabilloso principio da miña vida e este é o triste final deste
relato.
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ANTÍA RODRÍGUEZ OTERO

CEIP Pintor Antonio Fernández (Tomiño)

UNHA VIAXE ACUÁTICA
Un día estaba na auga cos meus amigos, puxémonos a nadar e sen darnos
conta chegamos ao océano. Alí puidemos ver un barco enorme onde estaban
moitos coñecidos cos que nos cruzaramos na nosa travesía polo mar. Invitáronnos a subir e descansar un pouco, aproveitamos para botar unha sesta.
Cando espertei descubrinme nunha piscina rodeada dunha enorme
bancada sobre a que estaba sentada moita xente, que aplaudía cada vez que
desapareciamos baixo a auga, e máis tarde aparecíamos de novo. Xunto a nós,
unha pequena rapaza agasallábanos cun bo bocado de peixe.
Un día, cando a xente ía abandonando a bancada despois de desfrutar
cos nosos xogos acuáticos, escoitei como comentaban entre eles o listas que
eramos e a envexa que sentían da forma en que nos desprazabamos pola
auga coma se fósemos sereas. O que non sabía a xente era o esforzo que
había detrás e o tempo que lle dedicabamos para poder perfeccionar todos
os exercicios e piruetas.
O tempo pasou, fixémonos maiores e agora xa non nos deixan saír á piscina
grande, din que xa non lucimos igual. Ademais, co paso do tempo, fomos
decatándonos de que a xente das bancadas xa non nos mira con admiración,
as súas caras agora reflicten pena e tristura.
Todos estes anos convivindo coa xente das bancadas ensináronme que,
a pesar de que somos moi diferentes na forma de desprazarnos no medio
acuático, somos moi semellantes no xeito en que miramos a quen acumula
anos de veteranía na vida, esa mirada de pena e tristura tan inxusta e que
tanto dano fai.
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MANUEL RODRÍGUEZ RAJOY

CEIP Figueroa (A Estrada)

TOCANDO AS NUBES COS PÉS
Manuel é un neno de 6 anos ao que lle gusta moito ir á casa dos avós na
aldea porque o pasa moi ben. Teñen unha randeeira colgada dun carballo
e, aínda que a avoa sempre lle berra ao avó por empuxar tan alto o neno,
este sempre o empuxa tan alto que parece que Manuel vai tocar as nubes
cos pés e iso ao pequeno encántalle.
Ás galiñas tamén lles debe gustar aquela randeeira, porque unha noite
que o avó se esqueceu de pecharlles a porta do galiñeiro, á mañá seguinte unha
das galiñas estaba sentada enriba da randeeira como esperando a que o avó
a empuxase tan alto como a Manuel.
Unha fin de semana, cando Manuel foi á aldea, díxolle ao avó que
cando acabase de facer os traballos fose empuxalo moi alto na randeeira,
pero cando chegaron alí, Manuel levou un desgusto moi grande e botouse
a chorar porque o temporal rompera a rama e a randeeira estaba tirada
no chan.
–Non te preocupes, campión, que isto o solucionamos pronto – díxolle
o avó a Manuel–. Vouno a sacar desa rama e colgalo noutra que estea ben.
Manuel púxose moi contento, porque o avó o volveu empuxar tan alto
que xa volvía a tocar as nubes cos pés e, cando viñesen os seus amigos, íano
pasar moi ben todos xuntos.
Cada vez que Manuel se arrandea, as galiñas non deixan de mirar para el
e para aquela randeeira que sobe e baixa sen parar.
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ALBA SAMPIL RICÓN

CEIP Santo Paio de Abaixo (Redondela)

O MISTERIO SEN FIN
Metín a man no peto e toqueina coa punta dos dedos. Non podía crer
o que estaba sentindo, era fría e metálica, saqueina para vela mellor. E alí
estaba! Miña non era! Eu non gardara aquilo no meu peto! De onde sairía?
Era rara, nunca na miña vida vira unha igual. Os seus dentes eran afiados,
a súa cabeza tiña oito buratos e… ao darlle a volta, vin un signo.
Fun ao meu cuarto e comprobei que era antiga.
Ao acabar de comer, fun á biblioteca e collín os libros máis vellos: un diario
do meu tataravó, un relato e un libro de poemas.
Deixei o relato e lin os outros. O de poemas non mencionaba nada, no
outro, cando xa levaba a metade lido, vin algo que se parecía ao meu obxecto,
unha chave. Na páxina dicía: «Se a chave tes, busca polos teus pés».
Vin todo o chan da biblioteca e atopei nunha táboa do chan o signo que
estaba na chave. Levanteina e alí había un baúl co mesmo signo, intentei
abrilo coa chave e funcionou, dentro había outra chave cun pergamiño que
poñía: «Se chegaches ata aquí, non penses que é o fin. A Capela de Dous».
Pregunteille a miña avoa:
–Que é a Capela de Dous?
–Era unha biblioteca francesa –díxome.
–E… onde era? –preguntei.
–Pois era na rúa Costas, n.º 8 –respondeume.
Saín disparado.
Ao entrar observei unha pechadura e metín a chave. A porta abriuse.
Quedei parado un bo anaco, miles de bágoas comezaron a caer dos meus
ollos. Pechei a porta e boteime a correr.
Ao chegar á ponte, tirei a chave ao río e seguín correndo.
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LOIS SANMARTÍN VALIÑO

CEIP Froebel (Pontevedra)

VAIA DOR DE CABEZA!
Esa mañá levanteime cunha dor de cabeza terrible, os ensaios dos últimos
días empezaban a pasarme factura…
Xosé e mais eu fixemos tres horas de coche ata chegar ao local onde ía ser
o serán. Polo camiño, con tantos tombos (por que non haberá un cinto á miña
medida?), mareeime; díxenlle a Xosé que parase o coche, pero, coma sempre,
non me fixo caso (serei invisible?). Cando chegamos, ía moito frío e notei
que a voz se me tomaba. Díxenlle que non podía actuar, pero nin me escoitou.
Aínda que estivese arrefriado, tiven que aguantar outro ensaio máis…
(Ai, a miña dor de cabeza!)
Despois, xa na derradeira proba cos gaiteiros antes da actuación, o meu
compañeiro por fin se decatou de que algo non funcionaba, non estabamos
a soar ben. Tivemos que cancelar o concerto (agora si, porque el o decidía).
Pero o peor foi que xa saíndo, no reflexo do cristal da porta non sei como
reparei nunha pequena fenda na miña cabeza, si, xusto onde me mancaba,
pero que era aquilo? Entroume tal pánico que me deixei arrastrar unha vez
máis por Xosé, que parecía non enterarse de nada (media vida xuntos, tan
preto e á vez tan lonxe!). O cansazo fixo que quedase durmido...
Acordei cunha sensación estraña, a dor, a fenda… xa non estaban! E non
tiña rouquén! Alguén me curara, pero tiña a pel moi tirante, non parecía
miña. As súas suaves mans aloumiñaban e inspeccionaban a miña cabeza
e a súa ollada virárase doce e fitábame agora con verdadeiro interese.
Pagara a pena a dor de cabeza? Quizais a partir de hoxe aprenda a tratarme con consideración, no canto de bourarme sen máis. Porque para que
exista a música teremos que ser dous, digo eu, que só son un tambor!
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PAULA SESTELO MARTÍNEZ

CEIP Plurilingüe Antonio Palacios (O Porriño)

NINGUÉN…
Algúns din que non son ninguén... Outros nin sequera me falan. A maioría
déixame tirada. Pero aínda hai xente que me respecta. E esas son as persoas
que valoran as súas tradicións e a súa cultura.
Aínda que pasen os anos, eu seguirei aquí, coma unha campioa, loitando
cada día por lograr o meu soño, o máis probable é que non se cumpra nunca.
Penso erguerme cada día para conseguilo, non renderme nunca, porque a xente
da que falei antes fai posible que o meu soño se vaia facendo, pouquiño a pouco,
máis unha realidade e menos un soño nos seus corazóns e tradicións.
Por iso, aínda que algúns me esquiven, me intenten facer o baleiro pasando de min ou falando outra lingua para que eu non os entenda, algunha
vez vanme ter que falar.
E aínda que non pareza, fun a lingua empregada por Rosalía de Castro,
Álvaro Cunqueiro..., persoas que me querían e me respectaban; pero isto ás
novas xeracións non lles importa e empregan outras linguas, xa que as cren
máis importantes. Iso si: algúns días, nos colexios, grazas aos mestres, teñen
que usarme para algunhas actividades e póñome moi contenta albergando
algunha esperanza.
Aparezo en Google, na Wikipedia e en moitos sitios de Internet máis, pero
non me buscan, xa que empregarme para falar lles dá vergoña. Síntome triste,
perdida, abandonada… De momento, eu sigo esperta, pero algún día, por
desgraza, chegará o momento no que non abrirei os ollos para levantarme.
Eu son a Lingua Galega e o meu soño é que toda a xente me volva a empregar.
De repente… todo volveu á normalidade cando me dei conta de que
quedara durmida enriba da folla onde estaba escrito «24 de febreiro: Rosalía
de Castro».
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JIMENA SIABA CRESPO

CEP Campolongo (Pontevedra)

OS PERIGOS DO MAR
Eu nacín nunha cidade da costa galega. Pero onde aprendín a querer e a
temer o mar foi nunha aldea da Costa da Morte. Eu paso alí as vacacións,
na casa dos meus avós. Meu avó é un contista. El contoume tantas historias
deste mar… Historias de naufraxios, de piratas, de seres estraños que viven
no fondo vixiando e coidando os pescadores, historias máis recentes de contrabandistas, de chapapote…
Eu tamén teño as miñas pequenas e emocionantes historias nesta praia
e nesta aldea. É unha praia longuísima, chea de dunas, de rochas enormes no
medio da auga que semellan o que un queira imaxinar, de augas perigosas,
de ondas xigantes para cabalgar… É un verdadeiro paraíso! E máis en días
como hoxe, de tanto calor, sen chisca de vento. Sentada nesta rocha a carón
do mar, miro como as ondas bican a area, suaviño. É tan relaxante! Levanto a
vista e vexo como unha néboa intensa xorde no horizonte. Avanza cara á area
a todo gas. Nun intre xa non podo ver nin a auga. Pero que é aquilo? Un barco
aparece entre a néboa, tentando chegar á beira. Demo! É un barco pirata!
Non pode ser! Nesta praia tamén se gravan moitas películas. Seguro que se
está gravando unha de piratas. O barco achégase. Seis homes armados ata
os dentes desembarcan. Isto non é unha peli! Teño tanto medo que non podo
mover un dedo. Agóchome detrás da pedra e pecho os ollos. De súpeto, unha
man póusase na miña cabeza. Xa estou morta! Pero que fai? Estame acariciando o pelo. Achégase ao meu pescozo e dime amodiño: vaste queimar,
bota crema de sol.
Dóeme moito a cabeza! Dóeme tanto que me vai estoupar! Non quero
volver a quedar durmida ao sol!
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VÍCTOR SOTO PAZ

CEIP Álvarez Limeses (Pontevedra)

SEN CONEXIÓN
Eu coñecín un neno chamado Ahmed a través dun programa de intercambio escolar que consistía en cartearse con nenos doutros países e falar
con eles das cousas cotiás que ocorrían nos respectivos países.
Eu decidín escribirme cun rapaz de Siria, xa que sempre estaban saíndo
cousas na televisión sobre o seu país e o que alí ocorría. Tras algunhas cartas
recibidas e enviadas, caeume tan ben que un día decidín chamalo por Skype
a Siria.
Cando o chamei, non contestaba ninguén, nin tan sequera podía establecerse conexión, ata que de repente a chamada se activa e de súpeto vexo a
parede da súa casa derrubada polo que parecía o impacto dun mísil, e a un
neno que corría mentres un home e unha muller lle gritaban:
–Ahmed, bule, bule...!
Nese intre escoitáronse moitos disparos e o home e a muller caeron abatidos, Ahmed mirou cara atrás e viu os seus pais deitados no chan, pero non
parou de correr, porque sabía que se paraba acabaría igual ca eles.
Cando Ahmed saíu da miña vista, pechei o portátil e púxenme a chorar.
Uns meses despois, xa superara o de Ahmed, pero entón alguén chamou
á porta de miña casa, eu estaba só nese intre e ao mirar pola mirilla quedei
abraiado, estaba alí diante, de pé, na porta da miña casa, era Ahmed.
De súpeto, abrinlle a porta e entre choros e risas deille unha grande aperta
e paseino á miña casa, despois contoume todo o que fixo para chegar ata
aquí e, como non tiña pais, a miña familia adoptouno e así foi como nos
atopamos Ahmed e mais eu, mentres no seu país todo seguía igual...
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REBECA VIDAL MARIÑO

CEIP Santo Paio de Abaixo (Redondela)

SON FELIZ CANDO TE VEXO
E alí estabas, no prado, sentado baixo a sombra dun limoeiro, comendo
unha mazá.
Eu non me atrevín a falarche, quedei uns segundos parada, absorta, observándote. Sooume o teléfono e por un momento pensei en responder, pero
estaba pendente de ti, de todo o que facías, por e para non perder detalle.
Cando marchaches, eu tamén marchei. Mirando cada paso que dabas e
seguíndote a distancia, seguindo cada suspiro de liberdade e respirándoo
eu tamén, cada movemento que facía o aire no teu cabelo facía unha liña
imaxinaria que te achegaba a min.
Cando chegaches á túa casa, eu non me acheguei, coma cada día quedei
na rúa vendo como te movías. O teu perfume deixa un rastro que me permitiría encontrarte en calquera momento, en calquera lugar, por lonxe que
estiveses, porque o teu é un perfume inesquecible, único, só teu.
Cada día espértome coa esperanza de reunir o valor necesario para falarche.
Penso: hoxe si, hoxe será o día, e penso no teu sorriso, ese que volve os meus
días grises en días de sol.
Véxote todos os días, sígote e non perdo detalle do que fas.
Son feliz a pesar de que sei que nunca te terei.
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LAURA VILLAR OTERO

CEIP Santo Paio de Abaixo (Redondela)

LUME
–Nai, nai!!! Onde estás? –berrou o coelliño, pero ninguén contestou. Cada
vez, aquela cousa que desprendía tanta calor íase acercando máis. O coelliño
oía berrar os seus irmáns e observaba como as árbores caían. Estaba moi
asustado!
De súpeto, o lume rodeouno; o coelliño, tremendo de medo, comezou
a chorar e a chamar pola súa nai. Presentía que algo lle pasara, pero de súpeto,
do medio do lume saíu ela, a súa nai!!! Colleuno e sacouno de alí, pero logo
desapareceu para sempre. O coelliño empezou a correr e caeu nun lugar
onde había moita xente falando, berrando, chorando... Pensou que sería
unha casa e correu a esconderse nun burato do muro.
Agora, o coelliño vive alí. Ten comida e casa, pero aínda non consegue
esquecer o acontecido hai uns meses. Lembra que chorou e chorou durante
moito tempo ata que aceptou que quedara sen familia e sen fogar.
O avó de Martín rematou de contar o seu relato.
–Martín, que che pasa? –preguntou.
–Nada, que me dá moita pena... –dixo Martín entre bágoas.
A Martín dáballe pena o coelliño, pero tamén choraba porque a el lle pasara
o mesmo. A causa dos incendios Martín perdera a súa casa e a súa familia,
por iso agora vivía co seu avó.
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GAÑADOR na categoría de SECUNDARIA
DANIEL VEIGA FERNÁNDEZ

IES Johan Carballeira (Bueu)

DREAMS
Era noite de saír. Gañei unha cachimba nunha das discotecas da vila e decidín compartila coas miñas mellores amigas. Eran xa ben pasadas as doce e
media da noite cando xa lle pillamos o gusto a iso de fumar na cachimba.
–Vin en Internet un vídeo dunhas mozas que se pasaban o fume unha á outra
pola boca –dixo Vane–. Queda moi ben.
–Que guai! Probámolo? –preguntoume Ángeles.
–Veña, e quitamos unha foto –contestei.
Ángeles colleu fume polo tubo que saía da cachimba. Cando tiña as meixelas
cheas, acercóuseme e abrín a boca para que me puidese pasar o fume.
O fume saíu, pero non cambiou de boca, e o que ía ser unha foto bonita
que poñer no Instagram acabou sendo un bico. Deu a unha da mañá. A cachimba xa se acabara e todos iamos para a casa. Dende a miña cama, escribinlle a unha das miñas amigas que non fora á discoteca.
–Tía, biquei a Ángeles –escribín.
–E? –contestoume–. Vas bicando as túas amigas e, como es gay, non nos
importa, xa o sabes.
–É distinto, esta vez gustoume, non o entendo –expliqueille–. Non me
podo estar a namorar de Ángeles, verdade?
–Cousas máis raras tes feito.
–Vou falar con ela…
Mentres buscaba o chat, pensei nas cousas que podían cambiar e en se
de verdade pagaba a pena contarlle o que sentía e arriscarme a que todo
cambiase. Bloqueei o móbil e pechei os ollos. Dediquei un minuto a pensar
en todo o que vivira con ela. Despois, mirando o móbil aínda coa pantalla
apagada, dixen:
–Quéroa.
Non pasaron máis de dous segundos cando vin acenderse o teléfono. Apareceu na pantalla unha mensaxe dicindo: «Quérote».
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FINALISTA DESTACADA na categoría de SECUNDARIA
MARINA COLLAZO COUÑAGO

IES Pedro Floriani (Redondela)

HOME DE CRISTAL
Había unha vez un home de cristal, oco por dentro, brillante por fóra.
Un cristal translúcido que oculta un baleiro no seu interior, un cristal aparentemente fráxil e delicado, mais ao achegarte a el poderás ver o frío e bicudo
que é en realidade.
Este home tiña traballo e unha familia, unha familia de porcelana. Esa
familia tiña un interior macizo e unha face chea de po, mais ao seren incapaces de mirar dentro deles mesmos, ao home de cristal resultáballe sinxelo
facerlles crer que eran fráxiles e indefensos.
Un claro día no que os raios dourados de luz matutina escorregaban entre
as follas das verdes árbores, o noso home de cristal volvía á casa dunha «reunión
de traballo nocturna». Un pé detrás do outro, saudaba ao resto das familias
de porcelana morriñenta que atopaba e ignoraba ao resto de homes de cristal,
ao igual que eles lle facían a el.
Quizás debería contarvos antes que só os homes de cristal se recoñecen
entre si, pasando desapercibidos ante os ollos das familias felices e indefensas.
O noso home chegou á súa fermosa casa de porcelana, onde a súa feliz e indefensa familia de porcelana o agardaba co almorzo intacto sobre a mesa.
−Esta bazofia de comida está fría, muller −o home de cristal falou con
calma e cunha fría voz.
−É que levamos agardando que chegases dende as oito, meu home −respondeu a muller de porcelana, cunha voz rota e leve.
−Conque agora non podo nin falar, verdade? −respondeu cun sorriso
o noso home de cristal.
−Eu non dixen iso…
É moi curioso como unha vida enteira pode cambiar nun intre, como
pode cambiar o mundo cunha soa familia de porcelana feliz e indefensa rota
no chan dunha fermosa casa nunha mañá clara e luminosa.
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FINALISTA DESTACADA na categoría de SECUNDARIA
ANA MÉNDEZ GESTEIRO

IES do Castro (Vigo)

APERTA DE LEMBRANZAS
Espertei entre suores fríos nunha cama descoñecida. O cuarto era moi
bonito: paredes azul claro e cortinas brancas entrepechas, que deixaban
pasar un chisco de luz–Dábame xusto na cara, e estou segura de que fora
iso o que me sacara do meu soño… Un soño fermoso. Lembro que estaba
cunhas persoas que semellaban felices. Semellaban, porque os meus ollos
xa van vellos e saben distinguir cando alguén é feliz ou tan só aparenta selo.
Esa xente tiña sombras de tristura no rostro, e bágoas invisibles mollaban
as súas meixelas. Tentaban sorrir e falaban comigo coma se me coñecesen
de toda a vida. Collinlles cariño, pero tiñan que marchar. Eu rogueilles que
quedaran, pero eles xa marcharan. Berreilles para que esperaran por min,
que me levaran con eles, pero eles xa marcharan. Quería chamalos polo seu
nome, pero non o lembraba, e eles xa marcharan. Mentres tento recordar
este soño agridoce, que parece real pero á vez imposible, unha moza cun
traxe branco e unha folla na man entra no meu cuarto: «Señora Salgueiro,
ten visita». Non había ninguén máis naquel cuarto, polo que debeu confundirse de porta. De todos modos, non dixen ren. Abriu a porta, e alí estaban
as persoas do meu soño: as mesmas caras, aquela sensación de profunda
tristura baixo algún sorriso. Un neno achegouse a min berrando «Avoa!».
Antes de que seus pais o puidesen agarrar, o neno xa estaba sobre min, sen
intención ningunha de soltarse. Aperteino con forza, pois aínda que seguía sen saber quen era, algo no meu ser díxome que aquel neno significou
algo para min. Pode que non nesta vida. Pode que tan só fose nun soño.
Pero ese neno necesitábame, e aínda que eu non o soubese, máis o necesitaba
eu a el.
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FINALISTA DESTACADA na categoría de SECUNDARIA
IRIA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ

IES Politécnico de Vigo

A NECROLÓXICA
Domingo pola mañá, chovía coma se levase cen anos sen facelo.
A miña nai mais eu camiñabamos ás présas polas estreitas rúas da cidade
vella, escapando da chuvia.
O ceo gris, a chuvia e as estreitas rúas dábanlle a este domingo unha tristura profunda.
Ao chegar á rúa que remataba no antigo Teatro do Solpor, sorprendeunos
que non se atopase ninguén no soportal que cubría a antiga e oxidada porta
da entrada.
Nos meus recordos, todos os domingos da miña vida fixen ese camiño
coa miña nai, e hoxe, cos meus doce anos acabados de cumprir, notei un
frío desagradábel que me percorría o corpo. Comezamos a ir máis lixeiras
baixo os nosos paraugas, e notei que o pé dereito empezaba a mollarse tras
pisar varios charcos.
Faltábannos uns cincuenta pasos cando nos demos conta de que había
un papel na porta.
Sorprendeunos nese intre debido a ese frío que me inundaba o corpo,
deume un calafrío que me fixo presaxiar malas novas. Mirei a cara da miña
nai e decateime de que o seu rostro tamén amosaba preocupación polas
novas que nos contaría aquel anaco de papel.
Seguro que as dúas pensamos no director do teatro, Xaime.
Xaime tiña uns corenta e cinco anos, mais a súa saúde nestes derradeiros
anos era delicada.
Quedábannos uns dez pasos por chegar e comprendemos que o papel era
unha necrolóxica. Detivémonos de súpeto, mirei a miña nai, e vin que unha
bágoa caía polo seu rostro. Hai un ano a miña nai contoume que Xaime fora
o seu primeiro amor, dende entón souben que aínda estaba namorada del.
Chegamos á beira da porta e as dúas lemos en silencio a necrolóxica:
«Este Teatro finou o día de onte debido á especulación inmobiliaria que
afoga a nosa querida cidade vella».
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ALBA ABAL BAÑOS

IES Armando Cotarelo Valledor (Vilagarcía de Arousa)

SENLLEIRA
Alí estaba ela, abandonada, soa naquela cidade que a fixo sentirse valiosa
e amada. O que fora o seu fogar xa non era máis ca un lugar atestado de
casas e edificios. Atopábase nun escuro recanto cheo de humidade e néboa
onde case nin chegaba a luz do sol. O seu corpo, recuberto de carriza, porque
a xente se afastaba cada vez máis dela. Case ninguén quería estar a carón
dela, e mesmo a desprezaban con gargalladas desdeñosas e insultantes.
De entre toda esa xente xorde un grupo de mozos e mozas que tiñan
moita valentía para denunciar a situación que estaba a sufrir..., mais as autoridades, en lugar de protexela, miraban para outro lado, cómplices incluso,
nalgunha ocasión, deste menosprezo e rexeitamento.
Pouco a pouco as súas mans foron quedando sen forza, os seus ollos pecháronse lentamente, os seus oídos deixaron de escoitar ese fermoso canto
e a súa voz apagouse.
A falta de sensibilidade das persoas rematou por convertelas en cegas e non
puideron adiviñar que detrás do mofo se escondía o ouro máis puro do
mundo. E así foi como un pobo foi cómplice da morte dela, a lingua galega,
e con ela tamén morreu o propio pobo, por ignorar que coa perda do seu
idioma tamén expiraba a súa cultura e a súa identidade.
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EMILIA ALARIO PASTORIZA

IES Gonzalo Torrente Ballester (Pontevedra)

ESCURIDADE
Teño medo. Todo está escuro. Corro a todas e a ningunha parte. Non sei
de que estou a fuxir, pero sigo coa miña carreira. Quizais estea a escapar da
escuridade, da dor ou do medo. Si, estou a escapar do descoñecido. Todo
parece onírico, dun pesadelo. De repente, vexo unha luz preto de min. Algo
brilla. É unha espada. O máis marabilloso que vin nunca.
A súa empuñadura, decorada con rubís, dá sensación de valor, mentres que
a súa folla afiada te convida a vivir grandes aventuras. Cólloa e sinto que a forza
se apodera de min. Axítoa sen control e repentinamente a escuridade faise
anacos coma se fose un papel roto en mil. Mentres a escuridade cae, comézase a ver un novo escenario, distinto do anterior. Resúltame familiar. Claro,
é o meu cuarto!
É de noite. Deben de ser sobre as catro da madrugada, mais a estancia
permanece escasamente iluminada, apenas pola luz dalgúns farois.
O cuarto está algo cambiado: as sabas, anteriormente brancas, tornaron
negras; os libros de fantasía agora son de terror. Onde estou? Esta non é a
miña casa, o meu fogar! Sinto que me observan.
–Vaite preparando, porque nos volveremos a ver... moi pronto. –Un susurro
xélido e hostil soa entre o silencio.
Xírome buscando algo, alguén. Agarda un intre. Que é iso? Volvo virar
a cabeza cara a onde me pareceu observar algo, mais non hai ninguén. Xuraría
que vin unha sombra.
Ai! Dóeme moito a testa. Todo dá voltas. Sinto que me esvaezo...
–Aaah! –Érgome dun sobresalto. Era todo un soño? Non tiña nin pés nin
cabeza, mais parecía moi real–. Volverémonos a ver, volverémonos a ver...
–Quen diaños é ese? De repente, descubro que hai un obxecto ao meu lado.
Unha peza de rubí xace sobre as sabas brancas.
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WISAM ALIOUA YASSER

IES Faro das Lúas (Vilanova de Arousa)

OPORTUNIDADE
Agora estabamos os dous sós. Era a miña oportunidade. Pasou moito
tempo dende a morte dos meus pais. E alí estaba Esmerxilda, a miña amiga,
o meu amor.
Hai tres meses que nos coñecemos. A maxia xurdiu nunha discoteca de
Pontevedra, ela saíu a bailar e eu vina. As luces reflectíanse no seu vestido
de brillantes, parecía unha estrela. Cegoume a súa beleza. Era a miña oportunidade de ir por ela. Estaba en fronte miña, mirámonos e parouse o tempo,
a música apenas se escoitaba e os demáis desapareceron, quedamos nós sós.
Unha semana despois, volvemos a atoparnos e entón foi cando me presentei:
«Ola, chámome...». E ela contestoume: «Ola! Eu son Esmerxilda». Ao día
seguinte tiveramos unha quedada e foi cando nos coñecemos máis a fondo,
estivemos toda a noite falando sobre nós, só nós. Namoreime, moito. Pero
el díxome que non valía a pena sufrir por ela. El sempre me dicía o que tiña
que facer. El foi quen me axudou coa morte dos meus pais. Sangue.
Agora estabamos os dous sós. Era a miña oportunidade. Pasou moito
tempo dende a morte dos meus pais. E alí estaba Esmerxilda, a miña amiga,
o meu amor. Acercámonos un ao outro. Sentiamos a calor, ía moita calor
naquel cuarto. Paixón, gritos e sangue. Xa me desfixen de tres corpos. Agora
a cuestión era: como vou facer para desfacerme do meu corpo?
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YASHIRA ÁLVAREZ RAMÍREZ

IES Pedras Rubias (Salceda de Caselas)

UN OUTONO DE DESPEDIDAS
Hoxe é un día de despedidas... Levaba moito tempo preparándome para
esta data, xa estaba lista para tomar o meu voo, xa tiña unha idade e sabía
que podía e debía facelo, mais dábame mágoa ter que deixar o meu fogar,
a miña familia... Vivira tantos momentos bos aquí; erguerme co canto dos
paxaros, ver os sorrisos dos nenos... Aínda que tamén había momentos
duros: as nevadas invernais nas que a neve me cubría e a choiva me empapaba,
ou o sol abrasador de xullo, que queimaba e manchaba a miña pel... Sexa
como sexa, xamais esquecerei todos os momentos que vivín neste lugar,
onde nacín, crecín, e dende onde vou emprender a miña viaxe. Debo emprender esta aventura; é o ciclo da vida, teño que deixarme levar e quizais,
se teño sorte, incluso algún día me volverei atopar coa miña familia.
Xa era a hora, o vento sopraba con forza... E eu emprendín o meu voo.
Dende arriba puiden ver a cafetería da rúa central, a panadería Altamira,
da que tanto falaban na miña rúa... Pronto deixei atrás todo canto coñecía
e perdín o medo, xa que explorando novos horizontes me decatei do incrible
que era Galiza. Todo canto se estendía ante min era verde, a paisaxe tinguida
polas cores alaranxadas do outono...
Nese intre, decateime de que a viaxe que emprendera chegara á súa fin,
polo que baixei amodo e deixei que o vento me levara... Unha vez abaixo,
mirei ao meu redor: atopábame nun fermoso xardín, no que os nenos xogaban, as parellas paseaban abrazadas..., cando de súpeto, o xardineiro me
arrastrou co anciño ata un montón de follas e me botou á cesta. Alí, xunto
a todas aquelas follas e, polo tanto, coa miña posíbel familia nova, decateime
de que a miña viaxe como folla chegara á súa fin.
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JULIA BOULLOSA ÁLVAREZ

IES Francisco Asorey (Cambados)

A BUSCA DA ENLOITADA
Ao amencer, ela xa estaba ao pé da porta da súa casa, toda vestida de loito,
cos ollos tapados e as mans enluvadas. Un coche deixouna bastantes metros
afastada do seu destino real. Sen perder un só intre, deixouse enlear polas
tebras da cidade. Camiñou ata o edificio máis alto e refuxiouse ao seu
abrigo, subiu as escaleira, a fume de carozo, temendo ser perseguida polos
gardas da entrada, que non sospeitaran nada dunha muller tan ben vestida
e elegante. Cando chegou ao final daquela torre de escaleiras infinitas,
destapou os seus ollos deixando ver as marxas que cubrían a súa faciana.
Soltou os seus cabelos e caeron coma longas mareas douradas. A pinza que
os suxeitara acabou convertida nunha pequena chave de puntas afiadas ao
ser metida na cerradura da gran porta que se atopaba ao final daquelas
escaleiras. Esta agochaba no seu interior un dos tesouros perdidos máis importantes.
Ao abrir a porta, atopouse cunha pequena sala que no seu centro albergaba unha botella cun papel no seu interior. Meteuna no bolso e correu
escaleiras abaixo ao escoitar soar unha estrondosa sirena. Atravesou as portas
que daban á rúa e agochouse nun calello mentres escoitaba os berros da policía e do home o que lle roubara o tesouro da familia. A milenaria herdanza
que agora xa estaba coa súa verdadeira dona. Ao deixar de oír as sirenas, colleu
un taxi e afastouse do rumor impertinente da cidade.
Ao chegar á súa casa, abriu a pequena botella. Esta marcaba o punto
exacto do Milerium, o buque de guerra que empregaran todos os seus antepasados e que albergaba no seu interior, intacto baixo as frías augas do mar,
un dos tesouros máis grandes da historia de Galicia.
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DAMIEN BRUTH PINTOS

IES Faro das Lúas (Vilanova de Arousa)

AQUEL TREN
–Espera, por que te vas?
–Téñome que ir.
–Espera! Aínda non rematamos de falar.
–Ciao.
–Espera un momento.
–Que queres?
–Que che ocorre? Por que queres irte?
–Adeus –díxome mentres camiñaba cara ao tren.
–Espera –díxenlle mentres o agarraba do abrigo–. Non vas dicir nada? Simplemente vaste ir?
–...
–Di algo, non me deixes así.
–Ódiote, adeus.
Ao escoitar esas palabras tan dolorosas partíuseme o corazón.
–Mentira! –berreille–. Mírame e dimo á cara, e se é verdade afástome de ti para sempre.
El xirouse e puiden ver como unhas bágoas lle caían dos seus ollos azuis
cristalinos mentres o seu peito collía aire para dicirme aquelas falsas palabras.
–Ódiote, déixame irme dunha vez.
Mentiras era o único que saía da súa boca
–Deixa de mentir dunha vez e dime que che pasa! –berrei tan alto que ata unha parella que se encontraba ao noso lado se volveu para saber o que ocorría.
–Queres saber o que me pasa?! –díxome mentres secaba as bágoas.
–Si!
Sen ter un motivo, abrazoume. Puiden sentir o seu aroma, puiden escoitar como
o seu corazón latía mais rápido do normal.
–Ti es o que me pasa –díxome mentres me rodeaba a cintura cos seus brazos.
–Espera, que?! –dixen mentres me separaba del cun xesto brusco.
–Xa vexo que non sentes o mesmo. Verás, é que ti me gustas dende aquel día que
te sentaches comigo no autobús do instituto, nese momento só tiña ollos para ti.
–Park... –díxenlle sen éxito, sendo interrompida polas súas palabras
–Tranquila, sei que non sentes o mesmo... Adeus –díxome mentres se acercaba
á porta daquel tren.
Vía como se marchaba e eu necesitaba dicirlle o que sentía, entón acerqueime correndo a el, agarreino do abrigo, xirouse bruscamente e eu bisbeille na orella «Gústasme» antes de fundirnos nun eterno bico.
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ELENA CANOSA COLLAZO

IES Pedras Rubias (Salceda de Caselas)

AS CAMPÁS DA MORTE
Ninguén sabe se está vivo ou morto, porque nunca chegamos a atopar
o corpo. O que si se sabe, estea onde estea, é que non ten motivos para descansar en paz. A verdade é que a historia do Padre Toribio é moi triste. Contan
os vellos que chegou á vila cando o acababan de ordenar sacerdote e que o fixo
cargado de ideas. Pero a xente desta vila é moi bruta e tíñalle medo ás novidades. A consecuencia foi que as relacións entre don Toribio e o resto da
vila foron de mal en peor, tanto que apenas falaba con ninguén, excepto as
tres vellas que ían á misa e con Susa, unha viúva de mediana idade, que facía
de criada na casa reitoral. As malas linguas dicían que eran amantes e, cando
unha vella matrona que ía á misa de cando en vez asegurou que Susa estaba
preñada, todo o mundo o deu por certo.
O que ocorreu aquela noite de tormenta continúa sendo un misterio.
Algúns din que D. Toribio toleou e lle prendeu lume á igrexa, tras saber do
embarazo da Susa; outros din que un raio entrou a través da vidreira e o fulminou no acto, como castigo polos seus pecados. O caso é que a igrexa ardeu
coma un misto e cando conseguiron apagar o lume, non quedaba nin rastro
do retablo gótico, das tallas de San Lucas e Santa Ana nin, por suposto, do
corpo do cura. Uns poucos aseguran que oíron un anaco antes o ruído dun
auto, que saía da vila. O que si é certo aínda hoxe é que, nas noites de treboada,
as campás da torre repican a morto.
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HELENA CASTRO CALVO

IES Armando Cotarelo Valledor (Vilagarcía de Arousa)

A VELLEZ
Estou canso, canso de todo o que pasa ao meu redor. Non atopo o meu
lugar entre tanta xuventude. Aínda podería seguir traballando, pero fáltame
a súa preparación, os novos son cada vez máis resolutivos e sofisticados!
Mírome no espello e sinto envexa dos que, tendo a miña idade, seguen
aí, ao pé do canón coma principiantes. A min afúndenseme as forzas e fraquéame a vontade. Necesito descansar a miúdo, o corpo vaime mendigando
desconexión. De realizar tarefas ininterrompidas, a miña temperatura corporal altérase, puf... Xa non sei como sobrepoñerme! Estou farto! Vexo que co
paso dos días me estiman menos. Dou moito traballo, teñen que levarme
con regularidade a revisións. A miña vista é moi feble, só percibo formas cando
hai moita luz, e aínda así, cunha calidade pésima. E a memoria empeza
a afrouxar, sufro confusións continuas, e inexplicables, xa non son quen de
identificar os coñecidos de vello. Sufro raspadiñas que me afean, pequenos
achaques que me impiden boa mobilidade.
Pero todo isto son insignificancias que di o meu dono, quen decidiu non
aturarme máis! E é que un móbil con tantos anos coma min xa non pode
facer nada contra os novos modelos do mercado. Mais custa aceptar a condena de distanciarme dunha persoa coa que compartín tanto. Nada hai nela
que sexa un segredo para min.
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ALBA CHAVES PÉREZ

IES Faro das Lúas (Vilanova de Arousa)

LÉMBROTE
Lémbrote. Lembro aquel curso no que te coñecín. Só eramos cativos, pero
algo de min sabía que tiñas algo especial. Lembro aqueles anos xuntos na
primaria. Lembro cando discutira cos meus pais para que me deixasen ir
contigo ao mesmo instituto e poder estar xuntos tamén na secundaria. Lembro cando rematamos os estudos e fomos á Universidade de Santiago. Lembro
aquel día no que por fin saquei os meus medos e te levei a cear e aceptaches
a miña proposta de ser mozos. Lembro cando marchamos vivir xuntos sen
importarnos os comentarios dos nosos pais. Lembro todas as viaxes que
fixemos, Marga, aínda hoxe miro as fotos de vez en cando. Lembro cando
casamos e fomos de lúa de mel ata París, aínda lembro hoxe como os teus
ollos brillaban ao mirar a Torre Eiffel. Lembro o noso primeiro aniversario,
no que che comprei as flores máis fermosas que vin na tenda. Lembro cando
te empeñaches en ir a Portugal, querías ir ver a túa tía, que emigrara alí había
xa moitos anos. Lembro cando íamos no coche cara alá, non parabas de sorrir,
e a min encantábame a túa risa. Mireite un momento e en cuestión de segundos chocamos contra unha árbore. O teu sorriso foi desaparecendo pouco
a pouco da túa cara. Eu collíate da man mentres o sangue enchía o teu vestido.
Minutos despois morriches. Sigo sentíndome culpable polo que aconteceu.
Non soporto levantarme cada mañá e ver o teu lado da cama baleiro, sabendo
que fun eu o que che quitou a vida. Por iso hoxe, despois de moito tempo
de amargura, vou ir na túa procura. Marga, hoxe quitarei a vida, só para volver
a estar contigo.
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VICTORIA ANAYS CORES AULAR

IES Faro das Lúas (Vilanova de Arousa)

É AMOR OU MENTIRA?
–Tempo... É unha palabra molesta, non o cres?
Non lle contestei.
–Mundo... Unha palabra moi pequena para o seu significado.
De que está a falar?
–Vida... Realmente témola todos?
Por que me pregunta isto?
–Vivir... É o mesmo que non morrer?
Non sei que dicir...
–Eu non o creo. Sabes? Estou farta... deste mundo cheo de palabras encerradas
nun dicionario.
Volveuse tola?
–Palabras que fan dano, baleiras, falsas... Ou chámanse mentiras? –preguntoume
cunha sombría expresión, observándome fixamente, coma se buscase na miña
expresión a resposta–. Todo iso dá igual... Se ao final as nosas accións son as
que contan, non é así?
–Ata onde queres chegar? Non entendo porque actúas desta maneira... Que
che pasou?
Pasou uns minutos calada. Sen expresión. Como unha moneca de porcelana.
De súpeto, comezou a rir, unha risa forte, aguda...
–Ocorre que me sinto morta en vida. Que é vivir? Como se sente? É fermosa? Ou
é dolorosa? –con cada pregunta que me facía acercábase máis e máis, ata tela
fronte a min, cos seus ollos ben abertos e cun sorriso desesperado, ansioso...
–Teño medo... da besta na que te convertiches...
Apartouse de min, lentamente, e sentou cara a min.
–Oe, non sabías que a vida e a mentira van da man? –soltou, volvendo a ser a
mesma moneca inexpresiva–. A nosa vida está chea de mentiras... Só mostramos
a nosa realidade cando estamos ao bordo do abismo... Cando a mentira mostra a
súa inútil resistencia... Non quero que termines coma min. Por iso che pido que
te afastes da miña tolaría, das miñas mentiras... Do meu corazón.
–Que? –preguntei sen darme conta.
–É a túa culpa que te queira tanto... De aceptar a miña falsa forma de ser... De
non ver a mentira que me encerraba...Teño medo... Ámote tanto que me aterra...
Traguei saliva.
–Lanzaríaste ao abismo comigo? Ou afastaríaste da miña enfermidade?
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CANDELA ESTÉVEZ GARCÍA

IES Castelao (Vigo)

VOLVER
As candeas alumeaban todo Vigo nesa noite escura. Dende o ceo case
non sentía o ambiente festivo da zona vella, só unha tranquilidade que cubría
toda a cidade. Ascendín por un tobogán de aire quente e quedei suspendido
na inmensidade da noite.
Preto de alí os meus amigos preparábanse para a longa viaxe que ían
emprender cara á calor do sur. Todos cobizaban a calor do gran continente,
mais eu, dende pequeno, enfeitizárame coa cidade e as illas deitadas como
enormes cetáceos gardando a ría. Dábame mágoa deixala outro inverno.
A medida que me achegaba ao peirao, un recendo a mestura de salitre e
argazo penetrou no meu corpo lembrándome longos abrentes a carón daquela
ribeira.
Descendín en picado ata que o meu peito case acariciou as ondas da mar
tristeira. Observei a inmensidade do ceo e suspirei. Quizais era o meu último
día aquí. Sentín nostalxia.
Non quero marchar, non quero abandonar o meu fogar, non quero volver
sentir ese desacougo que me rodea cando abandono Galicia, mais semella que
o meu destino é emigrar lonxe sen mirar cara atrás. Marchar, volver, sen
chegar a sentirme de ningures... Estou canso e vello.
Fixen unha reviravolta no ceo e volvín ao meu niño. Alí esperábanme os
meus compañeiros, dispostos a partir outro inverno.
–Imos? –díxome un dos meus amigos abaneando as ás.
–Veña –contestei cun aceno.
Comecei a voar cara ao sur paseniño, sen moita présa... De súpeto, un degoiro veu á miña mente: por que non ficaba? Mais os paxaros temos a dirección
do noso destino impresa na posición do sol no día e nas estrelas na noite.
Con algo de fortuna, podería sentir o mesmo o próximo ano.
Seguín voando paseniño, sen moita présa, aspirando un recendo mesto.
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FÁTIMA EZZAHRA IBRAHIMI

IES Luis Seoane (Pontevedra)

A NOITE DA REGRESIÓN
A muller das noticias, perfectamente enfeitada e con cara de finxida
mágoa, relataba o fatídico resultado dun accidente de tráfico: tres persoas
feridas e un falecido.
Nese intre imaxinei tres persoas nun hospital rodeadas dos seus seres queridos e narrando a súa experiencia próxima á morte. Os demais, asombrados
e agradecidos polo non tan tráxico final, estarían escoitando con atención.
Pero tamén había un falecido. Un home de 33 anos. Xove.
Quizais nese momento no que eu estaba vendo as noticias, unha nai estaría
recibindo a chamada que a deixaría co corazón esgazado pola perda do fillo.
Talvez houbese unha esposa ou un marido preguntando polo sentido da
vida se non tiña o seu compañeiro nesta viaxe.
Ao mellor alguén estaría quedando orfo de pai, alguén que xa non podería
contar co amor paterno.
Ou quizais ninguén o estaba chorando. Quizais a ese home ninguén o botaría en falta e morreu desamparado. Talvez simplemente comezaba a ser
unha persoa menos no mundo.
Entón, unha única pregunta ocupou os meus pensamentos: quen me
choraría cando morrese? Cando o meu corazón deixe de latexar e os meus
ollos se pechen para sempre, quen adoecerá pola miña ausencia? Haberá alguén
ao meu lado cando caia o último pétalo da flor?
Cando morra, desexaría que as persoas que verdadeiramente me aman
sorrisen entre as bágoas e os lamentos, que esquecesen a dor e lembrasen
os momentos compartidos durante a miña vida, fose longa ou curta.
Sobre o infinito prado verde, ao lado da persoa coa que decidise compartir
a miña vida, tomados das nosas engurradas mans, mentres contemplamos
como se murcha a flor da vida: velaí a miña morte ideal.
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ELENA FERREIRO LEMA

IES Castro Alobre (Vilagarcía de Arousa)

O ASCENSOR DOS MEUS SOÑOS
O que parecía que ía ser un día como outro calquera converteuse nunha
xornada dunha vivencia desconcertante.
O meu espertador soou, como de costume, ás nove da mañá, pero cando
abrín os ollos, puiden observar que me atopaba nun ascensor, non nun calquera, un ascensor que che facía sentir que flotabas no aire e no cal podías
percibir un agradable cheiro a caramelo. Un ascensor de cristal que permitía
ver a inmensa altura que había baixo os meus pequenos pés, cos botóns de
cor branca e unha pantalla na que aparecía o número de piso.
Non vou negar que estaba asustada, non sabía onde me atopaba. Invadíanme os malos pensamentos, aínda que se interromperon cando no ascensor
entrou un mozo. Un mozo extremadamente alto e que me parecía familiar.
Os seus ollos azul intenso describían unha mirada pura e serea. Parecía querer transmitirme unha mensaxe, fracasando no intento. Quedei un intre
máis mirándoo, tentando comprender que quería de min. Un segundo máis
tarde dixo «Atoparasme».
Moi ao meu pesar, o ascensor detívose, abriu as súas portas e o mozo
marchou sen dicir nada máis.
Eu, por temor a saír de alí, quedei no ascensor vendo como el se afastaba
camiñando por un espazo completamente branco. Sería só froito da miña
imaxinación? Espertei ao escoitar a miña nai dicir «Daniela, corre, tes que
ver isto». Achegueime a ela e vin na pantalla do seu teléfono móbil unha
foto dun neno cos ollos azuis moi intensos. Si, era el, o meu novo primo
Brais, o mozo do meu soño.
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LUCÍA FONTÁN BEMPOSTA

IES Meaño (Dena)

RECORDOS ESQUECIDOS
A illa dos recordos esquecidos que perdida está entre a penumbra dos
ollos brancos.
Aquelas tardes de outono onde o vento arrolaba as follas que acariciaban
o meu cabelo castaño.
Aquelas tardes en que o canto dos rapaces espertaba a miña morriña de
querer volver ao pasado. Ver voar os paxaros ceibados que bailaban e cantaban á luz do día. Velos ir ata o ceo dos naufraxios sen ter que ver o inverno
chegar.
Esas tardes nas que a calor da cociña me inundaba no mar das bolboretas,
onde sentía que flotaba entre a nada, esa nada sen noite e sen día.
Que vai ser daquelas tardes que quedaron na illa dos recordos esquecidos
para non volver?
Agora só sinto o vento da fría noite de inverno bater as ramas espidas que
choran na noite de luar.
Só vexo nubes, nubes grises cheas de amargura. Cada tarde miro pola
ventá, observando como morren os días e como chega a nube gris, que
pouco a pouco me vai inundando de recordos que xa nunca volverán. As
miñas pernas xa non dan chimpos como antes, estremécense entre o manto
buscando un refuxio sen luz. A miña mirada perdida sen destino ningún
que busca un horizonte, e as miñas mans cheas de ledicia querendo voar
como as ás dos paxaros.
Que é peor, pensar que sigo aquí ou que xa nunca volverei espertar sendo
aquela rapaza de alegre mirada, que clamaba o canto dos paxaros?
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RITA GARCÍA FIGUEIRA

CPI de Progreso (Catoira)

ESMAGADA
Abrín os ollos. Estaba todo escuro. Doíame moito o costado, coma se me
pisasen 20 000 persoas descalzas, facendo forza cara abaixo. Sentía un material
rugoso e frío no lateral dereito. De súpeto, unha sensación quente comezou
a subirme polos pés. Non sei como, comecei a recuperar a vista. Agora podía
ver a xente naquel sitio. Todos eran violetas, moi pálidos, calados, case mortos.
Intentei moverme, pero non serviu de nada. Logo dun tempo, a xente que
había enriba da miña cabeza comezou, moi lentamente, a desaparecer. Non
saían flotando, só se desintegraban moi pouco a pouco. Cando xa non quedaba
ninguén esmagándome, un remuíño de vento ardendo a moita velocidade
deunos a todos na cara, incluso aos que eu tiña debaixo. Afogaba de calor.
Case non podía respirar. Comecei a preocuparme pola miña propia vida.
Entón, sen darme conta, quedei durmida, aínda que notaba como flotaba.
Era a mesma sensación de voar nunha nube. Un golpe na cabeza espertoume. Agora xa non había ninguén comigo: atopábame nun tubo estreito
e cada vez o material do que estaba feito se volvía frío canto máis continuaba
movéndome. Mirei para diante e para atrás e só vin escuridade. O camiño naquel conduto fíxose eterno. Daba voltas e voltas sen chegar a ningún sitio.
Ata que, sen esperalo, caín. O tubo rematara. Atopábame nun recipiente
transparente, onde un señor me observaba. Levou o vaso á boca, puxo unha
cara de satisfacción e dixo:
–Que boa saíu a caña deste ano!
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SOFÍA GUTIÉRREZ PEREIRA

IES Illa de Tambo (Marín)

BAIXO PRESIÓN
O precipitado descenso levárame a un pozo escuro, sen saída aparente,
xunto con outros compañeiros presos.
Non sabía como, onde nin por que estaba nesa estreita cela. A presión
que sentía ao meu arredor atafegábame tanto que cheguei a pensar que fuxir
dese lugar sería unha tarefa imposible.
A escasa luz que albiscaba ao fondo dunha especie de túnel parecía a única
esperanza de salvación que me quedaba, algo totalmente inalcanzable.
Intentei recordar a miña familia, os meus amigos…, mais non puiden, xa
que nunca houbera tal cousa. Unha sensación de tristura salgada quixo percorrer os meus ollos, as miñas meixelas, o meu nariz, os meus beizos… Case choro,
de non ser porque nunca tivera ollos, nariz, beizos e sentimentos.
Quixen reflexionar sobre a miña vida; porén, a primeira lembranza que
tiña era aquela caída que experimentei ao pozo onde me atopaba agora.
Todo quedara ben claro, tan nítido como a primeira pinga de auga nunha
treboada que non chega a tocar o chan. Eu só tiña un propósito, un soño,
unha esperanza, un obxectivo: a liberdade.
Tentei saír de entre a multitude que me incomodaba invadindo o meu
espazo, pero a enorme presión que asolagaba o lugar impediumo. Non nos
querían deixar saír.
Un novo intento, no que os meus compañeiros me axudaron, fixo que as
misteriosas forzas fosen perdendo folgos. Entón decateime da multitude de
seguidores meus que se formaran ás miñas costas. Aproveitei para seguir
insistindo, ata que a presión se esfumou e fomos directamente disparados
cara ao final do túnel no medio dun tremendo estrondo fedorento.
A claridade inundaba unha estancia máis grande. Expandímonos silandeiramente, ao par de varias expresións de noxo. Non lles agradabamos?
Foi entón cando descubrín unha pequena cara avermellada de vergoña,
ollándome amolada: esa era a miña nai.
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NOELIA LAGO CARPINTERO

IES de Chapela (Redondela)

MIÑA NAI... ONDE ESTÁ?
Non a atopo, non sei onde está, estou con moita xente, pero síntome só.
Todos levan caras tristes. Levanto a cabeza para atopar rostros de complicidade, pero todos miran ao chan. Diante miña está un coche e, atrás,
unhas mulleres chorando, estoume angustiando, doulle a man a meu pai, a
outra man queda libre, falta ela, miña nai.
Hai uns días foi traballar, e non volvín vela. Pregunteille ao meu pai:
–Onde está mamá?
–Está traballando.
Soábame a mentira, non podía ser, nunca botaba todo día fóra, e xa levaba dous…
Esa noite saín buscala.
Fun á fábrica, onde traballaba, estaba pechada. Vin unha luz, achegueime,
estaba un vixilante. Pregunteille:
–Ola, son Mario, fillo de Lucía, viches a miña nai?
–Leva días sen vir... Debeu sucederlle algo indo para a casa, e ti deberías
estar durmindo.
–Vale –dixen decepcionado–, xa marcho, grazas.
Coeime na casa, sen que meu pai se decatase, e metinme na cama, lembrando as palabras do vixilante: «Debeu sucederlle algo...».
A noite seguinte fixen o percorrido que debeu facer ela. Atopei o seu
pano, pero oín un ruído… Vin unha sombra detrás miña, corrín ata chegar
á casa, petei con todas as miñas forzas… Abriume meu pai, e díxenlle: Atopei o seu pano... Mandoume sentar e con algunha bágoa díxome:
–Mamá non volverá.
–Andrómenas, si que o fará, dígocho eu.
Funme para a cama chorando.
Á mañá seguinte meu pai espertoume cedo, e díxome:
–Vamos...
Non a atopo, non sei onde está, estou con moita xente, pero síntome só.
Todos levan caras tristes. Levanto a cabeza para atopar rostros de complicidade, pero todos miran ao chan. Diante miña está un coche e, atrás,
unhas mulleres chorando, estoume angustiando, doulle a man a meu pai, a
outra man queda libre, falta ela, miña nai…
Non eran andrómenas, miña nai non volveu…
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SOFÍA MATEOS PEDRAYO

IES Rosais 2 (Vigo)

NA FRONTE
A suor percorría o meu corpo, tensábame máis por cada segundo que
pasaba. O momento acercábase a unha velocidade inimaxinable para min.
Todos ían e viñan para controlar todo, eu repetíame constantemente que non
podería haber marxe de erro. Xa vía a miña cabeza rodar dende a guillotina
se iso pasase.
O feito de ver os meus compañeiros saír cara aquela matanza revolvíame
o estómago. Tantos meses xuntos e agora todos iamos ver quen realmente valía
e se preparara ben.
Asomeime con discreción a observar e analizar o panorama cando unha
forte luz me cegou e provocou que os meus ollos brillasen. Apartei a vista
axitando levemente a cabeza, na procura de convencerme de que cando
o pistoletazo de saída tivese lugar, nada malo ía pasar.
Por un momento mergulleime nos meus pensamentos, abandonando a
realidade por instantes. Un aviso e roce no meu ombreiro despistoume daquel
transo no que me estaba a mergullar, e deime conta de que xa era hora.
Un paso, outro paso, un máis. Por fin internárame no campo de batalla,
afastándome daquela escura trincheira, onde cantidades de ollos tiñan plenas
expectativas sobre nós.
Mirei atemorizado á fronte, decidido a facelo o mellor posible. Abrín os
meus beizos, disposto a falar, o nó da gorxa fíxose máis estreito, sentíame
afogado. Todo o que recordo foi un lampo, que de repente se tornou negro.
O meu esgotado corpo caeu ao nada.
Unha milésima despois, logo de enfocar a mirada, visualicei unha sala.
Coñecíaa ben, moi ben. E alí estaban eles, os de sempre. Algo desconcertados,
esperando o meu movemento. Escoitei un suspiro do director:
–De novo, con máis sentimento, estádelo facendo ben.
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LAURA ORTEGA BARREIRO

IES Fermín Bouza Brey (Vilagarcía de Arousa)

A EXCURSIÓN DO BICHO BÓLA
Esta é a historia do bicho bóla, coñecido no seu montículo de area.
Todo ocorreu cando decidiu saír de viaxe. O día seguinte de imaxinala
como a viaxe do ano, partiu inmediatamente sen rumbo fixo. Emprendeu
o seu camiño a pé, aínda que ao baixar do outeiro onde vive baixou rodando,
como bicho bóla que é. Camiñou e rodou ata chegar a un lugar onde o terreo
era areoso. Internouse en busca da aventura.
Nun momento dado decatouse de que non estaba só, senón que tiña
compaña. Mirou ao seu redor, e en canto xirou a cabeza deu de fronte
cunha estrutura inmensa e xiratoria. E alí estaban eles, os seus acompañantes.
Uns seres enormes vestidos con teas, e o peor de todo: tiñan pelo na cabeza!
Botou a correr en sentido contrario, pero estaba rodeado. Estaba diante
dun obxecto xigante por onde esvaraban eses seres. E de súpeto, un deles
tirouse cara a el. Se non fose porque pode rodar, non sei eu se podería seguir
contando a súa historia.
En canto se ergueu, descubriu con horror que tiña enriba dous seres
balanceándose de diante cara atrás subidos nuns asentos moi raros.
E de súpeto, ocorreu o inesperado. Un deles, o máis grande e máis vello,
colleu impulso e saltou; saltou en dirección ao bicho bóla. El veu pasar a súa
vida por diante dos seus ollos. Inconscientemente botou a rodar e correu
ata o lugar onde xa non había area.
Saíu de alí e dixo para si que xamais volvería ao parque.
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BEATRIZ OTERO DOTRAS

IES Politécnico de Vigo

ATA O LUSCOFUSCO
Liscaba. Perseguíannos. Tiñamos que chegar ao portal o máis rápido posible. Quedaba pouco tempo para que chegase o luscofusco e anoitecese.
Mireina e souben que nos atopabamos en problemas. Só quedaba media
hora para que rematase o tempo.
Seguimos correndo e atopamos un camiño sen saída. Empezamos a escoitar
o son dun axóuxere. Observámonos e xuntamos as mans, xa sabiamos o que
tiñamos que facer. De socato, aparecemos no outro lado da parede, non perdemos o tempo e liscamos de alí. Quince minutos. Xa case nos atopabamos
no portal, podíamos ver a saída. Vin o chan e decateime de que era unha
trampa, así que parei a miña compañeira antes de que o pisase. Dez minutos.
Podiamos observar a saída e non podiamos movernos alí, alén diso, soara de
novo ese son aterrador. Non ficamos máis tempo quedas. Comezamos a correr
como nunca o fixeramos. Decontado activouse a trampa. As baldosas do
chan comezaron a descender, facendo que caésemos.
Negro. Era o único que vía, non sabía onde me atopaba nin como chegara
ata alí. Nin sequera se me encontraba con Astrid. Crin que me atrapara de
novo, todo o que fixaramos non servira para nada!
Esperei, xa que nese intre era o único que podía facer. E, se vos conto
arestora o que pasou, non creredes que foi verdade. Comecei a caer cara
arriba! Alén diso, atopeime de novo con Astrid. Volvinme cara a ela e abrazámonos. Daquela, comprendemos que volveramos atrás no tempo. Esta vez
tivemos máis coidado co chan e trepamos pola parede para chegar ao outro
lado. As súas cabezas seguíronnos coa mirada, el non podía facer o que
faciamos nós. Estendemos as nosas ás e voamos cara á saída e saímos. Agora,
preguntarédesvos por que non o fixemos antes, mais ata ese intre non as
tiveramos!
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M.ª CANDELARIA PANADERO DIOS

IES Illa de Arousa

UN AMIGO DIFERENTE
–Ola, ola outra vez! Ninguén quere contarme nada? Que mágoa, co que
me gusta a min que me conten cousas todos os días. Queres contarme as
túas cousas? Eu sei gardar segredos, paréceche estraño?
–Pois si.
–E por que?
–Porque non es unha persoa.
–Mira, eu son un diario e teño moitos segredos, teño moitos amigos humanos, como: Lidia, Paula, Alberto, Carmen, Lois e Mariña... Son todos
coma ti.
–Cóntasme algún segredo deses humanos?
–Siiii, mira, Sabela, le aquí...
E así como asomou o fociño á paxina, PAM!!!
–Aaaiiii, iso doeume.
–Aguántaste, como podes querer que che conte os segredos doutras persoas?
–Ben, aí tes razón.
–Claro, que esperabas? Que con esa cariña de nena boa ía contarchos?
Pois lévala clara. Ou gustaríache que se me contas algún teu llo vaia contando á xente?
–Dito así...
–Ben, deixemos de falar de min e cóntame de ti.
–Espera, explícocho todo. Eu son unha nena orfa, pero os meus pais
adoptivos quérenme moitísimo, teño 10 anos e... non llo digas a ninguén,
pero gústame un rapaz, chámase... Espera! Por que che estou contando isto?
–Porque somos amigas, non si?
–Si, sigo, logo. O rapaz chámase Andrés é moi guapo.
–Oes, facedes boa parella logo, porque ti tamén es guapa.
–Vale, se ti o dis... Tamén che podo contar unha cousa que non has crer.
–Conta, conta!
–É a primeira vez que veño a un lugar así.
–Que dis! Nunca foras a unha tenda de xoguetes?!
–Pois non, non teño que ir a todos os sitios que van por Nadal os nenos para
pedirlles aos Reis. Non me fai falla vir porque eles xa saben o que quero.
–Claro, porque son Magos.
91

JAVIER PÉREZ BUCETA

IES Faro das Lúas (Vilanova de Arousa)

Era pola mañá, chegaron ao colexio. Principio de curso, de quinto de primaria. El mirouna a ela, ela mirouno a el. Comezaron a falar e non se sabe
cando acabaron. Querían verse, falarse...
Estiveron xuntos dende quinto de primaria ata segundo de bacharelato.
Foron á mesma universidade, estudaron o mesmo e na mesma clase. Non había
quen os separase. Cando chegaron aos vinte e catro anos, empezaron a ser
parella, unha parella cun soño. Querían vivir nunha casa afastada, eles sós,
ninguén máis. Preto do mar, pero non na praia. Un cantil sería perfecto.
Pasaron os anos, chegaron aos corenta e aínda non cumpriran o seu soño.
Ela atopábase mal e foi ao médico. Quedou perplexa coas palabras do médico. Díxolle que acabaría esquecendo todo, aínda que pouco a pouco.
Chegaron aos sesenta e cinco anos e, por fin, cumpriron o seu soño.
Xa estaba. Xa estaban na súa casa soñada. Ao lado esquerdo da casa había
un banco. Sentaron, mirando ao mar. Atardeceu. A auga púxose dunha cor
alaranxada e o ceo, amarelo.
–Precioso –dixo ela.
–Máis ca iso –dixo el.
Colléronse da man, miráronse e ela dixo:
–Nunca o esquecerei, nin esta paisaxe, nin esta casa, nin a ti.
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AROA POMBO GONZÁLEZ

IES Alexandre Bóveda (Vigo)

OS BURATOS DOS FORNELOS
Aquela mañá erguinme cedo para ir pasear o can. Mercara unha casiña
no Cunchido de Arriba, no Morrazo.
Estaba afacéndome ao contorno. Aproveitei para saír a dar unha volta.
Preto da casa hai un monte, o Cantón. Faláronme moi ben del, e fun exploralo. Unha muller comentoume que alí existen os chamados Buratos dos
Fornelos, onde un home esvarara e caera por mor dunha corda. Aqueles buratos daban á praia do Porto, despois a Santa Marta e por último a Liméns.
Eran moi perigosos. Malia todo, achegueime. Cando me aproximaba, sentinme
aterrecido. O can estaba moi preto, vixiando semellantes buratos, temía que
caese. Así, con afouteza, corrín a salvalo. Xaora, eu caín.
O can non. Comezou a oulear, atopándome, cheo de feridas.
Trasladáronme a Povisa e permanecín tres días. Supuxen que cando caera
no burato a miña testa non batera contra ningunha roca.
Quedei uns días de baixa para recuperarme; non só das feridas, senón
tamén do susto.
Quixen volver. Algo non encaixaba, preguntábame por que flotei e non
afundín. Tiña estraños pensamentos: cada noite soñaba que Xosé, o que
caera, fora o que me rescatara.
Ao chegar quedei pampo. Puiden enxergalo, alí estaba Xosé. O home veu
cara a min. Tivemos unha longa conversa.
Volvín á casa. Ao día seguinte tiña que ir traballar e esa noitiña non puiden
conciliar o sono. Estivera a falar cun defunto!
Pola mañá espertei, almorcei e saín da casa ao traballo.
Saudei os meus compañeiros, ignoráronme. Iso fíxome sentir mal, no
entanto, non lle dei importancia. Entrei no despacho, as miñas cousas non
estaban. Alguén entrou, era outro home que ocupaba o meu lugar.
Que pasara? Como era posíbel? Enchinme de ira e comecei a pedir explicacións berrando. Ninguén amosaba resposta ningunha ante a miña actitude,
era coma se non existise…
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VERÓNICA SILVA FOLGAR

CPI Santa Lucía (Moraña)

O ESPELLISMO
Hoxe volveuna ver. Eu non sei se crer o que di ou pensar que só quere
chamar a atención. Non sería estraño, pois aínda ten dez anos e a estas idades
os rapaces son moi argalleiros, chegando ao extremo de falar de amigos que
nin sequera se poden ver. Pero quen non tivo dez anos? A semana pasada
soamente a viu dúas veces. Esta, xa van tres. Un máis ca a anterior. Cando
chega á casa sempre di: «Volvina ver! É a árbore máxica!». Mais eu opino
que máis que máxica é arrepiante. E non o digo sen motivos. Todo comezou
hai un ano, cando a filla do panadeiro caeu dunha das súas pólas e rompeu
o brazo. Poucas semanas despois, a árbore foi eliminada. Sempre llo digo á miña
irmá, pero ela segue coa súa teima, coma se non me escoitase. «Seguramente
te trabucas de árbore. A miña está máis viva ca o gato», di ela. Pode que teña
razón, que me estea trabucando. Quen sabe. E se é verdade? Pero non son
parva e coñezo cada rúa da vila. Imposible ter unha equivocación. Paso
cada día a carón dela e non hai nada. Nada de nada. Aínda que iso é polo día.
A pequecha volve á noitiña. Pero que estou dicindo! Agora voume fiar da
rapaza que hai pouco non sabía falar? Vaia parvada. Facerlle caso eu a esa fervellasverzas. Algún día comprenderá que era froito da súa imaxinación, que
a todos nola ten xogado en máis dunha ocasión. Xa entenderá que non hai
árbore ningunha, que era un espellismo. Algún día comprenderá que no
noso mundo moitas persoas, lugares e incluso vivencias rematan por transformarse en fráxiles espellismos.
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SARA SOLIÑO IGLESIAS

IES Illa de Ons (Bueu)

QUE SUSTO!
Aínda era noite cando ía saír da casa. Mireime unha vez máis no espello
para colocar ben a mochila e abrín a porta. Fóra ía frío e unha néboa espesa
envolvía todo. Aínda que era un pequeno treito o que había que percorrer
dende a miña casa ata a da miña veciña, tería que abrigarme ben se non quería
coller un bo arrefriado. Abrochei o abrigo ata o pescozo e pechei a porta detrás
miña. Como o farol estaba outra vez avariado, comecei a camiñar ás escuras.
O camiño trazaba una pequena curva e era costa arriba; coñecíao de memoria, así que sabía por onde tiña que ir.
Era unha mañá calquera, pero eu sentíame estraña, coma se me observasen.
A inseguridade apoderouse de min e eu só pensaba en apurar o paso para
chegar o máis rápido posible ao meu destino. Un estalido. Sobresalteime,
pero ao momento caín na conta de que fora una rama que pisara sen querer.
O meu corazón ía desbocado e quería saír do meu peito. Botei a correr
cara ao farol seguinte e ao chegar parei en seco e timbrei na cancela. A luz
baixo a que me encontraba deume valentía dabondo para mirar detrás miña,
e alí estaba. Unha cara sinistra observábame e baixo una roupa vella distinguíanse unhas extremidades amorfas…
Nese intre, abriuse a cancela e, aterrada, precipiteime dentro da propiedade.
Mari miroume, confundida, e cando levou a mirada cara ao camiño suspirou
e dixo:
–Xa lle dicía eu a Maruxa que mellorase o espantallo antes de poñelo, que
se parece ao seu home!
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ÁNGEL VIDAL RODRÍGUEZ

IES Salvaterra de Miño

GUERRA
Os arqueiros xa estaban en cadansúa torre, os cabaleiros montaban no
seu cabalo, as catapultas a punto para disparar, o rei non paraba de dar voltas
no interior do seu dormitorio con cara de preocupación, as tropas inimigas
tíñano todo preparado, entón irrompe na sala onde se atopa o rei un cabaleiro:
–As tropas están listas, supérannos en número, pero poderemos con eles.
–Perfecto, que se preparen, que vou dar a orde de ataque.
–Si, señor –vaise.
O rei sae ao balcón do seu dormitorio, acompañado dun cabaleiro cun
corno.
–AO ATAQUEEEEEEEE –soa o corno e os cabaleiros saen ao galope
mentres berran.
–POLO REI, POLA NOSA TERRA.
Nese intre vólvese escoitar o corno e ducias de frechas con lume voan
polos aires deixando un ronsel que semella un lucecú.
No campo de batalla míranse centos de cabaleiros loitando polas súas
vidas, polo seu rei e polo seu pobo.
Berros de desesperación, sons metálicos producidos polo rozamento das espadas, sangue que brota de todos os corpos tendidos, centos de palabras
esquecidas, paz, amor, amizade...
Ao rei esváralle una lágrima do ollo, pasa pola meixela, ata a comisura
dos beizos, descende ata o queixo, e cae ao chan debuxando nel a palabra
esperanza; entón...
–Xoán, e se agora xogamos ás bonecas?
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GAÑADOR na categoría de BACHARELATO
JAIME ESTÉVEZ MOREIRA

IES Primeiro de Marzo (Baiona)

ELOS
6:30. O espertador soaba sempre a esa hora, todos os días do ano sen
excepcións. O almorzo, media hora máis tarde. Ata o mediodía adoitaba
ocuparse no xardín, ou se cadra limpando e dobrando roupa. Antes do xantar
sentábase nas bancadas do parque para ver o partido de baloncesto que alí
xogabamos todos os días.
Ás 14:00, o xantar. Facía a dixestión acudindo a unhas reunións relixiosas,
soamente para facer da quenda de palabra un arma disciplinaria da que dotarse. Pasaba o resto da tarde metido no seu pequeno dormitorio, escribindo
reflexións nun caderno. A cea, ás 21:30.
Entre toda esta deprimente rutina, sobrevivía o intre no que lle lía un
conto a Xacobiño antes de deitarse. Ás veces incluso xogaban ás agachadas,
cando ao conto non lle quedaban máis páxinas, e o pequecho sempre gañaba.
Iso era o que lle facía erguerse cada mañá. Pechaba os ollos ás 23:00.
E volta a empezar.
A disciplina era a única solución que parecera salvar a Canedo daquel ser
que lle bisbaba, magnificando os seus erros, cravándolle o arrepentimento,
entolecendo ata a pouca cordura que conservara alá no fondo do siso.
Soamente unha vez á semana rachaba os seus hábitos para conversar coa
psicóloga:
–Si, a verdade é que noto melloría, e todo grazas ao meu Xacobiño.
–Canedo... Recordas que o teu fillo xa non está, verdade?
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FINALISTA DESTACADO na categoría de BACHARELATO
LORENZO LORENZO COSTAS

EPAPU Nelson Mandela (A Lama)

A PRAIA DOS CRISTAIS
Había unha vez, nun país fermoso e moi, moi afastado, unha vila mariñeira na que vivía un pícaro que sentía unha forte paixón polo mar e polo
oficio do seu avó: soprador de vidro. O rapaz adoitaba pasar longas horas
en soidade, brincando entre as rochas dos cantís que había preto da aldea.
Cando os outros nenos reclamaban a súa presenza para xogar, el negábase
e acudía, cada serán, ao mesmo lugar onde, ás agachadas, observaba pacientemente o ir e vir das ondas, esperando –con ilusión– albiscar unha serea.
Un día de verán, no luscofusco, e mentres unha airexa fresca peiteaba os
campos de centeo, o neno viu recompensada a súa espera. El non daba creto
ao que vía, pero cando a serea falou, deixou de dubidar; era xusto como
sempre a imaxinara: un torso esvelto, de muller nova, semicuberto por un
chaleco de cunchas mariñas e na cabeza unha longa e marabillosa cabeleira
dourada. A cola –distinta á de todos os peixes que o neno coñecía– era longa
e espigada, recuberta dunha pel verdosa e limpa.
Despois dunha longa conversa, o neno prometeulle á serea levarlle cada
día un agasallo e, así, acudía cada día ás rochas con preciosos traballos de
vidro, elaborados polo seu avó primeiro e por el mesmo despois. A serea
case nunca aparecía e o mozo guindaba os obxectos con forza, que caían
entre as ondas dende o alto dos acantilados.
Ninguén sabe cantos anos hai que ocorreu isto, nin sequera que foi daquel
namorado das sereas e do mar. Pero é proba viva desta lenda a existencia
dunha praia fermosa, construída polo paso do tempo e a forza das ondas,
que depositaron entre a area os anacos dos agasallos esnaquizados contra
os penedos dos cantís onde, un día, un cativo falou cunha serea.
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FINALISTA DESTACADA na categoría de BACHARELATO
SANDRA PIÑEIRO AGUETE

IES Johan Carballeira (Bueu)

SOLTA A MELENA
Escuro e húmido, así era o faiado que ocupaba William para espiollar as
perrucas que o seu xefe roubaba nas rúas.
Dende 1900, un par de anos atrás, coñecía a ese señor: Joshua, un carniceiro casado e con fillos que atopara negocio en elaborar unha técnica do
máis singular para o roubo de perrucas. Resultaba proveitoso polo caras que
resultaban e o fácil que era venderllas aos seus compañeiros de clase obreira
que non podían permitirse unha de calquera outra forma, posto que estaban
destinadas aos burgueses.
Era bastante sinxelo, e aínda que ao principio sentía unha gran repulsión
ao tocar eses matos graxentos e cheos de vida, ao final, ese emprego resultara
ser unha grande oportunidade.
Porque William comezaba a ser feliz e ata creara a súa fórmula para fulminar aqueles parasitos mesturando produtos de limpeza. Era efectivo, polo
menos.
A súa rutina non tiña moito misterio. Cando tocaban as campás da fábrica, el saía cara ao traballo cavilando como fora o día. E no camiño o seu
estómago remexíase da emoción. Que clase de perrucas atoparía Joshua
hoxe? Como sería a súa densidade, cor, lonxitude? Unha loira? Gustábanlle
as loiras.
E é que William, aos seus 17 anos, descubrira que o seu maior gusto era
probar perrucas roubadas a señoritas. William sentíase ben, sentíase guapo.
Cos seus dedos peiteaba as puntas, mirábase con garbo no vidro da fiestra e, por primeira vez, queríase.
Que anhelo verse desa forma e que chasco volver ser el. Algún día ese traballo daríalle o diñeiro suficiente como para pagarlle a Joshua por unha
delas.
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LUCÍA ÁLVAREZ VIDAL

IES San Tomé de Freixeiro (Vigo)

PRECISO RESPIRAR, NON AFOGAR
9. Tomo aire e noto como escapa polos pulmóns. Fáltame o oxíxeno. Non
podo respirar.
8. Escuridade. Allea sensación a de sentirse dono dos meus pensamentos.
Tanto cuestionarse todo deixa a un con dor de cabeza e de remordemento.
7. Parece coma se as agullas do reloxo estivesen observándome con cautela,
esperando a que me fixe nelas para cohibirme máis. De súpeto, estas comezan
a apurar, ata esfumarse deixándome sen alento e sen vivir.
6. Por que non son capaz de concentrarme? Por que non podo ser coma
os demais e facelo? Soamente quería descansar. O de durmir non é moi
compatible cos estudos. Se non durmo, non me concentro, e se durmo non
descanso, pois as leccións e os problemas roldan pola miña cabeza coma un
parque de atraccións.
5. Agora xa non sei que dirección seguir. Se onte os camiños non eran claros,
agora xa non diviso sequera o mínimo paso cara ao futuro. Quero realmente
dedicarme a isto o resto da miña vida? Non me fartarei? Faráseme monótono?
4. A súa voz latexa na miña memoria coma un ritmo constante. «Non te
estás a esforzar.» «Os resultados poderían ser mellores.» Nunca desexei tanto
que o mundo fose mudo.
3. Síntome nun círculo dando voltas, perdéndome para encontrarme.
O problema é que non atopo a ninguén.
2. Xa non era o de antes, acabóuselle o amor, dixérame. Agora intento buscar a aceptación. Seica trataba de atopar nel o amor que eu non son capaz de
darme.
1. A monotonía perségueme. Non atopo segundo sen planificación. Erguerse,
almorzar, andar… Todo se converteu nunha continua repetición. Xa nin
aprecio o agasallo de estar con vida.
Seica todo comezou cunha acción e co seu respectivo pensamento consecuente.
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ALBA BOUZÓ CORDERO

IES A Cañiza

ESCRAVO
Xa non lembro o que é sorrir..., nin sequera o que é chorar... Despois de
pasar tres días chorando noite tras noite, acabas secando, tanto de emocións
coma de bágoas.
Un escravo non ten dereito a chorar.
Un escravo non ten dereito a rir.
As ordes convértense no único que me mantén con vida. Xa perdín toda
esperanza e seguir as ordes dos meus amos é o único que podo facer.
Un escravo non ten dereito a ter esperanza.
Un escravo non ten dereito a ter privacidade.
Lembro que antes tiña soños, desexos, pero desde que a miña «nai» me
vendeu ao meu primeiro amo todo iso desapareceu. Agora só sobrevivo día
a día... Non sei como.
Un escravo non ten dereito a soñar.
Un escravo non ten dereito a ser libre.
Odio a miña vida, pero non son o suficientemente valente como para acabar
eu mesmo con ela. Só me queda esperar a que chegue a miña hora... e espero
que sexa canto antes.
Un escravo sempre será un escravo.
Un escravo morrerá só se o seu amo llo permite.
As palabras deixaron de danarme hai moito, xa non lembro canto. Limítome
a seguir ordes, sexan cales sexan. Pero hai unha que nunca puiden entender:
Vive a vida como ti queiras.
Ao meu novo amo... creo que nunca poderei entendelo. Non fai máis que
dicir frases sen sentido, estrañas para min.
Ensinareiche o que é querer e ser querido.
A vida non é só seguir ordes, debes tomar as túas propias decisións.
Do mesmo xeito que el, os demais serventes da casa actúan de maneira estraña.
Por que se comportan tan amigables co amo?
Por que o amo non lles grita cando cometen un erro?
Por que sinto calor, tranquilidade, cando o amo me trata co que eles chaman agarimo?
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ALBA COLLAZO SORRIBAS

IES do Castro (Vigo)

ESQUECER
Podo ver moita xente, pero só recoñezo á miña querida Elisa. Parece
maior… Como pode envellecer nun intre? Non sei onde estou. Como cheguei
ata aquí? Que está pasando? Quero unha explicación! Por que estou canso?
Debería calmarme. Voulle preguntar a este rapaz louro onde estou. Sinto
como que as palabras están atascadas na miña gorxa. Que me pasa?
Estás na casa, avó.
Avó? Eu… teño netos? Esas cousas non se esquecen así como así. Como podo
non recordalo? Está a mentir. Rapaces malcriados do carallo! Quen cre que é?
Que é o último que lembro? Non o teño claro… Eu era un neno e vía o mar
por primeira vez. Non. Iso non é. Eu bailaba con Elisa. Non, tampouco
é iso… Teño un fillo! Ai, como o quero! Recórdoo…
Non! Esa canción que soa. Esa melodía é a que soara no enterro, cando
morreu… Morreu! Non pode ser que o meu fillo morrera! Non. Esta xente
fíxome algo. Non pode ser verdade… Non podo fiarme do que penso?
Quero saír de aquí.
Agora non me funcionan os músculos? Dóenme os nocellos, a cadeira…
As articulacións, todas, están como… ríxidas. Miro a miña man. Está engurrada e teño manchas na pel. Que pasa?
Un rapaz louro mírame triste.
Son o teu neto, Luís, non me recoñeces?
Nego coa cabeza, non recordo nada. Non entendo. Síntome impotente.
Esquecinme de quen son… Non me coñezo?
Vexo unha muller, loitando contra as súas bágoas, coller o neno nos brazos.
Vamos, Luís, xa sabes que o avó está maliño...
Estou maliño? Son avó? Non pode ser así. Eu sei quen son…, pero non o
lembro… Carallo! Por que non me lembro de nada?
Podo ver moita xente, pero só recoñezo á miña querida Elisa. Parece
maior…
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REBECA ESTÉVEZ CASALES

IES Politécnico de Vigo

PLÁSTICO SOBADO
Pa conduce coma un tolo. Ma e el pelexaron; non me acordo de por que.
Pa baixa pola rúa e xira bruscamente na rotonda. O meu corpo sae disparado cara á porta. Pouco máis e matámonos, penso. Ma está pálida. Creo
que ten medo.
Cando pa aparca o coche, ma baixa escopetada a comprar unhas cousas
ao súper. Decido ir con ela. Pa esperaranos sentado diante do volante. Esbózolle un sorriso antes de saír á rúa. El nin me mira.
Pan, polo, unhas Coca-Colas, papel hixiénico e tampóns, que non sei o que
son. Esa é a lista da compra. Pagamos na caixa. Ma leva dúas bolsas e eu
levo o papel hixiénico polo escave azul.
Cando saímos á rúa, buscamos o coche de pa. E buscamos, e buscamos;
pero xa non está. Por que xa non está? Ma ponse pálida e chama por el, a man
tremendo cando achega o móbil á orella. Pa colle e colga. Por que colga?
Entón ma bota a camiñar cara ao súper. Vou con ela e axúdoa a deixar
o polo no sitio onde o collemos. Ma dime que non podemos levar conxelados
se volvemos a pé, porque vivimos bastante lonxe e pódense estragar. Dimo
con bágoas nos ollos.
Por que temos que volver camiñando? Por que chora?, pregúntome.
E, de súpeto, síntome moi triste, coma cando alguén se mete co meu nariz.
Como ma. Bótome a chorar. Ela dáme a man e apértaa con forza.
Ese día, o polo queda no súper, na súa bandexa branca, protexido polo
plástico sobado. Paréceme que é a agresión en si. Quen fose que o comprou
quedou coas probas do delito.
Espero que el puidese facer xustiza. Nese entón, eu non podía.
Pero, mamá, papá, agora xa sei o que é un tampón.
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LYDIA LORENZO CISNEROS

IES Alexandre Bóveda (Vigo)

MISIÓN NOCTURNA
Acordo suando e decátome de que algo non vai ben. O espertador atrasou
e a misión desa noite era a primeira da miña carreira. Desfágome da manta,
collo o meu saco e saio ao frío da noite. Aínda non sei como chegarei ao
lugar de encontro a tempo.
A ruta máis rápida é a do bosque e, a pesar dos riscos, decido arriscarme.
O sol está a piques de saír e preciso realizar o meu traballo na escuridade.
Vou saltando dunha árbore á outra, ás presas. Cando chego á base do edificio
decátome da realidade: subir até o andar dez gabeando pola fachada non ha
ser doado. Preciso pórme mans á obra xa. E iso fago: andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 e pum! Esvaro varios metros, mais consigo determe antes de estrelarme
contra o chan. Para colmo, pasa un coche pola rúa e ninguén pode verme aquí.
Poría en perigo o noso segredo.
Sen pensalo dúas veces, abro a fiestra do andar tres e introdúzome dentro,
agochado e sen respirar. Cando xa non hai perigo fóra, saio e comezo a rubir
de novo. Os meus brazos tremen de medo e de frío.
Por fin chego ao piso dez. Recollo a corda, métome dentro e camiño moi
amodiño, sen facer ruído, até o cuarto máis pequeno da casa. Sei exactamente o que vou atopar alí, teño os planos e as instrucións do que debo
facer: aproxímome á cama, agatuño por ela e detéñome a contemplar a doce
expresión do meniño que alí dorme. Recollo o dente de leite que lle caera
esa mañá e métoo dentro da bolsa. A cambio, déixolle o crebacabezas de
cores que tanto desexaba.
Chámome Pérez, ratiño Pérez, e a partir de agora este será o meu traballo.
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SARELA MEANA CASTRO

IES Alexandre Bóveda (Vigo)

PRECIPICIO
Frío. Baleiro. A morfina percorre o antebrazo, as veas xéanse, e sinto o familiar
proído. Agora estou deitada na area. Algo me fai cóxegas nas puntas dos
pés, e un banco de peixes cruza ao meu costado. Abro os ollos e o salitre cóbreo
todo. Os meus cabelos danzan ao redor. Non vexo os raios do sol, debo de
estar mergullada ben fondo.
Entón deixo que a corrente me eleve. Ascendo e, metro a metro, a luz aparece mesturada coas burbullas ao meu redor. Sorrío, imaxinando que son
quen de respirar, cando os meus pulmóns levan xa un bo cacho suplicando
osíxeno. Pero sigo subindo, e o ceo debúxase na superficie. Dígolle ao meu
corpo que agarde, que en nada poderei axudalo. As miñas extremidades enrédanse coas algas que atopan no camiño, seica arrastro comigo gran parte
do fondo mariño, que cada vez pesa máis.
E sucede. Emerxo suavemente, os pés son os primeiros afortunados en
sentir o exterior, e paralelo ao meu rostro, o corpo que non sinto como meu
sae á superficie. Os meus pulmóns comezan a recuperar o seu tamaño
habitual, e custa tomar unha bafarada de aire, aínda que podería acabar co osíxeno existente nuns segundos. Os meus ollos céganse coa luz, de súpeto todo
brilla. As árbores rodean o que agora semella unha lagoa e esváense coas
nubes, por riba de min.
Unha cor translúcida comeza a nubrar a miña vista, primeiro polos bordes,
e desaparecen as árbores. Logo polo ceo, borrando o azul e camuflándose
coas nubes sacadas dun conto de fadas. Todo se volve branco, mais eu aínda
floto na auga, as ondas balancéanme e volvo pechar os ollos. E sinto o frío
de novo, apertándome a alma.
–Pas!
E esperto. Todo segue sendo branco, na sala do quirófano.
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JOSÉ AUGUSTO MOARES GUEDES

IES A Basella (Vilanova de Arousa)

UNHA EXCURSIÓN AO CAMPO
Xurxo dirixíase no seu medio de transporte a inspeccionar o terreo. Non
tiña nada mellor que facer. Tras un par de minutos, decidiuse a aparcar e dende
alí, continuar a pé. Había unha paisaxe preciosa. Levou consigo unha cantimplora, comida para o xantar, un libro e uns prismáticos. Pensou en camiñar
un par de quilómetros, coller o seu transporte e volver á súa casa. Pasaron
algunhas horas e xa comezaba a ter sede e algo de fame. Non conseguira
atopar nada que chamase a súa atención. Apoiouse contra unha árbore da
zona que tiña moitas ramas baixas e dispúxose a trepalas. Esa aventura foi
todo un éxito. Agora si, sentado nunha rama, contemplaba feliz a paisaxe
comendo os plátanos que levaba consigo. Tamén esgotou o zume de piña.
Era a hora de ler, quedábanlle unhas cantas follas, así que se decidiu a terminalas. Cando rematou, desfixo todo o camiño, coa intención de chegar
de novo ao seu transporte. Notábase xa canso. Porén, chegou bastante ben
de enerxías. Montou e dirixiuse á súa casa, na cidade. O seu transporte era
moi lento e pesado. Alcanzou a entrada da cidade case de noite. Aínda debería
haber moito ambiente e confirmouno ao penetrar no centro. As persoas
comezaron a berrar con medo e asombro. Nunca viran na cidade un chimpancé montado nun elefante.
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EDUARDO RODRÍGUEZ SAIZ

IES Politécnico de Vigo

XANEIRO
Como lembrarei estes días?
O terceiro andar é unha dimensión paralela á vida que vexo máis aló das
ventás. Deste lado sempre a mesma atmosfera, a mesma luz, o mesmo
cheiro. Un non-mundo, un non-espazo, un non-tempo.
A rutina marca o paso das horas no hospital: a falta de reloxos, é o aseo,
ou a comida, o que nos ordena a vida. Porén, prefiro as tardes. Son un territorio
seguro onde sei que non seguirán chegando malas noticias, onde o armazón
de medias verdades que temos construído ao teu redor non se vai vir abaixo,
deixándote ao bordo do abismo.
Collín o costume de fixarme na mirada das persoas que veñen. Pero ten
que ser necesariamente a primeira mirada, antes de que aparenten que todo
está ben, que vas saír desta. Máis que tristeza, hai sorpresa.
Véxoos e penso que a min me espertas tenrura. Con dedos trementes tratas
de peitearte, recolles o pelo, queres poñer unha pinza, pero a túa torpeza
é máis tenaz que a túa coquetería. Agora lembro un guecho caendo sobre a
túa fronte.
Dormes engruñada, pero non quero acomodarte por medo a que espertes.
Xa non queda nin rastro das túas xeografías sinuosas, o teu corpo é unha
paisaxe de ángulos e arestas.
Respiras amodo. Deixas de respirar.
Lémbrome perfectamente de cando deixaches de respirar.
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FINALISTA DESTACADA na categoría de ADULTOS
EVA CASTRO OUTEIRIÑO

IES Sánchez Cantón (Pontevedra)

POR AMOR Á ARTE
Non podo dicir que me sorprenda, pero si que me decepciona. Dous
séculos pasaron e non evolucionamos moito. Reparo nas miradas que me
lanzan e leo nelas as palabras que calan, sei que me tachan de fresca e desvergonzada. Non teño nada que ocultar e non atendo aos desprezos que ás
veces me dirixen, ao contrario, sorrío coa mirada á fronte, orgullosa de ser
quen son. Tamén iso os ofende e escoito como din: «Mira, que alfúfara está».
Se eles soubesen que por dentro morro de amor…
Nunca esquecerei o día que o vin por primeira vez, non sei de quen foi
a idea de organizar unha exposición colectiva á que ambos os dous estabamos
convidados. En canto o vin, o meu corazón acelerouse e por primeira vez
sentín pudor ante a visión de aquel home tan perfecto. O seu rostro, o seu
corpo, as súas mans, a seguridade que amosaba, a súa incuestionable beleza,
a súa gallardía, a súa exquisitez. Non fun eu a única que sucumbiu aos seus
encantos, sen facer nada conseguiu ser o centro de atención, os eloxios chovían ao seu redor, todas as miradas concentrábanse nel.
Coincidimos cada día durante unha semana, sempre en silencio, sempre
desde a distancia. E igual que veu, marchou, deixando a miña vida do revés.
Hoxe o seu recordo regresou a min coa aparición de Paolo e Francesca,
dous seres marabillosos que non se avergoñan de amosar o seu amor abertamente mentres se funden apaixonados no bico máis incrible que vin, quizá
máis fermoso que O bico de Klimt.
Hoxe pregúntome se David estará ben, se o tempo deixaría algunha pegada
no seu corpo louzán. Non podo evitar pensar que cando Goya me pintou
espida tivo que sentir o mesmo que Miguel Anxo cando o esculpiu a el.
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FINALISTA DESTACADO na categoría de ADULTOS
JAVIER FERNÁNDEZ DAVILA

CEIP Humberto Juanes (Nigrán)

O FARO
O faro pendía do ceo cun fío invisible de dignidade e enteireza. A brisa
mesturábase nun cóctel co aroma do mar e a herba. Xuntos os tres, suavizaban
a dura base granítica da costa. María abriu os narnos e aspirou con forza a
humidade do cabo, coma se quixese xear o seu corazón cun pequeno furacán
interno. O xornal que levaba na axila falaba dela. Contaba unha historia
de vello que non se adaptaba aos tempos de agora, á realidade de loba que
compartía o seu segredo. Doeulle a cabeza, e por un imperceptible momento
pareceu marearse e extraviar o equilibrio. Rescatouna de novo o vento, con
pequenas labazadas de xeo que lle recordaron onde estaba e para que.
Fíxose noite moi axiña, cunha escuridade inesperada e prematura. Pensou
no día da morte do seu marido, e comezou a correr polo cabo, sobre a herba,
máis alá do faro, por entre as rochas e os restos metálicos de naufraxio que
sobrevivían no esquecemento. Correu coma se fuxise do mundo, do seu marido, da torre e do torreiro, do xuízo, do fiscal, e dunha sentenza absolutoria
á que ninguén lle daba creto. Correu coma se esa noite quixese cear co demo.
Correu cara o mar.
Unha lancha motora de gran potencia abarloou as rochas, conducida por
un home intenso, de brazos fortes e complexión morena. Ela subiu á embarcación e, a reloxo parado, sacoulle un bico profundo e severo. Despois
amarrouse ao seu torso e deu a orde de partir.
A esposa do capitán, a muller infiel e solitaria, a amante do fareiro, a acusada
absolta, a asasina verdadeira, a xefa do clan dos colombianos, a bolboreta de
ferro, todas elas sorriron e perdéronse no horizonte á busca da próxima descarga.
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FINALISTA DESTACADA na categoría de ADULTOS
PAULA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ

CEIP da Espiñeira (Aldán)

VALENTE CAMPIÓN. CAMPIÓN VALENTE
A palabra que máis escoitara Roque na última semana fora campión.
Na porta da escola, no parque, na tenda ou na rúa, sempre había alguén que
o recoñecía e lle lembraba a súa fazaña do ano anterior.
Quedara primeiro da súa categoría no cros da vila, e iso que el era o máis
novo. Dende aquela, moitas persoas arelaban a repetición do feito. Roque
gozara coa carreira, pasárao ben, correra cos amigos, fixera outros novos
e, por fin, quedara demostrado que a rapazada da súa escola era máis rápida
ca a dos outros coles da vila.
Chegou o día e todas as miradas estaban postas nel. O home do bar do lado
da súa casa saíu desexarlle sorte. O da panadaría e as mozas do quiosco
tamén. A mensaxe, sempre a mesma: «Moita sorte, campión. Dálles duro, valente. Roque, ti podes con todos. Forza, Roque, Forza». As palabras non
saían da boca dun Roque emocionado. O corazón latexáballe con forza. Seus
pais mirábano e facíanlle pequenos xestos coa cabeza e as mans, dicindo
non ten importancia. Os tres da man dirixíronse ao centro da vila.
Na praza principal estaba xa todo aquelado para a saída. Moitos pais estaban alí e chamábano para que se achegase: «Veña, campión, a nosa escola
gañará outra vez!».
Roque achegouse a un portal da praza. Ao da escola de baile da señorita
Fina. Un gran cartel ocupaba a cristaleira. Hoxe sábado, Master Class especial
con Madame Espagar. Entrou. Unha muller cun tutú de cores e un gran
moño na cabeza foi recibilo.
Roque volveu a cabeza cara a seus pais, que dende fóra levantaron os brazos
como sinal de vitoria.
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FINALISTA DESTACADA na categoría de ADULTOS
DELIA GONZÁLEZ LABRAÑA

IES A Paralaia (Moaña)

O IMPERATIVO DA CORTESÍA
Gaela, a piques xa de chegar ao seu destino, esculcaba pola fiestra, mente
perdida e ollada errante.
Ergueu a testa ao escoitar o rinchar das portas do autobús, que invitaban
ao seu interior aos pasaxeiros da última parada. De entre a marea de rostros,
un éralle vagamente coñecido.
Non tivo tempo de afastar a mirada antes de que aqueles ollos se cruzasen
cos seus, prendéndose neles unha faísca de recoñecemento. Non conseguiu
evocar un nome nin un lugar para aquela cara. A outra comezou a marchar cara
ao fondo do autobús, os ollos aínda trabados en Gaela, e Gaela, malinterpretando as súas intencións, retirou a súa bandoleira do asento da dereita.
A outra deu un pequeno tropezón co súbito cambio de dirección, e sentouse
torpemente no bordo do asento que lle fora imposto. Entreabriu os beizos,
musitando palabras que Gaela non acadou a escoitar, pero cando quitou
o auricular do oído dereito, a outra xa estaba de volta en silencio. Gaela
esbozou un medio sorriso, chea de incomodidade, e tentou emitir unhas
palabras de saúdo que abandonaron a súa gorxa en forma de croo incoherente.
A outra asentiu educadamente.
Apenas un instante máis tarde, Gaela tivo que dobrarse torpemente sobre
as pernas da outra para conseguir, coas puntas dos dedos, premer no botón
de parada. Escorreu logo con dificultade cara ao corredor, mentres a outra
se apertaba contra o asento, como tratando de fusionarse con el.
Xa libre, Gaela, aínda cun auricular colgando e o outro na orella, pensou
en algo que dicir. Pero a marea de xente empurrábaa inexorablemente cara
á porta, mentres ela llelo agradecía en silencio.
–Deica logo.
–E ti tamén.
Xamais se volveron a ver.
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FINALISTA DESTACADO na categoría de ADULTOS
FABIO RIVAS PARDO

Facultade de Filoloxía e Tradución (Vigo)

O NÚMERO 90
Non se atopaba a contragusto, pero tampouco estaba onde quería estar.
Os Eagles tocarían Kiss the Devil, e Breixo sabía que lle encantaba. Aproveitou
o mínimo interludio para saír da estancia.
—Necesito fumar —desculpouse.
Ela estaba excitada. Who’ll love the Devil? Who’ll song his song? Who will
love the Devil and his song?, entoaba ao unísono coa banda e cos demais espectadores. Levábao preparando dende que comprara as entradas, pero
Breixo concluíu que non era o momento oportuno para pedirlle matrimonio.
I’ll love the Devil! I’ll sing his song! I will love the Devil and his song! Levou
as mans a ambos os lados do pantalón: ao esquerdo para sacar o paquete de
tabaco e ao dereito para comprobar que o anel seguía alí
Era novembro, pero fóra non ía frío. Abriu o paquete de tabaco e dispúñase a prender un cigarro cando un home que entraba no local o golpeou
de súpeto. Máis ou menos, sería da súa idade. Era lampo e de faccións escuras,
posiblemente de orixe musulmá. Tras del entraron tres máis con certo parecido.
Who’ll love the Devil? Who’ll kiss his tongue? Who will kiss the Devil on his
tongue?
Coa primeiro refacho de disparos, Breixo mirou o ceo buscando foguetes.
Co segundo, reparou na súa procedencia. A música deixara de soar e unha
manda de berros e disparos envolveuno todo. Co barullo non se escoitaba
nin a el mesmo mentres a chamaba.
Atopouna tendida no chan. O sorriso que debuxou ao contemplalo foi o
derradeiro ápice da súa vida. Cubría o abdome cunha man ensanguentada.
Breixo apertoulla e bicoulle a barriga logo de apoiar a cabeza nela.
Segundo cifras oficiais, esa noite morreron 89 persoas no Bataclán. Breixo
sabía que realmente foran 90.
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JOSÉ ÁLVAREZ ESTÉVEZ

CEIP Marquesa do Pazo da Mercé (As Neves)

PISCO
Eu son Pisco, un paporrubio sinxelo. Vivo na eira dun colexio do Sol do
Condado.
O meu lar é un piñeiro alto que está no patio da escola. As súas pólas dispóñense coma pisos dun enorme edificio. No sexto teño a miña vivenda:
unha morea de frouma que se arrexuntou entre dúas polas. Decoreina cunhas
plumiñas. Cun chisco de herba e musgo fixen a miña cama.
Alí protéxome do frío e da calor, da chuvia e do vento, da aguia e do gabián.
Sérveme de miradoiro: contemplo as verdes montañas portuguesas, o suave
decorrer do Miño e as montañas da Paradanta.
Acotío visítanme a pega rabilonga e o merlo branco. Na primavera, o cuco
cuqueiro.
Estes días teño o corazón compunxido polos incendios do outono que
deixaron o meu lar chamuscado.
Era domingo polo serán, de súpeto o Sol tornouse vermello e xurdiu o lume
entre as xestas. Coa forza do aire alancou sobre nós. O meu piñeiriño ficou
carbonizado.
Hoxe viñeron uns homes e cortárono polo pé. Levaron parte da miña vida
nun tractor. Marchaba paseniño e triste. Que mágoa!
Funme pousar no seu cañoto. Observei os seus corenta aneis. Toda unha
vida! Cubríronseme os ollos de bágoas.
Cando veñan o merlo branco e a pega rabilonga, chorarán. Deica uns días
chegará o cuco cuqueiro e... chorará.
Entre o fasco atopei un piñón. Collino co peteiro para comelo… pero
non! Escaravellei non chan e depositei o piñón coma quen pon un neno no
berce a durmir. Tapeino coa lixeira terra. Seguro que na primavera xermolará
un piñeiriño que irá medrando e sexa tan grande coma o seu pai.
Nel farán a súa morada os meus descendentes. Virán a pega rabilonga,
o merlo branco, o cuco cuqueiro, e entoarán un himno á natureza.
No ceo lucirá o arco da vella para animar a festa da vida.
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MILAGROS AREÁN REIGOSA

CEIP Vilaverde (Pontevedra)

A NENA VIAXEIRA
Kati soñaba, tiña os ollos pechados e un sorriso doce nos beizos. Tocaba
o piano, e a melodía dunha sonata reflectíase nas súas pálpebras brancas,
destacando sobre o morado das olleiras.
Durmía e era feliz, notábaselle ben na expresión relaxada do seu rostro,
na branda man que caía descoidada sobre a saba.
Atrás quedara a loita cotiá sobre o veleiro branco no que cada día acudía
a percorrer o mundo, enfrontándose a perigos incertos, a monstruosos
seres e lugares cheos de tebras.
Algún día a viaxe era máis relaxada. O mundo tamén ofrecía praias de
area branca e augas que viraban do verde ao azul a pouco que un as mirase
dende arriba ou dende abaixo.
Por iso pagaba a pena viaxar.
O seu pai abrazouna forte, deulle un bico xusto alí, preto da orella. Alí
tiña Kati un lunar, que parecía posto para marcar o lugar dos bicos.
Despois recolleu o libro que estiveran lendo. Moito lle gustaban a esta pequena as historias de viaxes! Mesmo lle valían para entreterse os folletos das
axencias, eses que traen fotografías a toda cor de paraísos marítimos con
cabanas feitas no medio do mar!
Calquera cousa era boa para percorrer o mundo sen saír daquel cuarto.
Pechou a porta e deixou a Kati durmindo, seguro que soñaba que estaba
tocando o piano, porque tiña cara de felicidade.
El tamén saíu do cuarto sorrindo.
Foi buscar un bocadillo para cear algo ás presas, mañá tocaba outra sesión
de quimio.
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JAIME BARREIRO SANTOS

CEIP A Rúa (Cangas)

O BANCO DA ALAMEDA
Os bancos roídos que enchen as alamedas distinguen as persoas. Para
quen vai de visita, un é igualiño ao outro. E ese, a todos os demais. Iso non
ocorre con quen chega de novo ao parque coa intención de quedar nel. Hai
tantas diferenzas entre un banco e outro que a Sebastián lle custaba crer que
alguén non parase a elixir.
Dende o seu banco víanse as fiestras do hospital. En realidade, enteiras
tan só se vían dúas: a maternidade e a da sala de xerontoloxía. Chegaba dabondo.
E alí, no banco, no seu, o home vía o camiñar das vidas dunha fiestra cara
a outra. Vía como os berros dos meniños calmaban os tusidos xa afogados
dos vellos xa en prórroga.
Cando un chega ao parque para quedar, co tempo, adopta pasatempos
que o enganen, que lle alonguen ou encollan o tempo a vontade, aínda que
sexa mentira. Aínda que Sebastián soubese a mentira.
E, por suposto, eses pasatempos non sempre son adiviñar conversacións
ou de que cor van ser os calcetíns do seguinte paisano que cruce o banco.
Máis tétrico, máis divertido, máis ruín lle resultaba imaxinar de que xeito
aquel meniño que berraba por primeira vez na vida ía converterse naquel
outro vello de ollada xa perdida nalgún lugar entre os dous lados da vida.
O pero do pasatempo era que Sebastián sempre remataba preguntándose
onde estaba el. Máis preto dos afagos, dos abrigos, dos patuquiños de cor;
ou se das olladas perdidas que, postas a perder, perderan as bágoas; das
ausencias… ou xa dos zapatos negros, ben limpiños, ben cubertos de betume,
sempre preparados para a derradeira estrea.
Iso asustábao. Cando paraba a pensalo, o certo é que moito non lle gustaba
aquel xogo, pero tiña tanto tempo que deixar correr…
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ILEANA BINI

CEIP Carballal (Marín)

O ALPINISTA
Subir as montañas máis altas non é doado.
Só algúns valentes se atreven a facelo.
Cando sobes ás montañas máis altas, pasas por momentos de euforia nos
que o cumio parece máis preto que nunca, e outros moi duros, nos que
a cachola se volve o teu peor inimigo e fai que te sintas diminuto e sen forzas.
Pensas que xamais o farás… Ás veces, choras e pregúntaste «Por que?? Por que
estou aquí?».
Ata que chega novamente o momento de euforia e comezas a ascender
de novo con toda a enerxía do mundo.
Hai momentos nos que as condicións de fóra te obrigan a parar. Debes
facelo. Na montaña non te podes permitir o luxo de facer parvadas ou perder
de vista o teu obxectivo.
Hai momentos nos que os dedos se conxelan. Outros en que as pernas
non responden. Outros, aínda máis difíciles, nos que perdes un compañeiro
no medio do camiño mentres tes que continuar… Sacas a forza de dentro,
de ti mesmo e do teu grupo de expedición e segues.
Pensas no aire fresco que enche os teus pulmóns, pensas que, nos momentos máis duros, sempre hai algo positivo onde levar a mente.
Alcanzar os cumios máis altos custa moito, e que me dis das vistas dende
aló arriba?
O meu nome é Víctor. Teño 7 anos. Na actualidade resido na planta de
oncoloxía do Hospital Álvaro Cunqueiro. De maior quero ser alpinista e estou
a escalar a montaña máis alta do mundo.
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LUCÍA BLANCO SAYÁNS

CEIP A Lomba (Vilagarcía de Arousa)

XISCO
Mal sabía el que medrar sería o peor que lle podería pasar. Quizais era
mellor así, vivir na ignorancia. Aínda era novo, case acababa de nacer. Os seus
pais, pola contra, xa tiñan os seus anos. Eles naceran con outro fado.
Na súa inocencia, Xisco vivía para comer, durmir e explorar cada recuncho
daquela eira. Encantáballe xogar ao aire libre. A súa especialidade eran os
pinchacarneiros. Ningún dos seus irmáns era quen de igualar a súa perfección.
Corría, choutaba e, cando un menos o esperaba, pegaba unha reviravolta.
Caía de costas, de lado, pero cada vez con máis frecuencia conseguía caer
de pé. Ría. Espernexaba. Era feliz, moi feliz. E así llelo dicía aos seus pais
cada noite antes de quedar durmido.
Os días, cada un coa súa noite, foron pasando. Xisco medrara un chisco.
Poderíase dicir que era xa maior. Mais o seu espírito non cambiara. Aproveitaba cada segundo de cada día e á noitiña, cando o sol se puña, Xisco entraba,
ceaba algo para non ter que soñar coa comida e deitábase.
Aquela noite, coma sempre, pechou os ollos e sorriu mentres as imaxes
doutro día marabilloso foron pasando como fotogramas. Adormeceu pensando nunha nova mañá. Pobre inocente!
Era unha mañá solleira. Xisco durmía; sentiu berros. Aquela voz coñecíaa
ben; escoitábaa todos os días. Por que eses berros? Pasaría algo? Os berros
estaban cada vez máis próximos. Abriu os ollos. De súpeto, aquela man, curtida polo traballo no campo, agarrou a súa orella. Xisco non comprendía
nada. Aquela man que tantas veces o aloumiñara era agora unha man inimiga.
Fóra, unha morea de mans trataba de inmobilizalo. Berrou e intentou escapar.
Xa era tarde.
Agora un pouquiño do seu ser estaba sendo afumado mentres penduraba
nun pau da lareira.
–Que bos che saíron estes chourizos, mamá!
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PAULA ESTÉVEZ CASALES

Facultade de Filoloxía e Tradución (Vigo)

BARBIE
Todas as rapazas tiveramos algunha Barbie, era parte do ritual que nos
volvía femininas (hoxe en día sigo sen saber que significa iso): a través dela
aprendemos que somos fábricas de bebés, concedémoslle predominio ao
aspecto físico sobre o carácter e sometémonos aos homes. Pero pese ao machismo implícito naquel cacho de plástico, unha desas bonecas marcou
positivamente a miña forma de encarar a vida.
Aínda me lembro dela, coa tiara no cabelo, ametistas no peito e un vestido
de gasa. Sorría desde a portada dunha maleta fucsia, allea á infelicidade que
a rodeaba. Eu mirábaa con resentimento mentres miña nai berraba que se ía
da casa; non aguantaba máis a meu pai, dixo, turrando da equipaxe, tremendo
en saloucos bruscos.
Eu tiña medo: é certo que non quería que mamá marchase, pero preocupábame máis que non lle coubese toda a roupa naquela bolsa pequena e chea
de soños escachados. Sentinme impotente ao vela tan quebrada, co pelo revolto,
o rostro enchoupado e o elástico do pixama tan forzado que se lle vía o cu;
aferrándose á maleta de xoguete porque estaba desesperada. E eu non podía
axudala.
Naquel momento sentinme triste e diminuta. Acabara de descubrir o secreto
mellor gardado da miña nai: non era invencible, e doía, pero aínda me fería
máis o sentimento de vergoña, o desexo de que deixase de humillarse, de facer
o ridículo. Non entendía por que loitaba tanto; era demasiado pequena.
Logo comprendín que o problema estaba en que mamá dependía de meu
pai, e prometinme a min mesma que non ía cometer o mesmo erro. Mellor
ser como Barbie, pensei: sabe facer de todo e cobra máis que o mozo. Só espero
que, se decide casar con Ken, pacte un réxime de separación de bens.
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JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ GONZÁLEZ

CIFP Valentín Paz Andrade (Vigo)

UNHA FUNCIÓN EQUIVOCADA
Aquel cisne de mirada perdida non era capaz de alzar o voo, quizais por
caer na súa propia trampa que o sentenciou naquel triste destino, ancorado
nun pequeno mundo que non paraba de xirar e xirar, tal como o planeta
Terra.
Día tras día e cheo de melancolía, vía como, á súa beira, un corcel de
nome Pegaso e con ás de anxo lle roubaba as miradas furtivas, os sorrisos,
as caricias de mil mans que semellaban soños vivos, fantasías con pés no
chan que corrían para ser homes, e todos o elixían a el naquel Olimpo da
mesma mitoloxía grega...
O cisne non podía evitar que a súa tristura fose en aumento e musitaba
case en silencio:
–Se eu son Zeus, o rei destes ceos, como é posible que eu non lles guste?
Aquel silencio ferido foi roto por outro mito vencido, o Minotauro, quen
lle dixo tamén aflixido:
–Non esteas triste, amigo cisne, pensa que é un simple cabalo; aínda que
a fama o preceda dende a antiga Grecia ata os albores do tempo, cada cabalgadura que dá polos ceos abertos ou por cumes doutros universos é sempre
de utopía. Incluso como mito doutras historias, sempre deixa a súa pegada:
este fermoso corcel de crina branca e espello de liberdade é o cabalo de Troia
que agora nos salva e quizás sexa o mellor compañeiro para esta travesía.
–Non esteas triste, amigo cisne, a súa sorte está botada –musitoulle tamén
o león de Nemea.
–Lembra, amigo cisne, que ao chegar a noite se cobre baixo un mesmo
manto que lle pon fin á festa; o seu orgullo e vaidade só lle duran unhas
horas, as que lle dan vida a este carrusel de feira.
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DAVID GONÇALVES DA CRUZ

Facultade de Filoloxía e Tradución (Vigo)

A ODISEA DE ESPER
Por fin chegou o meu momento, o momento de facer algo importante na
vida. Xa non son ese neno que non saía nunca da casa, que nunca tiña responsabilidades. Agora son un ser maduro e teño de enfrontarme ao destino.
Grazas a min pode nacer algo grande que cambie o futuro da humanidade.
Levo agardando case tres meses aquí. Mais non estou só nesta misión, somos
moitos os escollidos. Se triunfamos, temos de compartir o triunfo entre
todos e isto non lle gusta a case ningún de nós. Todos están moi animados
coa situación, mais eu teño medo porque non sei o que vou atopar dentro
dese túnel que temos de atravesar para chegar ao noso destino nin o que me
espera fóra. Aproxímome, confiado, ao meu destino. Mais pasa algo raro.
Non vexo ninguén. Non pode ser. Son o primeiro?
Miro cara á dereita e alí está ese amigo que partiu tres meses antes ca min.
Morto. Maldigo a pouca sorte que tivo este desgraciado que só quería o ben
da humanidade. Que nunca foi recompensado. Ao lonxe escoito as voces
dalgúns dos meus compañeiros ou, máis ben, adversarios. Aproxímanse
e miran cara a min pasmados. Non imaxinaban que eu chegaría antes ca eles.
Pensaba que os podía sorprender, mais agora decátome de que son moitos
e non os podo vencer a todos. A solución é fuxir. Fágoo, fuxo dos seus ataques e diríxome cara ao único lugar no que podo salvarme. O lugar onde
todos queremos chegar, mais onde case ningún entra. Eu logro despistalos
e sálvome. É unha pena que case ninguén conte a nosa viaxe, porque é toda
unha odisea. Mais a xente non se fixa moito en nós. Nunca somos ben recompensados malia dependeren todos de nós.
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MARÍA FÁTIMA GONZÁLEZ COMESAÑA

Facultade de Química (Vigo)

INSOMNIO
En pixama, os ollos afundidos e pequenos.
Arrastrando un aceno de total desacougo.
Hoxe a vida non foi doada.
Métome na cama: sabas de lixa, colchón de pedra de mar.
Atrancos que xurdiron sen ser chamados.
Saberán que cargo cos pesares de todo o mundo?
Lámpada que apaga e dó que acende. Podería ser peor, podería..., pero
o condicional simple non conforta, podería...
Vai frío, xeo na almofada, así non hai quen durma, necesito unha fase
REM xa, sen dilacións. Os pensamentos chimpan dunha orella á outra; queredes estar quedos?! Por que non ides à cociña? Xa vos irei coller cando precise
facer caldo de autocompaixón.
Dous pares de pálpebras devecendo por copular entre elas, que xa son
horas. As pupilas dos ollos non queren tal cousa, prefiren observar o farol
que espía pola fiestra. Semella que ninguén vai poder durmir. Dorme a lúa,
acaso? Pero dorme o sol que guía o meu latexo. Inda non toca camiñar a paso
maino? Si, meu, xa é tempo, pero...
A vida onte non foi doada.
Que hai de contar ovellas? O atletismo ovino non funciona. Polo amor de
Deus, queredes deixar de trotar? Pensamentos, ovellas, latexo… dereitiños
a coller as tres da mañá. Non van fuxir, tranquilos, nin as catro nin as cinco...
Pouco a pouco as ovellas estombállanse no pasto, a almofada faise máis
quente e derrete os pensamentos, fartos de excitar o latexo. As pálpebras,
gozosas, entréganse ao pracer mutuo, as pupilas esquecen a luz do farol, e o
sono pide permiso para instalarse. Entra, entra sen medo, chegas tarde, pero
douche a benvida.
Non pensa o mesmo o espertador.
Hoxe a vida non vai ser doada...
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DAMIÁN GUEDE OTERO

IES Val Miñor (Nigrán)

ELE
–... Bótote de menos, L. Boto de menos os xestos que facías sen te dar de
conta, a expresión que puñas cada mañá... Tiñas unha faciana preciosa, a máis
bonita, pensei moitas veces, a máis bonita do mundo... Agora daría o que
fose, calquera cousa, con tal de que volveses acariñarme coas túas mans, mirarme coa dozura coa que me mirabas... Aire... Calquera cousa..., porque
volveses arrecuncharte xunto a min pola noite e murmurases que me queres,
que non marche nunca, que es feliz ao meu carón... Un último momento,
cando menos, con iso bastaría, o xusto para che dicir que te quero, que te
quixen cada un de todos os días, que significabas todo na miña vida... Aire,
estou... Como se fai, dime, como se vive agora, como seguir sen a túa risa...?
A túa risa..., risa... Calquera cousa, digo, calquera cousa, verte, parecía o normal
cando estabas, pero agora vexo que non, non, non era normal, non era normal..., nada normal... Ninguén sabe como, ninguén estaba en nós... Aire,
aire, dereita... Ninguén te vía espertar cada mañá, menos eu... E todos parecen
saber como se fai..., todos... Que idea teñen eles... En ti, Ele, penso no que
te sigo querendo...
Todo isto pasaba pola cabeza de João Queiroz, funambulista, mentres
estaba suspendido a trinta metros do chan. A xente aplaudía.
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FEDERICO LIMERES ARIAS

CEIP Álvarez Limeses (Pontevedra)

VERDÚN, 1916
O coronel Carl pechou o gas da lámpada, quitou as botas, embreadas de
lama, e meteuse traballosamente no saco. Estaba exhausto e os seus homes
necesitaban un descanso. A lúa filtraba, a través dun rachón lateral na tea,
unha lámina de luz espectral no interior da tenda de campaña. De cando en
cando oíase, como ruído no cuarto do lado, o fragor esporádico e atenuado
dos obuses no val do Mosa. O seu último pensamento do día foi para Claire,
a súa muller, da que recibira carta esa mañá.
Espertouno un ruído inconcreto, como o retumbar dunha porta. As baterías alemás, con horario de oficina, volvían á carga. Deulles as primeiras
ordes aos seus homes. Tiñan que realizar un repregamento táctico. Dende
a súa atalaia, os seus soldados parecían figuriñas de chumbo. O horror da
guerra era só un motivo pictórico.
A infantería alemá ocupou o val ese mesmo mércores ao caer a tarde.
O xoves pola mañanciña, Clara chamou o doutor Vilas. Tivo que explicarlle
á recepcionista que a consulta esta vez tiña que ser telefónica. Fixérona esperar media hora.
–Carlos leva unha semana pechado no estudio, cos seus soldadiños e os
seus dioramas. Non sae nin para comer.
–Como non me chamou antes?
–Esperaba que entrase en razón. Esta vez é distinto. Non me vai quedar
máis remedio que viaxar a Bordeos e organizar unha misión humanitaria
da Cruz Vermella.
–Unha que?
A pregunta no obtivo resposta. O doutor Vilas quedou mirando o Freud
que presidía o seu escritorio, en busca de inspiración. Colgou o teléfono
e achegouse ao teclado do ordenador. O seu diagnóstico para Carlos fora
quixotismo, variante primeira-guerra-mundial. Chegara a hora de abrir
unha nova ficha de paciente.
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MARÍA DE LOS ÁNGELES MADRIÑÁN GONZÁLEZ

CEIP Pérez Viondi (A Estrada)

A LIBERDADE
Devezo por ser libre, por abandonar a curvatura sen fin da miña vida, esa
órbita na que me movo irredutiblemente, adiante sempre, atrás sempre
cando fago a conta.
Érgome sen a esperanza dun mañá diferente, déitome coa rutina esgotadora
de brazos en suspensión, executando movementos mecanizados de obreiro de
cadea de montaxe, que adormece na rutina da súa supervivencia.
Mercáronme un paxariño para que me fixese compaña, por mitigar a soidade que me afoga con cada segundo. Dende a súa gaiola feituquiña, dá paseos
curtos e volve prisioneiro cara ao refuxio. Agora xa somos dous neste cárcere
de melodías acompasadas, somos liñas paralelas destinadas a non atoparse
en ningún punto.
Soño co reino onde os que son coma min se ispen destas obrigas e se
abandonan á imaxinación, vestidos de maxia; derrétense no seu quefacer
de mundos inexplorados, mutan en esculturas… sen importarlles o tempo
que a min tanto me amola.
Nos escasos intres en que descanso, nos que a agulla dos segundos me dá
unha paz en minúscula, soño que vivo lonxe, que fuxo pola fiestra entreaberta do salón e cun piar miudiño de fuga morna saímos voando os dous
reféns deste zulo-comedor camiño doutras terras. Alí chámanme horloge
cunha dozura que me sabe a mel, bautízanme coa liberdade que ansío,
L’horloge du vent, e sei que xa Dalí, Miró e outros soñaron antes ca min, pero
os soños non son patrimonio de ninguén e entre todos soñamos o que nos
dá a gana, porque para iso serve a liberdade. Non perdades o tempo, sede
libres coma min polo menos cando soñades, e non esquezades deixar entreaberta a ventá do salón, por se hai algún reloxo preso ou algún home ou
muller que soñe coa liberdade.
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RAMÓN MÉNDEZ PAZ

CEIP Canicouva - Pereiró (Vigo)

RISCOS NA AUGA
Podrece o corazón no silencio de cada noite, abouxado polas lembranzas
de ilusorias vivencias, falsas todas elas como a luz da lúa e amparadas polos
escintileos duns pérfidos ollos sen cor. Os teus. Pasaches, con decisión, o
pecho da porta do xardín dos agasallos, que tiña, de desfrute, por meu, e do
que tarde descubrín que non era máis que un mísero observador. Acaso provisorio propietario que nin dereito ten xa a regar, mimar ou admirar as xenerosas
rosas, que cada outono van perdendo, tamén elas, a súa lúcida cor e que, traspasadas pola desapiadada daga da pálida dama, se volven cerúleas e inútiles.
Coma min. Certezas, ou iso penso, que non foron senón estériles gravados
en diáfanas augas de regatos e no po de non concorridos e deliberadamente
buscados sendeiros, que desde que nacen están penados a unha efémera existencia. A non ser lidos nin paseados, segundo o caso. Destinados á nada.
–Agarda! Quedan moitas primaveras para evitar o desacougo da soidade
que me ofreces.
–Non. Xa non. Sempre será inverno.
–Pensa! Non tes maletas que poidan agochar todo o vivido. As emocións.
Os sentimentos.
–Si que teño. Sempre estiveron abertas e agardando o momento.
–Entón non me queda máis remedio que odiarte!
–Farás ben. Estarás mellor. Seguro.
Estrelas que se apagan.
Pombas que se van.
Pensamentos que divagan…
Percibo como presentes e con melancólico desencanto aqueles pasados
ventos de estío, movendo e conmovendo a traidora conciencia, sempre inquisidora e turbadora, nun triste epílogo de abafante prólogo.
Pasan os anos. Roma, un hotel, preto de Termini. Plasmado en cursiva,
nunha parede, un escrito que chama a miña atención:
Chi viaggia senza
Incontrare l’altro,
Non viaggia, si sposta.
Comprendo entón que non vale a pena fuxir. Tampouco sei se o estou
facendo.
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GERMÁN PÉREZ JUSTE

IES Rosais 2 (Vigo)

PORVIR
Liceo Real de Besançon, outubro de 1841.
Louis agarda que o fagan pasar ao despacho do director. Recibiu o aviso
hai dous días, dende entón tivo tempo de repasar a súa corta vida académica.
Todas as eleccións que tivo que facer, todos os apoios que recibiu, todos os
esforzos que realizou. Os sacrificios dos seus pais. Os días bos e os malos.
Os amigos e os profesores. O aprendido e o por aprender.
Na escola elemental, destacando sempre polo seu espírito traballador,
pero non polos seus resultados. Apaixonado polo debuxo e a pintura, a escola
de artes puido ser a súa elección. O decisivo apoio do profesor Romanet,
que albisca o que ninguén máis. Con quince anos, o salto a París, a capital
do mundo. A soidade, as dúbidas, os interrogantes, lonxe dos seus.
O pai no limiar do seu cuarto:
–Recolle as túas cousas, volvemos á casa.
A segunda oportunidade, xa en Besançon, máis preto do seu fogar. Traballo,
firmeza, perseveranza, persistencia, tenacidade, reflexión. O primeiro ano superado, no segundo curso, o bacharelato de ciencias. O fracaso, o chasco,
o desengano, a frustración, a desilusión. Non supera os exames. Debe repetir.
E agora, iniciado o novo curso, a chamada do director. O que quixo ser
e o que é. O que podería ser e o que será. O que repetiría e o que cambiaría.
Volver á casa dos pais, traballar no curtidoiro, renderse, capitular, sucumbir,
dobregarse, resignarse, abandonar, claudicar.
Arremuíñanse na súa cabeza os pensamentos, nerviosamente agarda, até
o de agora non foi consciente de ter sido un privilexiado. O seu tempo rematou. Sente que fixo a súa parte, seica o seu camiño é outro. Agarda a conclusión
dos seus estudos, agarda o epílogo dos seus devezos, agarda o remate dos
seus afáns, agarda...
–Por favor, xa pode pasar, señor Pasteur, o director quere falar con vostede.
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MARÍA ISABEL PICHEL RIVAS

CEIP San Xoán Bautista (Cerdedo)

SOLITARIO
Xa está amencendo. Boa falla me fan estas raiolas do sol quentándome
o corpo.
É ben certo que teño unhas vistas espectaculares dende o meu fogar, pero
neste inverno bate forte o norte e faime aterecer co frío.
Xa non lembro canto tempo levo aquí. Foi como un soño: espertei unha
mañá ollando as Ilas Cíes co arrecendo do monte orballado e decateime de
que non habería mellor lugar no mundo onde vivir.
Gústame estar só, por iso fico aquí. Durante unha tempada tiven que
compartir o meu espazo con outros e non foi nada doado, faltábame o aire,
devecía por ser libre e solitario. Agora este anaco de terra é para min só e a
choiva, o sol e mais todo o que abarcan os meus ollos tamén o son!
De cando en vez recibo algunha visita inoportuna que tan pronto chega
como marcha voando. Eu nada lles ofrezo. Mais, dende hai uns días, atópome inquedo. Detrás do meu lar, cara a onde vai embastecendo o monte,
unha voz descoñecida para min espértame a miúdo das miñas sestas. Non
me dá medo, de feito ata me resulta entrañable, pero non saber a quen pertence ponme nervioso.
Unha vez achegáronse ao meu xardín unhas vacas esfameadas. Sorte que
o teño cerrado con toxos! Doutra, unhas cabras vellas medias coxas, pero
tan pronto picaron os fociños, fuxiron!
Vaites! Esa voceciña tan agarimosa soa preto, na parte de atrás do meu
terreo, pero non teño ventás que dean a ela. Escoito as pisadas na herba e
esa maneira de falar! É tan doce! Que marabillosa criatura virá visitarme?
Meu Deus! Síntoa empoleirarse polas penas do meu teito! Noto o seu alento
quente! Xamais volverei a ser un solitario; vou ser un fermoso repolo na barriga dun año.
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ALEJANDRO PIÑEIRO RODRÍGUEZ

CEIP Xesús Golmar (Lalín)

UNHA PINGA
Unha pinga. Entre tantas, unha. Na poceira, no regato, na lagoa, no mar.
Unha pinga que admira e que, só por iso, resulta admirable.
Agarda o seu intre no bico da billa, xuntando o valor, divisando o precipicio, todo un mundo fronte ao que estrelarse formando unha perfecta esfera.
Imaxina o seu voo acrobático, no que poderá presumir da máis absoluta das
liberdades, suspendida no ar, sen maior inquedanza que preparar a fusión
con milleiros de pingas máis.
Como a folla amarelenta do álamo, na ribeira, no outono. Meses de preparación para soltar o pecíolo e planar levada polo vento ata formar un manto
sobre o que as pegadas marcarán o tempo dunha melodía por improvisar.
Así a pinga, estirándose aos poucos, facendo por coller impulso, no bico
da billa. Algún día, noutro estado, foi desexada e repudiada a partes iguais.
Sentiu a calumnia cando desde o ceo se precipitou sobre a fronte de quen
miraba cara arriba agardando que non houbese impedimento para celebrar
a festa. Sentiu o agarimo do labrego mentres observaba a terra agardando
pola vida, mentres agardaba un último empurrón que tinguira de verde o temor
e a incerteza.
Sóltase. Comeza a voar. Centésimas de segundo no aire. Pouco tempo parece. No piso do lado o promotor tenta convencer unha parella nova das
bondades da construción. No de máis alá séntese a aspiradora. Na rúa un
home acaba de esvarar. No asento de atrás dun coche, unha rapaza mira sen
ver. Só no seu pensamento un bico.
No bico da billa unha pinga. De entre tantas, unha que se une á inmensidade na que asimilar cores, as dun día que esmorece. A inmensidade que
chama por máis pingas, algunhas salgadas que se tiran das pálpebras e foxen
pola meixela nun último aloumiño.
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ADÁN REY LÓPEZ

CEIP Altamar (Vigo)

SOÑOS DE REALIDADE
6:45 a.m.
Soa o espertador. É luns, comeza a semana. Érgome, almorzo e arranxo
cousas de maneira mecanizada. Collo o coche ás 7:20 e vou cara á parada
do coche compartido, onde me atopo coas compañeiras. Ao finalizar a viaxe
dunha hora, chego ao meu destino.
9:00 a.m.
Soa o timbre. É a primeira sesión, comezan as clases. Explico, corrixo e reviso
cousas de maneira robotizada. Fago un descanso ás 11:40 e vou cara á sala
de mestres, onde me atopo coas compañeiras. Ao finalizar o receso de media
hora, volvo ao meu posto.
14:00 p.m.
Soa o timbre. Finaliza a xornada escolar, comeza a volta á casa. Recóllenme, falamos e como en modo androide. Tomo un café escuro ás 15:30
e vou cara á parada do bus escolar, onde me atopo cos meus fillos. Ao finalizar
a súa xornada, contemplo a miña vida.
17:00 p.m.
Non soa nada. Nada finaliza e todo comeza. Nin me recollen, nin arranxo,
nin reviso... Déixome libre, sen condicións. Comemos, falamos e sorrimos;
imos cara a ningures e cara a todos os lugares, onde nos atopamos con nós
mesmos. Ao finalizar a xornada, descanso feliz.
03:00 a.m.
–Que son tan estraño! Non o recoñezo. Será o meu xoguete, que non
o apaguei?
Vou ir para a cama de papá.
–Papá! Estaba soñando cunha cousa moi rara... Non sei moi ben se eu
era un robot, un humano robotizado ou un simple humano; nin sei moi ben
se era mestra ou nai; tamén escoitaba sons sen parar... e o mellor momento
era silencioso.
–Pois a calar e a durmir, miñaxoia.
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CONSUELO RODRÍGUEZ OTERO

IES Ribeira do Louro (O Porriño)

SETESTRELO
É agosto e vai calor, estou de vacacións no interior. Gústame ollar o ceo
nocturno tras o solpor, amósaseme fermoso coa lúa fría e clara enriba,
fachendosa, cheo de estrelas bulideiras sinxelas de ver que se amorean aquí
e acolá, nunha festa. Unhas son sete e forman o carro, a Osa Maior; outras
menos doadas de contar forman a nube que atravesa o ceo, a Vía Láctea.
A tradición manda que cando un ten a sorte de ver unha estrela fugaz pida
un desexo. Valerán as miñas estrelas? Ou estarei a facer trampa? Saen unha
a unha e levo moitas, son as bágoas de San Lourenzo, fanse máis grandes
e móvense máis rápido, deixando un ronsel de sementes para novos astros.
Xíroo e os meus ollos atopan varias constelacións, entre as que destaca
o Can Maior coa súa brillante estrela Sirio; a carón, outro cúmulo de estrelas
e podo albiscar tamén o planeta Xúpiter; inqueda, continúo na procura de
nebulosas, constelacións... Cerro os ollos. As regras das estrelas sempre me
axitan nunha estraña calma. Teño sede.
Levanto o vaso de tubo que estaba a fitar e levo á boca o refresco de cola
co seu xeo a derreterse e o seu limón, béboo. As burbullas, antes brincadoras,
desaparecen no meu interior coma nun burato negro.
No cu do vaso a Lúa esmorece e o Sol volve saír.
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LAURA SÁNCHEZ CASTRO

Facultade de Filoloxía e Tradución (Vigo)

MAPAS, LIÑAS E COORDENADAS
As botas enterráronseme na neve e unha multitude de corpos robustos
cercoume. O vento xélido rumoreou enigmas imposibles e lonxe, en todas
as direccións, o chío de vías ferruxentas despexou o espazo de calquera vestixio
do pasado.
No seu momento, dende aquel punto no que da aventura só se percibe
o excitante, todo parecía doado. Agora que estaba no miolo do asunto, con
pouco máis que unhas follas mal dobradas e unhas cantas indicacións,
preguntábame que facía alí.
O meu compás, desorientado, perdera o norte no quinto país. As inquietudes que ata alí me levaran comezaban a dubidar de si mesmas e o instinto,
ameazado polos ouveos da noite, rexeitaba todo intento de entrar en razón.
Os sentidos, cansos, foron adormecendo un a un.
O último que lembro é que seguín o curso do río; un río fondo, de auga
limpa, que cantaba cancións que me lembraban a ela, e cando abrín os ollos,
xa non había estrelas, edificios nin luz.
Espinme na escuridade do cuarto e deiteime ao seu carón. A claridade
da Lúa iluminaba, discretamente, as liñas que lle decoraban a pel. A ponte,
a torre, a igrexa e o castelo, animados polas súas inhalacións e exhalacións,
semellaban reflectir a miña frecuencia cardíaca, facendo audíbel o meu
pulso no silencio do cuarto.
Estaba na casa.
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SABELA SEOANE LORENZO

Facultade de Ciencias da Educación (Pontevedra)

A FOLLA DE CARBALLO
Os primeiros raios de sol comezaban a aparecer cando espertou. Estarricouse,
abriu os ollos e, como levado por un impulso, mirou ao redor. As primeiras
flores agromaban paseniño e milleiros de cores comezaban a pintalo todo.
O verde cada vez era máis verde; estaba cheo dunha luz que reflectía por
todas partes. E o cheiro, ese cheiro inconfundible a cambio, a ledicia, inundábao todo.
Entre o murmurio podía escoitar xa o seu veciño cantaruxar dende a alta
copa. Había tamén voces novas que descoñecía e que se mesturaban no ar co
cantar.
Acicalouse. Un arrepío percorreulle o corpo. Algo lle dicía que aquel non
era un día calquera. Voou coma un raio polo almorzo e colleu a folla de
carballo. Levaba na cabeza esas sete letras dende había tanto tempo que as
escribiu case sen pensar. Agarrou as palabras e liscou voando onda o veciño.
Só un intre despois… chegou o vento, a luz, o cheiro, a escuridade, a calor,
o medo. Milleiros de imaxes que se amontoaban na súa cabeza. O murmurio
mudara en berros e todo se convertera nunha gran nube gris.
A folla esvaroulle da pata e fuxiulle sen tempo a se decatar. Viu como
voaba facendo remuíños no ar. Tentou seguila e case sen folgos chegou
cando a folliña pousaba sen pousar no chan. Ao seu carón, no medio da
máis intensa escuridade que nunca sentira, viu como as letras se esvaecían
unha a unha na terra quente. Primeiro o que, logo o u, o e… ata chegar ao
último e, como derradeiro latexo. Mais no medio do ruído aínda se deixaba
escoitar aquel belo cantar.
Ao día seguinte os xornais titulaban: «Volven os incendios aos bosques
de Galicia».
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VIRGINIA SUÁREZ IGLESIAS

IES Mestre Landín (Marín)

A OBRA DO MESTRE
Luís e Fidel eran dous mozos que traballaban cun vello canteiro. Levaban
xa cinco anos e estaban moi satisfeitos co que facían. Cada día acudían ao
seu taller e el íalles ensinando todo o que podía. Ademais, como non tiña
familia, tratábaos coma se fosen os seus propios fillos.
Aquel pobre home tiña moito interese en que todo o seu saber, herdado
dos seus devanceiros, non quedase no esquecemento tras o seu pasamento
e vira neles a solución a aquela inquedanza.
Un día levounos ao monte a recoller una rocha. Semellaba que botara
moito tempo buscando aquela pedra e cando deu con ela soubo que era perfecta para o que quería. Con moito coidado, carrexárona ata a súa propia
casa; non quixo que a pousasen no taller, senón alí.
A partir daquel día comezou a traballar el só, en segredo. Non quería que
ninguén vise aquel traballo ata estar rematado e nin sequera eles tiñan permiso
para entrar alí. Cada noite na súa casa, a golpe de maceta e punteiro íalle
dando forma á súa obra mestra, aquela que quedaría como o seu legado
cando xa non vivise.
Pasou o tempo, e un sábado no que Fidel e Luís viñan de troula, ao pasar
por diante do taller, o alcol avivou a súa curiosidade e deulles azos para
entrar a ver a obra secreta do mestre. Saltaron ás agachadas pola ventá, que
non estaba pechada como adoitaba e, coa axuda dunha lanterna, iluminaron
o cuarto. E alí estaba: unha grande estatua co nome do canteiro e unha
data… a daquel mesmo día! A el non o viron, pero un tremor percorreulles
o corpo e o medo fíxoos saír a fume de carozo.
Pola mañá as campás da igrexa tocaban a morto e eles sabían ben por quen.
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NICOLÁS VÁZQUEZ BEN

Facultade de Belas Artes (Pontevedra)

DOCE FULGOR
Foi cousa dun intre. Vino pasar, detrás da xanela, coma un raposo. Fíxenme
coas redes e os cebos: un tarro de mel, un alfil de prata.
Botei a correr e puiden velo desaparecer de novo, mergullándose entre as
herbas silvestres, esvarando coma un vento cara ao bosque.
Xamais daría con el ás carreiras, así que urdín un plan. Os lombas son
caprichosos, caprichosos coma cativos, e sempre foi moi coñecido o seu entusiasmo polo mel e a súa debilidade pola prata. En xeral, todo o que sexa
doce ou brillante os fai tolear.
Subido a un carballo, saquei o alfil, e fixen quebrar os raios do sol na
brunida figura, soltando escintileos cara á fraga. Iso bastaría para chamar
a súa atención.
Entre as raíces da árbore deixei o tarro de mel, e eu fiquei nas pólas, coa
rede preparada para caer sobre aquel desafortunado lomba.
Non tardou en xurdir entre as xestas. Pequeno e escorregadizo, miraba
aos lados, desconfiado... De súpeto, abalanzouse sobre o tarro e bicou as
pingas que rebordaban pegañentas.
Considerei xusto deixalo desfrutar un anaco. Que inocente! Cando reparei,
xa apareceran centos de lombas. Que centos?! Miles! Millóns! Que barullo
arrepiante! Tratei de agocharme entre as pólas máis altas, pero ao moverme
fixen escintilar o alfil de prata, e os lombas dirixíronme a súa unánime mirada. Tremo só de lembrar aqueles ollos escrutadores! Pero entón non sei
que tolemia me entrou, que me precipitei sobre eles, e os lombas esvaecéronse coma unha nube de po.
Cheguei á casa, mazado.
–Os lombas existen! –berrei.
–Está bébedo! –riu miña irmá.
–Non, teño probas! –E saquei o tarro baleiro.
–Vai durmir a mona, rapaz! –clamou meu pai.
Miña nai afundiu o seu rostro nas mans.
–Cada día está peor! –choraba.
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