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LIMIAR
Outro ano as máis novas e novos pedimos espazo e tempo en Pardiñas, non só esa fin de
semana, todo o ano, porque o espírito de Pardiñas proxectase meses e anos. Grazas por
acollernos na vosa amizade. Aquí estamos os que rematamos 2º de Bac, no Ies Poeta Díaz
Castro, algunha e algún viñemos guindando palabras e trazos dende preescolar a este Certame Terra Chá. Xa é a nosa achega crea va á festa na que atopamos a todas e todos os compañeiros dende fai anos, mesmo acampando nesta paraxe máxica.
Escollemos dos centos de traballos recibidos, esta emoción de Anxo Quindimil de Xanceda,
porque reflicte ás claras como a ledicia de Pardiñas é contaxiosa, e a crea vidade do neno é
capaz de rachar coa frialdade dos pais ante a esixencia do fillo de contar as súas inquedanzas, e remata toda a familia nunha festa como as merendas do Fes val, celebrando o premio
de Anxo.

Entrega de premios no Certame Terra Chá na edición do

O NENO E O CONTO DE PARDIÑAS
Habia unha vez un neno que quería ir ó concurso de Pardiñas. Os seus pais non lle deixaban,
así que pasou a noite escribindo un conto. Ao día seguinte dixolle ó seu o que o levara,
presentou o conto. Pero aquel día non puido ir recoller o premio porque ña que ir a unha
excursión e púxose a chorar, pero ao ano seguinte, cando ía a 4º de primaria, a súa mestra
recolleralle o premio e déullo ao neno. Cando a súa mestra llo deu, o neno púxose moi contento, ensinoullo a seus pais e puxeronse moi contentos, e celebraron unha festa coa comida
que traia a cesta”.
Anxo Qunidimil García 2ºciclo de E.P. Xanceda
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O GAITEIRO DA PORTADA DO CADERNO
Nesta XXXIV edición non foi di cil escoller a ilustración deste Caderno, o debuxo de Oscar López-Felpeto Beres entusiasmounos na primeira ollada, non podía ser doutro xeito.
Este debuxo fainos lembrar a historia de Xermolos. Fillo dun
dos gaiteiros do noso primeiro grupo de gaitas, Vito LópezFelpeto, e tamén mestre doutras nenas e nenos máis novos.
Foi un dos fundadores do fes val e Oscar herdou esta fervenza que sinte za agora nesta portada tan senlleira. Dende
moi neno creou debuxos sobre este evento, que leva no seu
sangue, xa que dende que veu a luz primeira non faltou a
ningunha edición.

Exposición dos debuxos presentados no Certame Terra Chá

A CONTRAPORTADA
Sempre hai debuxos que expresan o que as e os nenos e
moz@s descubren en Pardiñas, escollemos o de Abel Pena
Bodenlle, porque a pesares da súa curta idade, 8 anos, xa ten
claro que Pardiñas é un mundo de músicas, no que se unen
tradición e modernidade. Abel leva toda a vida medrando
en harmonía co Fes val de Pardiñas, e co seu inxenio xa ten
penetrado no espírito do Fes val.
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MORGÚN: LIBRO MÁXICO
Xa era noite cando Aixa decidiu buscar ás agachadas, o libro do
que tanto oíra falar ao seu pai.
Avisárana dos perigo que con ña ese libro. Ela sabía perfectamente que non debera collelo, pero a intriga e a tentación puideron contra a súa conciencia.
Cando sacou o libro do andel, caeu na conta de que se
atopaba pechado. Deulle varias voltas nas súas mans, intentando averiguar unha maneira de abrilo. Atopou un relieve na parte
dianteira: era un dragón debuxado con ramas e follas. Deslizou os seus
dedos sobre o debuxo. Sen u un pequeno ¡click!, e o libro abriuse.
Sentou no sofá da biblioteca da planta baixa da súa casa, e quedou durmida lendo a historia mitolóxica que
o libro con ña.
Quedara aberto na úl ma páxina que lera. De súpeto, do petroglifo debuxado nesa páxina, saíron varias
ramas e enredadeiras, e absorbérona ser deixar rastro algún.
O libro pechouse. Cando Aixa espertou, atopouse dentro da historia que quedara lendo; Morgún.
Retrocedera á época dos castros, en concreto ao de Baroña.
Puido oír o mar petar contra as rochas, o son do vento, e o ouveo do lobo.
Todo aquilo resultáballe sorprendente. O olor á salitre do mar, as casiñas amoreadas uhnas coas outras, o
bosque…Que maxia ocultaría aquel lugar, e que a estaría agardando detrás de cada recanto?
Seu pai faláralle de que o libro era poderoso, e que atrapaba; pero nunca imaxinara que o dixera cun sen do
literario. Agora sabía que seu pai non men a.
Tiña que conseguir que a historia transcurrise tal e como estaba escrita. Se fallaba un só detalle, quedaría
atrapada na historia para sempre.
Un calafrío percorreulle todo o corpo. Non rematara de ler a historia…Nunca podería volver….nunca, nunca,
nunca.
Espertou no sofá da biblioteca.
Soamente fora un soño, ou iso quería crer ela.
O libro seguía aberto nas súas pernas. Todo estaba exactamente igual que cando quedara durmida.
Pechou o libro, subiu cara a súa habitación e prometeuse a si mesma non contar nada do ocurrido, e non
volver tocar o libro…
Non sen antes rematar a historia.
Amaia Tomé Tomé
Eso. IES Francisco Aguiar de Betanzos

XOSÉ, UN LEÓN ESPECIAL
Érase unha vez un león chamado Xosé. Xosé ña unha
longa e dourada melena e os seus ollos eran grandes e
dun negro moi intenso.
Ao noso amigo gustáballe moito xogar co seu pai Manuel co aro de lume. Saltalo, lanzar flechas polo medio
del...
De pronto un día, algo terrible sucedeu... A terra empezou a temblar, era un enorme terremoto. As rochas das
montañas caían como si fora chuvia. Xosé logrou protexerse co seu pai debaixo dunha gran cova. Cando todo
se calmou, Xosé e o seu pai viron que unha montaña de
rochas impedía o paso ata o único río onde podían beber os animais da sabana.
O pequeno león ruxíu con tanta forza que rapidamente se presentaron todos os leóns da zona, Xosé propúxolles ruxir a todos a un tempo, a forza dos ruxidos fixo que as pedras se movesen, e deseguida abreuse
un camiño ata o río.
Os leóns aprenderon que unindo as súas forzas todo se podía conseguir.
Alex Peña Román
1º ciclo de EP. Monseivane
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O CARBALLO

O INVERNO

Que foi do carballo?
O carballo ardeu
Queimouse o meu amigo
Queimouse o confidente das miñas horas
de soidade,
Queimouse o berce que me adormeceu.

Galicia perde as súas árbores
Galicia perde os seus fillos
A nai perde a súa cor
A nai morre cos fillos.

Ás veces no inverno
empeza a nevar
e os nenos saen a xogar.
Van moi abrigados
para non coller catarros.
Un boneco de neve van facer
e un nariz de cenoria vanlle poñer.
Na cabeza un gorro de lá de raias de
cores
con debuxos de flores.
Uns ollos de pedra
que brilan como estrelas.
Unha boca tamén de pedriñas
moi pequeniñas.
No corpo unha ducia de botóns
de cor marrón.
Unha bufanda de lunares
e nada de colares.
Unha escoba na man
e na boca un cacho de pan.
Cando o sol volva a quentar
o boneco de neve vaise marchar.

Eva Fernández Paderne
1º ciclo de ESO. Díaz Castro de GuiƟriz

CrisƟna Chen Meijide Méndez
1º ciclo de E.P. Nº 1 de Foz

Que foi do paxariño?
Perdeu a súa casa
Perdemos a nosa casa
Perdemos a calor
Perdemos o agarimo.
A terra perdeu o carballo
A terra perdeu o seu froito
A terra non ten quen a queira
A terra seca, a terra xose estéril.

O DRAGÓN PLANTADO
Érase unha vez un dragón botando a sesta nun campo cheo de flores. Un día as persoas do exército andaban
rando ros e cañóns. Despertárono e levantouse moi enfadado. Empezou a botar lume pola boca e foi
pasear para que lle pasara o mal xenio, ía polo campo vendo o Sol, as flores,
as abellas que estaban nelas, e aos paxariños que cantaban
moi contentos e así pouco a pouco foi pasandolle o enfado.
De súpeto oíu uns berros e pensou que viñan do río. Correu
cas súas patas grandes e pesadas, facendo temblar o chan de
tanto como pesaba. Ao chegar ao río atopou unha dragonciña
caida na auga, que choraba moi simo pois estaba atrapada por
unhas ponlas caídas das árbores e o lixo que rara algún aberrancho.
ancho A
pobriña pensaba que afogaba, cando axiña o noso dragón bateu as súas ás e co seu fociño, mentras voaba,
colleuna e levantouna coma unha lixeira pluma, pese a que a dragona era tan pesada como unha formigoneria. Pararonse no chan e a dragonciña secouse a auga, mentres o dragón quedouse embelexado mirandoa,
pois parecialle que era a dragona máis fermosa que vira na súa vida. A dragona deulle as grazas, mentres
daba a volta afastándose dalí. O dragón berroulle: espera! onde vas? ven conmigo a miña casa para descansar e xantar algo. A dragonciña que era moi chula virou a cabeza e dixolle: pero, que pensas, oh? Cres que
por salvarme, vou a ser a túa moza? Vas listo! Agora mesmo voume co meu noivo que é moito máis guapo
ca ! E aí quedou o dragón, sentado, mentres as bágoas esvaían polas súas meixelas.
Adrian López Polo
2º ciclo de E.P. Parga

5

Alumnos de 3º de primaria
CEIP Santa María, As Pontes
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Narrador 1:
Por fin parara de chover e no Campo
da Feira, unha chea de merlos dispoñíanse a elixir o lugar onde ían facer
o seu niño aquela primavera do 2013.
( falou primeiro unha merla rabilonga)
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Merla 1:
-Eu penso quedar nesta palmeira, por
aquí vexo moitos paus e follas e non terei
que ir moi lonxe para facer o meu niño.

Merlo 1:
-Mira merliña… non sei se estaremos
moi tranquilos aquí. Polas tardes veñen
moitos nenos e arman moito barullo.
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Merla 2:
-Eu marcho para A Fraga, por alí, nesta
época, está todo moi tranquilo. Instalareime preto do río Eume, onde hai auga
limpa e fresquiña.

Merlo 2:
- E… a Ɵ paréceche que A Fraga é moi
tranquila? – Está toda chea de esquíos e
a xente leva a miúdo os cans de paseo e
ladran moito. Teremos que buscar outro
siƟo para aniñar.
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Merla 3:
-Eu sei dun siƟo moi bo, é unha árbore que ten un buraco, alí hei de
estar moi tranquila e aos meus oviños ninguén molestará.

Merlo 3:
-Pois logo… É o noso siƟo escollido,
xa temos na árbore de “Xaquín das
Herbas”, os ovos coidaremos.
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Merla 4:
( Dirixíndose o seu namorado merlo)
-A Ɵ paréceche que vaiamos para Tras do
Rego?
-Hai unha leira e unha cabana cun carro
anƟgo, pero… por alí tamén hai ga… ga…
gatos!!

Merlo 4:
-Bueno merliña buscarei unha toxeira ben
tupida onde poder aniñar sen perigo.
(marchan os dous nun voo rasante)
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Merlo e Merla 5:
-Nos imos cara o Muiño de Alende.
Nun burato do tellado os nosos ovos estarán ben coidados.
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Merla 6:
(dirixíndose ao seu merlo)
-Cara á vila imos nos. Sei dunha casa
abandonada na que moi tranquilos imos
estar e… nun buraco do seu balcón alí
mesmo vou aniñar.
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Narrador 2:
Despois dunhas semanas nas que os
merlos e as merlas se turnaban no coidado dos seus ovos… a Mama Merla falou:

Mamá Merla:
-Os ovos logo van romper, uns vermes
para os merliños terás que ir coller.
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Papá Merlo:
-Miñocas, vermes e leitugas traeri, pola
maña e pola tarde, en todo o día non
pararei.
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Narrador 3:
E… á caída da tarde, os novos merliños, os Papás merlos e as Mamás
merlas volvían ó Campo da Feira, e
os seus rechouchíos acompañaban
aos nenos na canción que lle estaban a cantar á Lúa.
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O CHUPASANGUE DAS SETE CABEZAS
Era unha noite tenebrosa e chea de ruídos estraños. A pandilla de “OS DEZ COLEGAS” citárase no xardín
dun castelo abandonado na noite de Halloween, para comprobar a verdade sobre a lenda chupasangue
das sete cabezas.
Era unha lenda que andaba polo pobo desde tempos moi remotos polo que nadie se atrevía a achegarse
ó vello e abandonado castelo.
Pedro, un dos “DEZ COLEGAS”, foi o úl mo en chegar á cita, pois a cea ca súa nai lle preparara aquela
noite: espinacas, non lle gustaba demasiado, pero a súa nai adver ulle: -non sairás daquí ata que remates todo.
Cando, por fin, se xuntou cos seus amigos e foronse adentrando no xardín, Tania, a máis atrevida adiantouse un pouco, pero axiña tropezou cunha tumba, chamou aos seus compañeiros e despois de examinala con detenimento descubriron unhas an gas inscricións nas que se podían ler: “Aquí se
atopan soterrados os restos da Chupasangue
IV de Moreda”.
Os dez amigos estaban cada vez máis intrigados polo que, a pesar do medo que esto lles
producía, decidiron con nuar cara o castelo.
Cando estaban a punto de atravesar a porta un
forte estrondo os sorprendeu, a porta abriuse
de súpeto e o primeiro que atoparon foi unha
alfombra vermella invadida polo pó na que podía lerse: “Se entras, non saes”.
Os nenos deba anse entre a intriga e o medo,
e decidiron seguir o seu traxecto. O recibidor
ña un montón de portas. –cal collemos? Dixo Samuel. Patricia, con voz firme, para disimular o seu temor contestoulle: - cada unha ten que levar a un lugar diferente, probémolas todas.
Probaron as cinco primeiras e todas elas conducían a vellas habitacións invadidas polo pó e as teas de
araña. Cando chegaron á sexta porta atoparon varios esqueletos colgados do teito, nos que se lía a mesma inscrición que na entrada. Todos saíron veloces coma raios.
Ao chegar á sé ma e úl ma porta atoparon un chupasangue nunha esquina. Era un chupasangue diferente pois ña sete cabezas e a pesar de que nun principio intentou atemorizalos, na súa mirada, os
pequenos, puideron intuír unha gran tristeza.
O chupasangue rompeu a chorar e Pedro, que aínda ña o sabor das espinacas na boca, preguntoulle:
- que che pasa?. O Vampiro contoulle que era fillo da Vampiresa IV de Moreda, e que dende ca súa nai
e a súa familia morrera sen ase moi so.
Mentres Sandra e David quedaron consolando no Vampiro, o resto dos nenos atoparon no fondo dun
vello e robusto armario unha poción para que os chupasangues se puideran expoñer ao sol. Unha vez,
preparado o chupasangue tomouno rapidamente. Todos durmiron no castelo aquela noite, impacientes
por saber si a poción daría o resultado, e así foi.
Desde aquel día a pandilla pasou a chamarse “OS ONCE COLEGAS” xa que agora o vampiro formaba
parte do grupo. E ... sabedes o que ocurriu co vello castelo? Que no seu xardín construíron un parque
acuá co no que desde aquel día todos os habitantes do pobo o puideron disfrutar xunto co chupasangue das sete cabezas.
Uxía Rodríguez García
3º ciclo de E.P. Monseivane
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O PANTASMA CORALÍN
A historia que vos imos contar sucedeu no máis profundo do océano TAFA. Alí dentro dunha enorme
caracola con fiestras verdes, na
que destacaba unha colección de
cunchas de cores, Habitaba un diver do pantasma.
Coralín, que así se chamaba o
pantasma, ña todo o corpo feito
de auga. Ves a un sombreiro de
cunchas adornado cunha bonita
estrela de mar, un chaleco de escamas e algas a modo de flecos,
unha camisa de cadros con pedriciñas de cores e un bonito cinturón cunha hebilla de caracola.
Como era un pantasma non ña
pernas nin pés, ña unha fina cola
verde azulada.
As súas mascotas eran o cabaliño
de mar e un unicornio con ás.
Un día colleu as súas mascotas e
subíndose ao lombo do seu unicornio, voaron por enriba do inmenso océano TAFA. Cando estaban disfrutando do seu paseo,

apareceu de repente un dinosáurio xigante, que arrastraba unhas
enormes redes cheas de sardiñas.
Coralín observaba as sardiñas aterrorizadas, axitando as súas aletas
sin parar e intentando liberarse.
A raíña das sardiñas, vendo que
a súa especie corría perigo, pediu
axuda ó pantasma Coralín.
O dinosaurio non se podía mover
e Coralín nono podía liberar el só,
polo que chamou aos seus amigos
do mar, que eran moitos, para que
lle axudaran. Puxéronse dacordo
e todos a unha, raron con todas
as súas forzas, empurraron ao dinosaurio; este pegou un brinco
moi grande e case esmaga a unha
estrela de mar, pois un dos seus Patricia Barro García
brazos quedara debaixo do pé do 3º ciclo de E.P. Monseivane

A MIÑA TERRA
Terra, terriña que me viches nacer.
Terra, terriña que me ves medrar;
axúdame a coñecerte mellor,
axúdame a nunca te olvidar.
Gústame todo de ,
todo me arrecende ben,
os rios, os montes
e as praias tamén.
Con go quero aprender,
con go quero medrar
e con go tamén
me quero namorar.
Terra, terriña que me viches
nacer.
Terra, terriña que me verás
morrer,
ensíname como facer
para non entristecer.
Vicente castro Rico
1º ciclo de E.P. Insua Bermúdez de Vilalba
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dinosaurio, pero xa sabedes que
esto non é un problema porque
lles volven a medrar.
Unha vez co dinosaurio es vo liberado non foi problema liberar
as sardiñas das redes, para que
non morreran. Todas as sardiñas
quedaron moi agradecidas.
Fóronse para o fondo do mar e seguiron a súa vida.
Ao dinosaurio gustáballe moito axudar aos peixiños, e estaba
avergoñado polo que fixera, anque fora sen querer.
Os animaliños perdoárono e fixéronse moi amigos.
Para celebralo, Coralín montou
unha festa na súa casa, foron todos os animaliños, o dinosaurio,
as sardiñas e a raíña das sardiñas. Diver ronse moito e todos
os anos na mesma data reuníanse
para celebralo.

GALICIA
Galicia terra de agricultores,
por certo, moi traballadores!
Tamén de pescadores
román cos e engaioladores.
Galicia terra de verdes prados
de cas ñeiros e carballos
baixo dos que disfrutan
os alegres namorados.
Galicia, terra de meigas
de mitos e lendas
que se escoitan
ata fóra das nosas fronteiras.
Galicia, terra de fermosas rías
e de escarpados can s,
que pintan a nosa costa,
que pintan o noso país.
Patricia Barro García
3º ciclo de E.P. Monseivane

UNHA NOITE DE ABRIL
Era unha noite de abril coma outra calquera. Cenei pouco como fago sempre e funme á cama. Miña nai aínda veu darme un bico de boas noites e despois de falar un pouco comigo díxome: “Alba, durme que mañá
hai que madrugar”. Quedei durmida ao momento. Ás cinco da mañá espertei sobresaltada porque estaba
tendo un pesadelo. Erguinme e mirei pola ventá da miña habitación. Ía moito vento e as follas das árbores
movíanse e facían un ruído do demo. Volvín para a cama pero non era capaz de volver a coller o sono. Oín
unha voz. Erguinme de novo e achegueime á ventá. A voz repe a o meu nome unha e outra vez. Mirei e volvín mirar pero non conseguín ver a ninguén. A voz parecía de ultratumba. Prendín a luz do meu cuarto para
ver mellor. Nada, non se vía cecho. Sen embargo eu seguía a sen r que alguén pronunciaba moi amodiño o
meu nome. Non sabía que facer. Collín unha linterna e ven a ousadía de botarme fóra. Dei voltas arredor
da casa pero non vin a ninguén. Nin tan sequera o can ladraba. Entrei de novo na casa. Non ña paraxe,
pero non ña nin gota de medo. Me nme outra vez na cama e por fin, prendín. Erguinme algo axitada, non
sei explicalo, como se vese os relós no corpo. Baixei á cociña e miña nai notoume mala cara. Non lle contei
nada do ocorrido a noite anterior e saín para o colexio. Ese día fun xantar á casa dos meus avós e botei o día
con eles. Como estaba moi cansa convencéronme para que quedase a durmir con eles aquela noite. Así o
fixen. Despois de que miña avoa me contase os contos que eu recollía nun caderno sempre que ña ocasión,
acompañoume á habitación. Tentei durmir pero non era capaz. De súpeto volvín a oír que alguén chamaba
por min. Aquilo era imposible. Non me podía estar pasando a min. Nin nas historias máis fantás cas que
miña avoa me contaba sucedían cousas así. Mirei cara á fiestra. Pareceume ver unha sombra. Levanteime e
fun ollar. Vin unha saba branca que levitaba no aire e que non paraba de repe r o meu nome. Non me podía estar pasando a min. Entón si que me asustei moito. Dirixinme ao cuarto dos meus avós e díxenlles que
me atopaba mal, co cal me deixaron meter na súa cama. Máis calmada puiden durmir toda a noite. Á mañá
seguinte meu pai veume buscar para volver á casa. Non lle comentei nada. Non quería preocupalo. Segundo
chegamos á casa miña nai deunos unha tráxica no cia. A miña amiga Alba, amiga de toda a vida, acababa
de falecer ao ser atacada por un can de raza perigosa.
Quedei de pedra. Non o podía crer. Miña nai non paraba de chorar e meu pai quedou paralizado. Non puiden ar cular unha soa palabra en varios días. Agora penso, sería por ela por quen chamaban cando eu oía
aquelas voces no medio da noite.
Alba Fraga Vázquez
1º ciclo de ESO. Monte Caxado, As Pontes

O DISFRAZ DE CHIGUAGUA
Érase unha vez un can chamado
Chiguagua. O seu pelo era marrón e os seus ollos dun azul moi
brillante. O que máis lle gustaba
era corretear polos parques da
súa cidade.
Chiguagua naceu en París, un
lugar moi fermoso, cheo de enormes monumentos e xardíns polos
que paseaban moitas parellas de
namorados.
De pronto, un día algo terrible
sucedeu. Uns cazadores de cans
chegaron a París coa intención de

cazar ao noso amigo. Chiguagua
estaba moi asustado e pediulle
axuda a unha cadela amiga chamada Clemen na. Entre os dous
cavilaron que se podían disfrazar
de pantasmas.
Os cazadores ao velos asustáronse moito e nunca máis volveron
por aquel lugar pois pensaban
que estaba enmeigado.
Carla Carballeira Orosa
1º ciclo de E.P. Monseivane
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QUE PESADOS SON
OS ANIMAIS EN ABRIL!
Abril é un mes chuvioso
é moi ventoso
como di
meu amigo Fran
no refrán,
en Abril augas mil.
Polo mediodía
bebo fontvella,
e pola noite
soño cunha vella.

A MIN ME FAI PENSAR

PREGUNTACHE

O teu longo cabelo
A min me fai pensar
A donde irán os anxos
Cando paran de cantar?

Preguntache:
A donde vai a choiva?
I eu díxenche:
Ao mar.

Haise que levantar
que xa roña o porco
porque penso lle hai que dar.

Os teus brillantes ollos
A min me fan pensar
A donde vai a choiva
Cando chove sen parar?

Preguntache:
A donde vai o amor?
I eu díxenche:
A un enorme corazón.

A ovella beaba,
porque lle hai que dar herba,
e a cadela ladraba,
haille que dar as sobras
antes de que veñan as cabras.

As túas belísimas pernas
A min me fan pensar
Que fan as doncelas
Cando non poden pasear?

Preguntache:
A donde vai a neve?
I eu díxenche:
Debuxar unha paisaxe breve.

O teu fermoso sorriso
A min me fai pensar
Que fai o namorado
Cando non pode susurrar?

Preguntache:
A donde vai a ilusión?
I eu díxenche:
A parar en cada estación.

Hoxe fai un día caloroso
e moi fermoso.

Dinlles de comer
e rápido póñense a correr
pero o porco triste quedou
e nunca máis medrou.
Lara Novo Marơnez
2º ciclo de E.P. Parga

Uxía Rodríguez García
3º ciclo de E. P. Monseivane

O PECADO DO SEÑOR CORNELIUS
Hai moito tempo, no noso pobo exis u un castelo normal e corrente, que pertenceu ao lexí mo dono da terra de As Pontes, o señor García Rodríguez. Cen anos despois, o castelo pasou a pertencer ao úl mo sucesor
da familia Rodríguez. Chamábase Cornelius e era adicto ao xogo. Tamén lle gustaba beber. Co paso do tempo
acabou coa fortuna e a dignidade da súa familia perdéndoo todo por culpa da súa adición.
Un día chegou á vila un mozo de aspecto nobre que dicía ser propietario de grandes feudos nas terras de
Castela, que ña por finalidade chegar a San ago a adorar ao noso señor o Apóstolo.
O señor Cornelius acolleuno no seu castelo e esa mesma noite, tras comer e beber abundantemente, decidiron empezar a xogar aos dados. A medida que avanzaba a noite, as apostas fixéronse cada vez máis fortes
ata chegar ao punto no que Cornelius, cegado pola súa paixón polo xogo e polo viño, apostou a única propiedade que lle quedaba: o seu castelo. Como ocorrera durante toda a noite, perdeuno.
Nun momento de ira, ao darse conta do que perdera, colleu a súa espada e cun único golpe cortoulle a cabeza ao mozo que lle ganara as súas pertenzas. Mandoulle ao seu servo que se desfixera do cadáver.
Cando o seu servo foi enterralo non atopou a cabeza por ningures. Pensando que a perdera, enterrou o corpo e non lle dixo nada da cabeza misteriosamente desaparecida ao seu señor, Cornelius.
Pasaron os anos e o señor Cornelius, xa maior, esqueceuse por completo do tremendo crime que cometera.
Unha mañá, o crego da vila chegoulle cunha nova preocupante; na parte superior da porta do cemiterio
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aparecera gravada unha inscrición en castelán e nun oco da pedra atopábase un cranio.
O servo, que anos atrás enterrara o corpo do mozo, pensou que aquela podería ser a cabeza perdida e morto
de medo confesoulle ao señor que o mozo que el asasinara estaba enterrado sen a súa cabeza.
Entón Cornelius ordenoulle que se desfixera do seu cranio acusador rándoo ao río Eume, e o servo así o
fixo.
Ao día seguinte, o cranio seguía a estar no furado da pedra. Cantas veces intentou o señor desfacerse do
cranio que lle pesaba na conciencia como outras tantas veces volvera a aparecer no seu si o.
Presa do medo e do arrepen mento, Cornelius, incapaz de soportalo por mais tempo, rouse dende o alto
da torre do castelo. Ao mesmo tempo que ía caendo, o castelo derruíase pedra a pedra.
Os habitantes da vila coñeceron a historia completa por boca do servo que lle axudara ao señor a desfacerse
do corpo do mozo. Decidiron esquecer aquela desgraciada historia e durante xeracións non se volveu falar
deste tema.
Pasaron os anos e a xente u lizou os anacos de pedra do castelo para construír as súas casas dando orixe á
vila das Pontes, tal e como se coñece hoxe.
Ao lado da igrexa da vila, na entrada do cemiterio todavía hoxe se pode ler a mensaxe do cranio:
“Como te ves, me ví.
Como me ves, te verás.
Ten esto en la memoria
y no te condenarás”.
A xente da vila lémbrase que ata ven entrados os anos setenta do século XX todavía podíase ver no seu furado o cranio daquel mozo asasinado polo noso bo señor Cornelius de García Rodríguez.
Aínda, nas noites de lúa chea pódese escoitar ao carón da Ponte dos Ferros os laios da alma condenada de
Cornelius.
Miguel Ledo Roca
1ºciclo de ESO. Monte Caxado,As Pontes

A FESTA

A PRIMAVERA

Os xigantes e os cabezudos
polas rúas pasean,
porque chegaron as festas
e a xente está contenta.
As rúas con bandeiras
están adornadas,
e pola chuvia
ás veces están molladas.
Os nenos e as nenas
montan no ovivo
e ningún está aburrido.
A orquesta vai tocar!
Todo o mundo a bailar!
Os pequenos pásano moi ben
e os grandes tamén!

O cuco no monte cantou
porque a primavera chegou.
As flores comezan a brotar
e as súas cores a brillar.
O campo ponse verde,
verde moi verde.
Chove sen parar
e a herba non para de medrar.
Os paxariños cantan
todas as mañás.
as bolboretas revolotean de flor
en flor
e alegran o campo coa súa cor.
As xoaniñas saen a pasear
e as súas cores ensinar.
O cuco no monte cantou
porque a primavera chegou
e todo o mundo se alegrou.

CrisƟna Chen Meijide Méndez
1º ciclo de E.P. Nº 1 de Foz

A LURA
Érase unha vez unha lura
que vivía na mar escura.
Seguido acatarrada
estaba moi arrefriada!
Pasou días na súa cova
cunha bufanda que teceu
Dona Lola.
Comeu percebes
anémonas de mar
e o seu arrefriado xa non está!

CrisƟna Chen Meijide Méndez
1º ciclo de E.P. Nº 1 de Foz

Irene Sanmarơn Vázquez
1º EP. Insua Bermúdez de Vilalba
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VIDA HONESTA
Roi e Aldara eran dous irmáns xemelgos dunha familia de labregos
de sete irmáns. Roi ña o cabelo
castaño, olleiras pronunciadas e
cara pálida. Era moi bo rapaz e
sempre estaba disposto a axudar.
Aldara era unha rapaza de cabelo
louro que ña un lunar na meixela e moi traballadora. Eran moi
pobres e non ñan case nada.
Vivían nunha casa en ruínas e entráballes a auga nas fortes choivas
de inverno. No seu interior había
unha simple lareira e polo chan
palla para durmir. De noite xuntábanse todos ao redor da lareira
para darse calor.
Polas mañás ó amañecer erguíanse para traballar nas terras de Don
Gonzalo, o señor do Castelo.
Roi coidaba os animais xunto ó seu
pai. Aldara axudaba á súa nai, ía á
fonte, pelaba patacas, limpaba a
louza... O señor non lles pagaba
nada, pero deixáballes cul var
unha terriña para eles e ter uns
porcos, pero iso só lles chegaba
para comer malamente. Cada vez
ñan que traballar máis e comían
menos.
Aldara e Roi estaban moi preocupados polos seus país porque
cada vez os vían máis débiles e ñan medo que enfermasen e que
se quedasen orfos como xa pasara

en casa doutros campesiños.
Un día o pai pediulle a Roi que
cambiase os porcos de si o para

ron ao castelo para entregarllas a
Don Gonzalo. O conde non podía
crer o que estaba vendo. Agradeceulles moito que fosen tan honrados e prometeulles que as súas
condicións de vida ían mellorar, e
dirixíndose ao labrego dixo:
.- Gustaríame que Roi viñese ó
castelo para formarse como cabaleiro. Teño moita confianza nel.
.- É un honor para a nosa familia,
grazas señor.
.- Gustaríame tamén que a vosa filla Aldara fose a dama de compañía da miña filla, precisa ter unha
poder prepararlles ben a corte. Os boa persoa ao seu lado.
porcos empezaron a fozar e non O tesouro non cambiou só a vida
saían do mesmo si o, achegouse do conde senón a de todos os que
e viu unha ola de barro chea de traballaban para el.
moedas de ouro. Berrou polo seu Don Gonzalo podía vivir ben, sen
pai e seus irmáns e viñeron todos ter que cobrar tantos impostos
correndo pensando que lle pasara aos campesiños e decidiu repar r
algo.
todas as súas terras entre eles. O
Entre todos apartaron dalí os por- conde ña toda a confianza posta
cos. Empezaron a facer furados en Roi e consultáballe moitas dena terra e atoparon corenta olas cisións. Roi foi sempre moi xusto
cheas de moedas de ouro.
e procuraba que todos es vesen
.- Que imos facer con elas?, -dixo contentos e tratou de facer semRoi.
pre o ben. Nas terras de Don Gon.- Entregarllas a Don Gonzalo, es- zalo dende ese día sempre houbo
tamos nas súas terras e pertén- harmonía.
cenlle –dixo o seu pai.
Esta familia a pesar de ser pobre Manuel Francisco Lamela Gómez
era moi honesta.
3ºciclo de E.P. Insua Bermúdez
Cargaron o carro coas olas e fo- de Vilalba

A ESTRELA FEA
Érase unha vez unha estrela chamada Marina. Era moi fea e os amigos e as amigas ríanse dela. Un día Marina cansou e dixo:
- Estou farta de que se rían de min. Non é xusto! Eu son unha boa traballadora, axudo sempre e alumo moi
ben polas noites.
Entón púxose a pensar e inventou un plan.
Cando chegou a noite, Marina empezou a berrar moi forte:
- Ooooo! que estrelas tan feas! Que feas son! Que espanto!
Marina berraba tanto que se oía na Terra.
As outras estrelas suplicáronlle perdón a Marina.
Marina pensou e dixo:
-Bueno, perdónovos pero non vos riades máis de min nin de ninguén.
As estrelas e Marina fixéronse moi amigas e todas as noites xogan no ceo.
Helena Celada Villarmea
1º ciclo de E.P.- Nº 1 de Foz
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Alumnos de 4º de primaria
CEIP Santa María, As Pontes
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VIAXE CARA O FUTURO
Corrían tempos de fame aló por 1945. Despois da guerra civil moitas familias galegas que vivían do campo
non se deron recuperado da situación de fame e de penuria que sufriran durante os tres anos de loita.
Unha desas moitas familias foi a de Amador Corral. Súa nai traballaba a horta e miraba do gando, que non
pasaba das tres vacas, e ás veces ía de casa en casa de costureira, pero cos seus catro fillos éralle imposible.
Mentres que o pai, que era zoqueiro, ía sachar ó monte e intentaba sacar os cartos de debaixo das pedras.
Pasaban moita fame, estaban sumidos na profunda miseria e o pouco diñeiro que ñan apenas lles chegaba
para pagar as rendas das terras que traballaban.
Con 17 anos, vendo que a vida era moi dura e que os seus pais xa ían vellos e cansos para manter ós seus
irmáns, decidiu emigrar.

Subiuse a un gran barco no porto de Vigo, e con bágoas nos ollos despediuse da súa terra. Nese gran navío
ía con máis dun millar de persoas en moi malas condicións. Apenas ñan hixiene. Moitos dos que alí ían
perderon a vida e a oportunidade de conseguir un futuro máis alentador. Os seus corpos foron botados ó
mar sen ningún reparo nin compaixón, como se nunca formasen parte do mundo.
Por sorte ou por desgraza el foi un dos que sobreviviu.
Unha vez que chegou Á Prata, na Arxen na, estaba desorientado ó igual ca mul tude entre a que se atopaba. Pero el contaba coa axuda dun o que xa levaba alí 32 anos, que lle deu un teito e un prato quente de
comida.
Unha vez que levaba alí arredor dunha semana, e coa axuda do seu o Pedro, comezou a traballar nuns
hoteis que ña o seu parente. Neles limpaba, atendía á xente que ía alí, que case sempre ña poder. Estes
hoteis non eran gran cousa pero dende que Pedro emigrara formara un pequeno imperio que lle permi a
sobrevivir e vivir sen preocupacións.
O soldo que lle daba o seu o mandáballo por correo á súa familia da aldea. Soamente gardaba unhas moedas para os seus gastos. Con esta axuda a situación de seus pais mellorou moito. Xa non ñan que pasar
fame nin privacións. Seguían a traballar a terra que xa non era arrendada porque foran xuntando para mercar algunha leira e poder ter así algunha propiedade de seu.
Mentres isto ocorría en Galiza, na Arxen na, Amador coñeceu a Carme. Esta rapaza era outra galega que
emigrara de nena coa súa familia. Os dous mozos coñecéronse nun pequeno mercado. Falaron da súa situación, da familia, dos soños e, como non, do moito que botaban en falta a terra, Galiza. Co paso do tempo
seguiron a entenderse e decidiron casar.
Tempo despois, o seu o faleceu, e como non ña ningún parente máis ca Amador, e este ademais o coidara
na súa vellez, deixoulle todo o seu capital. Isto supoñía un gran cambio na súa forma de vida. Agora era o
dono duns hoteis e de moito diñeiro.
A verdade é que Amador ña boa man para os negocios e inves u en novos edificios mellorando tamén a
calidade do negocio que xa ña.
Ó mesmo tempo que pasaba isto, naceron os seus tres fillos. A can dade de diñeiro que ña cada vez medraba máis e máis. Os seus hoteis ían moi ben, ña moitos clientes e pasou de ser un pobre labrego a ser un
empresario recoñecido e respectado.
O tempo pasou e chegáronlle malas novas. Seus pais faleceran. Foi entón cando decidiu emprender a viaxe
de volta a súa terra, pero esta vez acompañábano a súa muller e os seus fillos.
A volta á súa aldea foi moi emo va porque recoñeceu cada recuncho. Os montes, os prados, as palleiras, os
hórreos, a ponte sobre o río, e coma non, a súa casa á sombra dun vello carballo.
Os seus irmáns recibírono con moita ledicia á vez que lles chamaba a atención velo tan ben traxeado. Non

28

parecían da familia. Amador, a pesar de que estaba moi contento por voltar, non se daba acostumado á vida
do campo que el deixara tempo atrás e con moito sufrimento voltou para a Arxen na coa súa familia. Pero
antes, aínda que os seus irmáns xa non o precisaban, deixoulles unha boa can dade de diñeiro para calquera urxencia que puidese xurdir. Tamén lles encomendou a tarefa de facer unha escola para os nenos da súa
aldea e dos arredores, a escola do indiano. Quixo facer algo para axudar a que os rapaces non vesen que
pasar pola situación que el viviu e que puidesen adquirir algún po de educación.
Voltou á súa vida de empresario arxen no pero sen esquecer nunca as súas raíces. por iso, anos despois,
pediulle ós seus fillos que o trouxesen a Galicia.
Unha vez que es vo de volta percorreu, por úl ma vez, a súa aldea e os seus recunchos, gardando a imaxe
de todos os prados verdes e da escola do indiano que el mandara facer. Despois de ver a súa terra, foi á casa
na que nacera, e sentado debaixo do carballo onde o seu avó lle contaba contos, faleceu.
Era como se presen se que á fin da súa vida estaba preto, e quería voltar ás súas raíces para poder estar
sempre durmindo ó lado de seus pais e debaixo da terra que o vira nacer.
LeƟcia Paz Paz
2º ciclo de ESO. IES Díaz Castro de GuiƟriz

AQUEL AMOR PERDIDO

SENTIR ...

Lar do meu corazón,
Uxir del non podo.
Cando todo na miña contra se volve,
Intento seguir adiante
Aínda que eu nunca o olvidarei
Penso que algún día me quixo
E dahí saco forzas para
Reconstruír aquel amor perdido.
Esparcidos por ambos corpos que intentan
n
Zafar desta cruda realidade.
Logo de loitar contra todo,
Obstruíron a nosa felicidade,
Pasaron dos nosos sen mentos
E inventaron men ras,
Zaragateando a nosa relación.

Sen
Sen
Sen
Sen
Sen
Sen
Sen

Lucía Pérez López
3º ciclo de E.P. Teixeiro

r que a túa man me acaricia,
r que o teu pelo me hipno za,
r que o teu soño é o meu desexo,
r que a túa mirada é o meu descanso,
r que o teu nome é a miña canción,
r que a túa alma é o meu agasallo,
r que existes...

Sen r que vivo para amarte,
Sen r que nacemos para vivir,
Para soñar o noso des no e morrer,
E a nosa misión é amar,
O sol vaise e a lúa vén,
Pero o noso amor non desaparece.
Marcelo Familia Peña
3º ciclo de E.P. Teixeiro

O CANCIÑO ABANDONADO
Érase unha vez unha familia que ña un cachorro. Pasaron tres meses
e aburríronse del. Entón abandonárono. O canciño correu, correu e
correu moi rápido sen saber a onde ir. Tiña moita pena e choraba.
Ao día seguinte, unha familia atopouno e levouno para a casa. Adestrárono e chamáronlle Lúa. Lúa era feliz. Pasou o tempo e Lúa xose
adulta.
Un día atopouse cun can que se chamaba Sol, namoráronse e veron
dous cachorros que se chaman Tucho e Lila.
Agora todos viven felices nunha casa na que son amigos dos animais.
Lidia Lóprez Lombardero
1º ciclo de E.P. Nº 1 de Foz
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UN AMOR IMPOSIBLE

REGRESA, MEU AMOR

O día no que te vin
sen n algo raro en min,
non era paz nin alegría
senon amor o que sen a.

Fai anos que busco unha resposta,
porque te fuches é me deixaches,
esperando que voltaras
e que pronto regresaras.

Pero o meu corazón comezou a
encollerse
ata o día no que te volvín a ver,
pois tanto me namorei de
que escribo neste poema o que
sen n.

Cada rincón recórdame
aqueles momentos que xuntos pasamos,
a nosa historia, o día que a comezamos
aquel catorce de febreiro, día dos namorados.

Atravesache o meu peito
coma unha alma en pena,
e deixaches grabado a fogo
o teu nome no meu corazón.
Cada vez que estou enfermo
non podo parar de pensar en .
Cada vez que me imaxino a túa voz
unha chispa renace en min.
Non podo imaxinarme unha vida
sen ,
unha hora sen tocarte
un minuto sen oírte
un segundo sen verte.
Raúl López Díaz
3º ciclo de E.P. Teixeiro

TI
Amar é creer, poder.
Soñar con go xa é costume.
Doeme perderte, pero máis aínda non
haberte do.
Odiar que nunca sexas meu.
Ilusionandome cada día que te vexo.
Comecei a pensar que te perdera.
Imaxineite en cada soño, dormida ou
esperta…
Impresionouse cando llo contei,
penseino unha e mil veces.
Vencín o medo que me acusaba.
Agarimei cada palabra que saía dos seus
beizos.
Pensei que se esnaquizaran os meus
soños,
mais agardamos por aquela esperanza.
E, así, enamoreite.
Lucía Liste Prieto
1º ciclo ESO. Nº 1 A Estrada
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Eu sigo aquí,
agardando por .
Moitos din que nunca me quixeches
e por iso me deixaches,
pero eu creo que o noso amor
pode con todo o que poidan dicir de nós.
Oxalá volvas pronto,
eu estou agardando o teu regreso;
desde que te fuches
só pedín un desexo:
que aló onde esteas
me sigas querendo.
Lucía Campos González
3º ciclo de E.P. Parga

AMOR
E digo verdade
cando nacen bicos para labios,
cando pintamos alegrías con claridade
e digo sinceridade.
E digo claridade
cando facemos cariño sobre sinceridade,
cando creamos luz e fermosura
e digo calidade.
E digo cariñosidade
cando vemos lindura sobre brancura,
cando sen mos caricias con pel
e digo debilidade.
E digo prosperidade
cando collemos corazón e vermello
porque nacen ollos e confianza
e digo amor de verdade.
Jennifer Calviño Soto
1º ciclo de ESO. Nº 1 A Estrada

CELIA E AS CHUCHES
Érase unha vez unha nena que se
chamaba Celia e gustáballe moito ir mercar chuches. Pero un día
mercou moitas e comeunas todas
o mesmo día, e vo unha carie.
Díxolle súa avoa: “Merca poucas
chuches que ben sabes o que che
pasou nun dente. Merca patacas ou palomitas, galletas e nada
máis. Xa abonda, imos pagar estas
cousas” e dixo Celia: “Podo mercar globos?”.
A avoa dixo que non, porque Celia
ña que facer os deberes e non
podía xogar toda a tarde.
O avó ña que ir ao médico. A
avoa mandoulle dar un bico á súa

nai, posto que Celia ia acompañar
os avós ó médico. A mamá ña
que quedar na casa coidando do
bebé e papá estaba no traballo.
Celia xa era unha espabilada rapaciña que podía axudar a súa avoa
coa cadeira de rodas do avó.
Non tardaron moito en voltar,

cousa rara, non había moita xente
na consulta. O avó estaba recuperándose moi ben da fractura do
fémur acontecida o mes pasado, ó
caerse da cama mentres durmía.
O papá chegou do traballo e todos
comeron a rica cea que ña preparada a nai. Cearon, conversaron
do que pasou durante o día, xogaron co bebé e Celia foise cediño
para a cama, como corresponde a
unha rapaza responsable.
Lois López Vidal
1º ciclo de E.P. Rábade

QUÉROTE

MEMORIAS DUNHA PEQUENA

Sen querer quererte, QUÉROTE!
Aínda que non quería quererte
e a miña cabeza me diga que te odio,
o meu corazón murmura, QUÉROTE!
Cando estás preto
non podo deixar de mirarte.
Se paso ao teu carón,
todo se remove nos meus adentros,
mais, canto máis me desprezas,
máis rabia sinto cara ,
e o meu corazón feito anacos
recomponse e protéxese cun muro ao redor.
Así, coa túa indiferencia medra a miña.
Pouco a pouco regreso á vida
esquecendo con go os meus medos
e comezando de novo,
desexando non caer de novo nas túas redes,
deixando de soñar co amor
e de crer nos finais felices,
como meta xa non teño conquistarte
senón cumprir os meus soños.
Deste modo volvo a ser libre
e respiro tranquila ao volver a ser eu.
Paso de e xa non preciso berrar, QUÉROTE!!!

27 de marzo de 1999,
unha bebé abandonada
nunha parada de autobús,
solitaria, famenta, triste,
cunha pregunta na súa
mente pequena: por que?

Tania Neira Iglesias
2º ciclo de ESO.- N º1 A Estrada

Cun ano de vida,
está dentro dun hospital
entre a vida e a morte;
cunha pregunta na súa
mente pequena: por qué?
20 de agosto de 2003,
unha sorpresa estalle
por chegar.
Un amor vai entrar
no seu corazón. FAMILIA
NOVA. Frores brancas,
peluche branco, amor vermello.
Asustadiza entra nos seus
corazóns e na súa mente
pequena unha pregunta: por que?
Esther Pérez Fernández
1º ciclo de ESO.- Poeta Díaz Castro-GuiƟriz
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O Misterio dos andares
Que semana de vacacións pasara!
Facía bo tempo, o hotel era bo, estaba coas miñas amigas, a vida era
bonita… que mais se podía pedir!
Aiii…! Cada vez que me acordo
teño un calafrío brrr!
Todo ocorrera a par r daquela
tarde.
O hotel no que nos instalaramos
ña unha gran piscina e un montón de tumbonas e parasoles de
madeira e palla. Había unha pista
de tenis, un pequeno parque e un
recinto para xogar o fútbol. Xusto
o lado do hotel estaba a praia, que
para ir a ela só ñamos que saír
do noso aloxamento.
Durmiamos na primeira habitación do andar oito, co número
801. Tiñamos unha habitación triple, pois eramos tres: as dúas amigas, Leire e Aurora, mais eu.
Remataramos de comer e Aurora fora para unha tumbona. Leire
e eu decidimos quedar no noso
cuarto, pois o sol quentaba moito.
Ao pouco, eu tamén quixen baixar
e prepareime. Ao saír do noso
dormitorio, fun cara os ascensores. Estaban xunto as escaleiras ao
final do corredor, onde este se ensanchaba. Chamei por un deles e
esperei a que as portas se abrisen.
Mentres Agardaba, oín uns pasos
cautelosos que proviñan das escaleiras. Ao pouco, puiden ver uns
elegantes zapatos negros e uns
pantalóns da mesma cor, rectos e
ben pasados. Baixaron tres chanzos dende que comecei a velos,
ata que so divisei do pé ao xeonllo. De seguido, aquela persoa parouse ao notar a miña presenza, e
tal como estaba retrocedeu polas
escaleiras, como si se tratase dun
vídeo. Xa non escoitei mais pasos!
Nese intre, abríronse as portas
do ascensor e me nme dentro
deste rapidamente, ao mesmo
tempo que me apresuraba en darlle ao botón de “pechar portas”
e ao do número cero. O aparello
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comezou a baixar, pero no andar
sete parouse. Supuxen que habería alguén esperando, mais non
había ninguén. Non me preocupei. O mesmo volvera acontecer
na planta seis, aínda que esta
vez había na parede oposta, un
papel que poñía en letras grandes “SEI”. Repe use un procedemento igual nos números cinco,
catro, tres e dous, e en cada un
contemplei folios nos que poñían
“QUEN”,”QUERIDA” “ES” e “ANDREA”, respec vamente por orde.
Entón, se as xuntaba todas podía
ler: “SEI QUEN ES, QUERIDA ANDREA”.
Cheguei o meu des no un tanto nerviosa, aínda que o anterior

suceso lle tratei de dar unha solució0n razoable: unha broma de
Leire e Aurora. Caso resolto!
Xa todas na piscina, conteilles o
que me acontecera, e souben que
a miña hipótese era falsa, pois
quedaran tan sorprendidas coma
min.
Esquecerámonos desta historia
tan enigmá ca ata que esa noite,
ás seis da mañá, oímos que alguén petara na porta. Non había
ninguén.Unha simple broma. De
seguido oímos pasos, e un minuto
mais tarde chamaron de novo. Seguía sen haber ninguén. Aconteceu o mesmo seis veces en total.
Á mañá, erguémonos de bo ánimo. As vistas que ñamos e o

cheiro a mar que entraba ao abrir
a fiestra alegraban a calquera.
Ves monos para ir a almorzar ao
comedor do hotel, e no ascensor
no que nos montamos atopamos
algo que nos chamou moito a
atención: era unha camiseta de
Leire que ña unha nota escrita
a ordenador na que poñía “ Andade con coidado, Leire, Andrea
e Aurora”. Pero iso non era todo,
debaixo das servilletas da mesa na
que nos sentaramos para almorzar atopamos outros papeliños
que esta vez poñían “Levaredes o
voso merecido”.
Ante todo o acontecido, decidimos comunicarlle a nosa peculiar historia ao director do hotel,
aínda que nos tomase por tolas.
Como solución, díxonos que se
volvía pasar algo mais, que o avisásemos.
Aínda que costa admi lo, as tres
estabamos aterrorizadas. Como
sabían os nosos nomes? Que pretendían facer? Quen ou queres

estaban tras isto? Como conseguiron coller a camiseta de Leire?
Como sabían onde nos sentaríamos, en que momento sairiamos

podíase ler en letras recortadas
de revista
ESTO NON EUNHA BROMA
O primeiro que fixen foi queimar a

da habitación ou que ascensor viría a recollernos?
Cos días, nada mais volveu ocorrer. Tivemos unhas vacacións inolvidables e xa non nos preocupara nada mais.
Chegara o ul mo día, pagamos
o debido e fomos gardar a equipaxe. Alí, na xanela do maleteiro,
podíase ver escrito, grazas o po
que se fora acumulando, en letras
maiúsculas “ ESTO NON ACABOU
AQUÍ”.
Limpámolo, e ao chegar á casa
poidemos atopar nunha maleta
unha mensaxe agochada. Nesta

nota, pero ao achegala o lume vin
como había algo escrito en nta
de limón: “Coñézovos ben”.
E vaia se me coñecían! Pois teño
por costume queimar os papeis
dos que non me quero acordar.
Pasou un ano e todo segue igual.
Este ano voltamos o mesmo hotel,
mais desta vez descubriremos,se
se nos plantexa a ocasión, o gran
“misterio dos andares”.

A PRIMAVERA

EU TEÑO UNHA ROSIÑA

Sopra o vento
e voan as aves,
e vánse pousar,
ás polas das árbores.
Alí fan os niños,
poñen os seus ovos,
nacen os paxariños,
e escóitanse cantos novos.
Aparecen moitas flores
todas cheas de cores,
tamén aparecen froitas
con moitos dis ntos sabores.

Carlota Álvarez Feijoo,
1º ESO CPI, Virxe da Saleta

Eu teño unha rosiña
moi amarilliña,
e tan pequeniña
como unha formiguiña,
a miña rosiña é como a súa veciña,
Miligachiña,
Ai que pequeniña!
É máis amarilliña.
Icia Gunơn Bermúdez
2º ciclo de E.P. Insua Bermúdez de Vilalba

Os nenos estamos contentos,
empezamos a xogar
e ó noso arredor
paxariños a voar.
Lara Castro Díaz
2º ciclo de E.P.-CEIP de Parga
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A TORRE DOS ANDRADE
A torre dos Andrade
é unha torre medieval,
que pertenceu a un castelo
e ten planta octogonal.
Os señores do castelo
foron os condes de Andrade,
Fernando III, O Boo
Nuno Freire con ruindade.
Fernando III, O Boo
era un influente cabaleiro,
moi afeccionado á caza
mecenas de igrexas e mosteiros.
Nuno Freire de Andrade
cometeu moitos abusos
enfrentouse aos Irmandiños
que veron un final inxusto.
Hoxe a torre dos Andrade
é un pequeno parador,
que nos transporta ao pasado
e entendémolo mellor.
Manuel Francisco Lamela Gómez
3º ciclo de E.P. Insua Bermúdez de Vilalba

AS MIÑAS DEUSAS
Deusa Hera,
deusa Hera,
a verdadeira,
a vindeira.
Deusa Afrodita,
deusa Afrodita,
a enamoradiña,
a queridiña.
Deusa Atenea,
deusa Atenea,
a nai das guerras,
a mellor delas.
Deusa Iris,
deusa Iris,
a gardiá do arco da vella,
de todas a máis bela.
Xana Cartón Morilla
3º ciclo de E.P. Teixeiro
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TERRA DE RECORDOS
Busco no meu pensamento,
busco no meu lembrar,
algunha cousa que ó momento,
me recorde o teu falar.
Penso en , miña terra,
terra do meu amor,
a que me viu nacer,
e par r con moita dor.
Lembro o airiño fresco,
que cun tenro bruar,
á noi ña percorría,
cada recuncho do lugar.
Unha terra ferinte,
que se me crava na ialma,
ó lembrarme sorrinte
na miña terra calma.
Terriña dos meus recordos,
terriña esperanzada,
á que vexo na sombra,
unha sombra estrelada.
Ai¡, a miña Galiza,
terra verde da que me afasto,
pero algún día voltarei,
aínda que sexa arrastro.
LeƟcia Paz Paz
3º ciclo ESO. IES. Díaz Castro
de GuiƟriz

A RAIÑA DA ESCURIDADE
Avanzaba por aquel deserto coas
úl mas forzas que me quedaban.
Masaka non dixera nada en todo o
camiño. Aquel sol vermello e cansado, a punto de apagarse, dáballe un aspecto máis tétrico a ese
lugar.
Despois fixeime que no alto dunha das dunas podíase ver a figura
da que podía ser a Raíña da Luz,
pero equivocábame. O seu pelo
era negro, non loiro, os seus ollos
eran tamén negros, non azuis,
ves a roupas negras, brancas e
vermellas, non rosas, amarelas e
brancas. O seu rostro reflec a escuridade, tristura e ira. Eu, facendo un gran esforzo, pregunteille:
-¿Quén es ? Semellas a Raíña da
Luz na túa figura; pero se lle damos cor ao teu corpo, non te pareces en nada a ela.
Entón contestoume:
-Son a Raíña da Escuridade e a
irmá maior da Raíña da Luz. Somos diferentes porque eu parézo-

me a meu pai e ela a miña nai.
A súa voz era fría.
Nese intre, un o de maxia negra, que proviña das mans da
Raíña, chocou contra o chan. Eu
sabía que algo ía pasar, pois observara como a Raíña da Luz fixera iso numerosas veces e do solo
medraran rapidamente árbores
ou flores; por iso imaxinei que o
que sucedería sería que se abriría unha enorme fenda ou que se
produciría un gran terremoto. Sen
pensalo dúas veces e coas miñas
úl mas forzas dixen:

-Vamos Masaka.
Masaka transformouse nun Card
Modula on e eu insertei a carta
de transformación. Coma sempre,
mentres debuxaba un arco sobre
a miña cabeza, dixen:
-¡Gardiá das cartas resplandecentes! ¡Mei! Transformeime e despois berrei:
-¡Wind! ¡Gardiá do vento!
Supoñendo o que sucedería nun
intre insertei no Card Modula on
unha nova carta. Debuxei un círculo por riba da miña cabeza e exclamei:
-¡Alas!
Mentres me erguía observei como
unha fenda se abría no chan. Ao
lonxe divisei como unha rapaza se
aproximaba a min. Cando me fixei
máis souben quen era: “Mizo”,
pensei.
Xana Carón Morilla
3º ciclo de E.P. Teixeiro

A RAÍÑA DO SOL
Érase unha vez nunha aldea pequeniña de Galicia na que exis a
unha Raíña do Sol. Levaba vivindo
alí moito tempo. A aldea estaba
preto de San ago. A Raíña do Sol
era moi silenciosa. Naide sabía
que ela exis a porque unha meiga
botoulle un fei zo silencioso para
que naide se dera conta. O fei zo
romperíase cando un cabaleiro
descubrira ca Raíña exis a e chegase a namorarse dela. Os peregrinos estaban casí chegando a Sanago de Compostela, despois de
andar durante moitos días, e despois de pasar por días de choiva
e de moita calor. Cando chegaron,
a meiga estaba lanzando fei zos a
todo o mundo ata que os peregrinos a de veron. Tiveron que perseguila durante un bo tempo para
atrapala e poder atala.

Despois os peregrinos non sabían
que facer ca meiga e pedironlle
axuda a un cabaleiro. Este decidiu
pechala e así naide máis estaría
en perigo.
Despois a meiga conseguiu escapar e foi facerlle dano á Raíña do
Sol. O cabaleiro andaba a buscar
dun lado ó outro á Raíña do Sol
porque xa descubrira que ela exisa.
Atopouna antes ca meiga e namo-

raronse. Ao pasar un tempo, xa
era noite, e a Raíña foise co cabaleiro. Cando xa era día a meiga colleu ós dous e levounos a súa guarida. Pero ocorréuselle unha idea
ao cabaleiro. Esta era escapar pola
noite mentres a meiga durmira, e
fixeron unha poción para matala e
así ó fin puideron escapar.
Ainoha Montoya Álvarez
1º ciclo de E.P. Rábade
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A NOITE DE SANMAIN NO CAMPO SANTO
Nun pobo chamado As Pontes, vivía un grupo de
rapaces que se chamaban Carlota, Claudia, Alex e
Samuel, eran moi bos amigos. Todos ñan a mesma idade e ñan moitas ganas de que chegara o
31 de outubro, coma cada ano, para celebrar o
Sanmaín.
Samuel que era moi argalleiro propuxo celebralo no campo santo, así poderían contar historias de medo e serían
máis terroríficas, todos estaban dacordo
a pesar de que Alex
era moi medicas.
-Podemos ir disfrazados! - dixo Carlota.
-Eu xa sei de que
vou ir- dixo Samuel.
-De que? preguntou
Alex.
Carlota dixo que sería
unha sorpresa, e que o xoves
quedarían no parque a media tarde.
Despedironse e cada un foi para súa casa. Samuel
o primeiro que fixo foi subir ó desván e alí atopou
tres disfraces: un de spiderman, un de doutor e
outro de esqueleto. Pensou que o que máis medo
daría sería o de esqueleto. E ansioso esperaba o
gran día.
Cando Carla chegou a casa, veu unha sombra na
terraza que parecía unha bruxa e deuse de conta
que era a súa irmá que estaba a barrer, entón decidiu que ese sería o seu disfraz.
Claudia non ña disfraces de medo na casa, polo
que a súa nai díxolle que se achegara á casa de súa
prima, que ela ña moitos xa que todos os anos
se disfrazaba. Unha vez na casa de súa prima,
Noemi que ña moitos disfraces, estaba indecisa
e ó final escolleu o de zombie. Antes de marchar
Noemi díxolle que ña unha sorpresa para ela e
ensinoulle os cachorriños que acababa de ter a
súa cadela. Claudia púxose moi contenta, brincou
de ledicia, levaba moito tempo agardando ter un
cachorriño. Despedironse e Noemi dixolle que llo
levaría o xoves pola noite.
Alex vivía cos seus avós e cos seus pais. Seu avó
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planta moitas cabazas e amosoulle unha que recollera esa mesma tarde, xa que era moi grande.
E pensou que ese sería o disfraz perfecto, ir de
cabaza.
o xoves todos es veron puntuais no parque. A todos lles gustaba a perruca de Claudia pero o
que máis lles gustaba era o disfraz de
Samuel, os seus osos alumeabanse na noite. Aquela noite había
lúa chea, o vento sopraba
moi forte, despois de camiñar un pedazo chegaron ó campo santo.
Unha vez alí un gran lóstrego iluminouno todo
e de repente a cancela
abriuse soa; todos ñan
moito medo pero queríanse facer os valentes.
Camiñaban moi lentamente e mirando sempre o seo
arredor, cando chegaron á
gran árbore que había no medio
do campo santo todos se sentaron,
pero sen deixar de mirar ó seu arredor. Todo estaba moi oscuro e Alex acendeu a súa linterna,
para comezar a contar a súa historia de medo. De
repente empezaron a oír ruídos e outro lóstrego
iluminouno todo, viron unha gran sombra....
E todos gritaron: Ahhhh! Ahhhhh!.
Era Xesús que estaba a facer a ronda de vixilancia
do campo santo.
-Que facedes aquí?- díxolles Xesús.
-Estamos contando historias de medo, porque
hoxe é Sanmain- dixo Claudia.
-Ti sabes algunha historia? –dixo Carlota.
-Si sei unha que pasou fai moito tempo.
Todos dicían: conta, conta…
Vedes a casa abandoada que hai alí ó fondo do
campo santo?- dixo Xesús
Si, contestou Samuel.
Naquela casa vivía un ancián que dicían que estaba tolo, todo o mundo lle ña medo e facía cousas moi raras como pasear polo campo santo na
noite. Na noite de Sanmain do ano 1984 un grupo de rapaces decidiron ir ao campo santo con
cabazas para meterlle medo á xente que pasaba

pola rúa. Unha das rapazas afastouse do grupo
abraiada polas esculturas que había nas lápidas,
algunhas daban moito medo, de repente o reloxo
da igrexa marcaba as 10:00, e comezou a soar. A
rapaza asustouse moito e comezou a correr tanto
como lle daban as pernas, ó día seguinte atoparon o corpo morto dentro dunha fosa. Algunha
xente do pobo dicía que a matara o ancián tolo
que paseaba por alí todas as noites, e outros dicían que a caída dentro da fosa producira a súa
morte. Dende aquela, a lenda di que cada ano
polo Sanmain cando o reloxo da igrexa marca as
10:00 morre alguén.
Logo de escoitar a historia, os nenos non lle fixeron moito caso a Xesús porque era moi bromista
e decidiron xogar ó escondite.
Pandaba Samuel, todos se agocharon entre as lá-

pidas, pouco a pouco Samuel foinos atopando a
todos menos a Claudia. Pasou un bo rato e Claudia seguía sen aparecer, despois de moito buscar
atoparon a súa perruca, de repente as campás do
reloxo da igrexa comezaron a soar, eran as 10:00
e Claudia non aparecía. Os rapaces imaxináronse o peor, que a lenda que lles contara Xesús era
verdadeira. 5 minutos antes de que tocaran as
campás, Claudia acordouse do que lle dixera a
súa prima Noemi, que iría a súa casa levarlle o cadeliño. Non o pensou nin un segundo, sen avisar
a ninguén botou a correr, quería estar na casa o
antes posible.
Todos os rapaces foron buscar a Xesús pero non
estaba, polo que decidiron irlle contar o acontecido aos pais de Claudia.
Unha vez na súa casa, tocaron o mbre e abriu
Claudia a porta co cadeliño na man. Todos se
quedaron pálidos mirando a Claudia e gritaron
ahhhh! ahhh!, crían que estaban a ver a pantasma de Claudia. Claudia explicoulles o acontecido
e todos pasaron a noite na casa de Claudia xogando co cadeliño.
Carla Franco Vázquez
1º ciclo de ESO. Monte Caxado, As Pontes

A NENA PERDIDA
Érase unha vez unha nena que lle preguntou a súa nai se podía saír a pasear. A nai díxolle que si, que podía ir pero que non se alonxase moito ou senón podíase perder pero como era tan cabezota alonxouse
moito, perdeuse e aínda por riba choveu. Ela non
sabía onde estaba, esperou que alguén lle axudase
pero ninguén a escoitou. Tiña moita fame e estaba
moi lonxe da súa casa. Pensou que ña que facerlle
caso á súa nai. No bosque atopou algunhas noces
pero non lle quitaron a fame. A nai preocupouse e
preguntouse a se mesma onde estaría a súa filla,
entón a nai entrou no bosque e... alí estaba. Regresaron á casa e a nena non volveu a meterse no
bosque soa.
CrisƟna Chen Meijide Méndez
1º ciclo de E.P. Nº 1 de Foz
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DESAPARECIDA
Esta historia que vou a contar aconteceu en Galicia,
un lugar moi soleado. Todo iso era grazas a unha
estrela xigante chamada Lucia.
Na praia nadaba cos nenos, no parque falaba cos
vellos, nas casas dos galegos, daba luz polas fiestras. Lucia era una estrela que traballaba só polo
día porque, pola noite, cubríalle o posto un satélite
chamado Catalina. Catalina vixiaba Galicia mentres
Lucia durmía no horizonte. Catalina non vía un pemento así que, unha noite espertou a Lucia e despois de falalo entre elas fixeron un pacto:
Lucia deixaría a lámpada do cuarto prendida para
que Catalina vise Galicia sen problema.
Un día, un neno non podía durmir e asomouse a
fiestra e dixo :
-Catalina non podo durmir dáme medo as sombras
do meu cuarto.
-Non teñas medo. Sabes? Esas sombras que tanto
che asustan están feitas pola luz de Lucia e as cousas que a tapan. Diver do, non?

-Por que?
-Porque, non sei se coñeces a miña nai, Dona Escuridade.
-Ah… si ela sacude o ves do sobre Galicia ás 9 da
noite. É un pouco porca.
-Ben, pois ese manto que cubre, sempre me tapa
media cara.
-E que?
-Pois que sempre fai o mesmo. E a min anóxame
moito que me sacuda o ves do pola cara e, as veces anóxome tanto que me incho e, estou tan chea
dela que cando incho sempre me din:
-Hoxe hai lúa chea.
-E pola súa culpa póñenme eses alcumes tan feos.
Entón o neno virou a cabeza cara a súa casa e dixo:
-Miña prima Aroa está a chorar. Teño que marchar.
Se non miña irmá Alba vaise preguntar onde me
me n.
-Por certo como te chamas?
-Mateo, chámome Mateo.

-Non sei. A min dáme a impresión de que me vixían.
-Vouche amosar unhas escaleiras. Sube por elas ata
min.
O rapaz pechou os ollos e pensou nunha escaleira longa ata Catalina. Abriu os ollos e, por arte de
maxia, apareceu unha escaleira dourada. Non dubidou mais: Correu cara Catalina. Acubillouse alí, na
súa punta. Cando o rapaz estaba a punto de quedar
durmido, Catalina espetou:
-Non te acostumes a vir. Terás que durmir na túa
cama.

-Síntoo Catalina non podo quedar máis pero…
Non rematou de dicilo, cando Catalina quedou sen
luz. Fundiuse, coma unha lámpada.
Mateo quedou serio, asustado, pero sabía que ña
que marchar canto antes.
A maña seguinte, o reloxo marcaba ás 10 da mañá.
Lucia non saía. Mateo levantouse cara escola e, na
rúa… NON ESTABA LUCIA!
Mateo chamou a Alba e contoulle o que pasara:
-Alba, Lucia non está! Que facemos?
-Din que os vellos saben bastante de todo aquilo
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que non nos importa moito… que raros son, non?Dixo Alba cunha cara estrana
-Chamase ser “sabio”
Correron cara o parque e alí estaban. Jose na e
Pepe. Os vellos máis sabios do lugar.
Alba dirixiuse cara os vellos e díxolles:
-Bos días. Desculpen, xa que están só vostedes espertos… Respondenme a isto?
-Pois claro- dixo Josefina-Que pasa se Lucia non aparece?
-Eu que sei.-dixo PepeJosefina deulle un lixeiro golpe na perna e dixo :
-Tedes que ir xunto a Vella Láctea.
Mateo convencido do que dicía dixo dende atrás
dun arbusto:
-Alba veña, xa oíches a Josefina, a mercar leite.
-Cala, Mateo.-Con nuou Alba- Como se vai a Vella
Láctea?
-Primeiro hai que ir ata unha pequena laranxeira.
Alí, atoparedes unha pedra con cara de tola e faravos unha adiviñanza e…
-E que?-interrompeu Alba.
-E que eu fun soa e facía falla tres persoas así que
non puiden con nuar a viaxe:
-E como teñen que ser esas persoas?-Preguntou
Alba-Unha, cos ollos verdes coma un río emporcallado
e que saiba facer rir, outra cos cabelos dourados
coma Lucia e os ollos azuis coma Catalina que non
se deixe enganar, e, por úl mo unha persoa con
imaxinación e que teña o cabelo moi longo.
Iso e todo…
-Vale xa sei Grazas!-dixo AlbaAlba colleu a Mateo pola camisa e levouno dentro
dunha casiña de plás co do parque e díxolle:
-Mateo tes os ollos verdes e sabes facer rir.
- E tes os cabelos dourados e os ollos azuis e non
te deixas enganar. Pero quen ten imaxinación e o
cabelo longo?-Preguntouse Mateo.
Despois de pensalo moito berraron a vez:
-A prima Sabela!
Os tres, marcharon en busca de Lucia. Atoparon a
dita laranxeira e, Mateo espetou:
-Esta pedra ten cara de parva!!-dixo rindo-Mateo, cala que Alba e máis eu estamos intentando atopar a pedra con cara de tola… ESPERA UN
SEGUNDO! Pedra con cara de parva dis!-Exclamou
Sabela.
Entón a pedra comezou a falar:
-Queredes entrar dentro de min?
-Pois si -Dixo Alba firme-Adiviñade isto:

Queredes entrar…
-Queremos entrar dentro de .-Dixeron a vez.
-Correcto!
A pedra escachou e no seu lugar había un buraco.
Decidíronse a entrar.

Para baixar, había unhas escaleiras coma ás dun
sumidoiro. A Sabela e a Alba deulles un pouco de
noxo, pero Mateo baixou bastante rápido. Cando
os tres chegaron ao chan daquel buraco había unha
panca e un papel amarrado dunha estaca. No papel
poñía:
“ Se queredes pasar, da panca hai que rar”
Tiraron da panca e, unha voz comezou a falar:
-Boas, queredes pasar?
-Queremos -Dixo Mateo-Ben pois… Imaxinade unha barca estable.
-QUE! COMO! Este quere que morramos.-Exclamou
Mateo-Non te preocupes.- Dixo Sabela toda convencidaEntón Sabela pechou os ollos e, da nada, apareceu
unha modesta barca.
Navegaron polo río, e pasaron mil probas ata que
chegaron a saída de ese buraco.
Como xa era de noite, Catalina asomouse polo horizonte. Catalina, claro, seguía sen luz pero aínda así
dixo:
-Non atopo a Lucia polo horizonte.
-Rendémonos.-Dixeron todos.
Ao día seguinte apareceu Lucia cunha bolsa de plásco na man. Todo o mundo preguntoulle que fixera
onte que non aparecera e ela respondeu:
-E que fundiuse a Lámpada e ven que saír a mercar outra.
-E tanto tardaches?- Dixo Catalina
-No “ buraco negro” hai moita cola.
Todos riron e o Sol volveu a reinar en Galicia. E si,
por iso facía tan mal tempo estes días.
E o Sol e a Lúa dan por rematado, esta cousa súa.
Sabela López Rodriguez-Goy 3º Cciclo EP. CEIP.
Ramón Cabanillas. SanƟago
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A MIÑA DESPEDIDA

POR UNHA GALIZA LIBRE.

Chegou o momento da despedida
a miña labor do ano está cumprida.
Son de sexto curso que parte
coa amargura de despedida.

Por unha Galiza libre,
sobraría dicir basta.
Por unha Galiza libre
sobraría un arrepío.
Por unha Galiza libre,
mil sangre derramaría.
En aquel 1939
a nosa liberdade
chegaba ó seu final
ata os comezos dos oitenta
reprimíronnos sen parar,
sen poder falar,
a nosa lingua fermosísima
como un pan de Carral.
Agora xa somos libres
e podémola falar,
pero moitos seguen sen se
decatar
o moito que se pode chegar a
rezar
con esta lingua fermosa.

O se mo ano acabou,
teñome que marchar xa!,
cadernos e bolígrafos gastados
e todolos examenes rematados.
Pa o con sol que non esquecerei,
pista cuberta na que tanto xoguei,
aula na que tanto aprendin,
momentos tan diver dos que vivin.
Queda entre estas paredes a miña
infancia,
o meu primeiro logro, o meu primeiro choro,
a amizade e a alegría,
de compañeiros e mestres que
quixen tanto.
Algúns compañeiros marcharon,
tamén algúns mestres se foron,
pero no seu lugar volveron outros
os que me apreciaron moito.
Agora cheguei a sexto,
e por desgraza non podo quedar,
quero dicirvos a todos
que con vos quixera estar.
Sen máis, despídome de vós,
mestres, nenos, cociñeiros, cuidadores e demais,
tamén a querida Anita,
a cuidadora de todos, a irmá.
O próximo setembro
non estarei con vos,
pero vireivos a visitar
para os meus logros podervos contar.
Alberto Fraga Miragaya
3º ciclo de E.P. Parga

SanƟ Manteiga López.
1º ESO Xanceda

LIBROS E DEMAIS...
Sílabas ou letras,
cando pensas,
cando enganas.
Puntos e comas
cando respiras
e el reflexiona.
Oracións sobre frases
cando me complementas
e me susurras palabras fermosas.
Sinónimos sen antónimos
cando fas dano
e non sentes.
Lingua na literatura
cando nos vexamos con enrugas
e con sen mentos.
Universo con poesía
cando les un poema de Rosalía
nunha cálida tarde de verán.
Ana Iglesias Casal
1º ciclo de ESO. Nº1 A Estrada
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A VIDA DE XOEL
Unha vez, hai xa tempo, nunha vila nas aforas de Pontevedra preto dunha serra, naceu un meniño ao que
puxeron de nome Xoel. Este pertencía a unha familia pobre, con poucos recursos. Tiñan para comer máis ou
menos decentemente, pero non se podían permi r luxos. Na súa casa vivía o avó e a súa nai. O pai morrera
nun accidente que vera preto da costa ocasionado por un vehículo que chocou frontalmente contra el.
Falecera aos poucos días deste terrible suceso.
A casa na que vivía Xoel non ña máis ca dous dormitorios, un baño e unha cutre cociña, mais os tres eran
felices. A súa nai non ña traballo e adicábase a coidar das vacas xunto co seu pai, o avó de Xoel. Vivían do
que sacaban do leite que vendían.
O tempo pasaba e Xoel vo que ir á escola. O mestre vía que o rapaz ña un talento especial, aprendía cunha gran facilidade. Ademais Xoel non quería desaproveitar as “desoportunidades” que lle dera a súa familia
e estudaba moito moito. Os seus compañeiros burlábanse del e alcumárono por ser un “chapón”, mais Xoel
estaba por riba de todo iso, ña unha boa educación inculcada polo seu avó e a súa nai. Dicíanlle que non
hai peor desprecio que non dar aprecio e el tomábao ao pé da letra. Tamén se mofaban del porque falaba
o galego e os compañeiros o castelán. Entón un día díxolles a frase que el sabía e quedaron abraiados. E a
par r de entón non volveron meterse máis con él.
O tempo seguía pasando e o seu avó morrera, a súa nai era unha persoa maior e estaba enferma. Estaba só
ante todo. Os poucos cartos que ña xuntáraos e con iso serviulle para seguir estudando e traballar en Suíza.
Era a decisión que tomara. Con moita mágoa deixou a súa nai a cargo dunha boa amiga dela.
Xa en Suíza buscou traballo nunha fábrica de chocolate. Despois de levar alí uns anos, casou e vo un fillo
ao que sacou adiante co seu esforzo. A súa nai morrera ao pouco tempo de emigrar el, pero Xoel esforzouse
e saíu adiante.
Xoel a pesar das dificultades que vo na vida loitou e mirou sempre cara adiante, foi un gran exemplo de
superación. Convertérase nun importante escritor coñecido nunha gran parte do mundo.
Cando foi octoxenario, o cancro apoderouse del, e xa non ña forzas para seguir loitando como fixera toda a
vida, polo que faleceu. Os veciños do seu pobo natal levantáronlle un monumento na praza na súa memoria,
por ser un gran exemplo de superación que con esforzo acadou o que quixo.
Sara Campos González
1º ciclo de ESO.-IES Díaz Castro de GuiƟriz

A DESAPARICIÓN DA COMIDA
Érase unha vez un barco pirata
que ña moitos ratos porque había moita comida e os ratos chamaban por teléfono a outros ratos
para convidar ao banquete. De
súpeto oíron uns pasos que eran
dos piratas e os ratos marcharon
rápido como unhas balas. Os piratas ñan moita fame, o capitán
díxolle ao cociñeiro:
-Apúrate, home, que morremos
de fame.
O cociñeiro contestou:
-E que a comida desapareceu!
O capitán puxo rumbo ao porto
para comprar viño, pan, auga, lentellas, patacas, lomo e tarta.
O cociñeiro preparou a comida
e todos comeron moito porque

estaban mortos de fame e non
deixaron nada polos pratos.
Despois o capitán mandou invesgar o roubo da comida. Colleu
unha lupa, viu uns restos de
comida, seguiunos e atopou unha
pila de ratos. Comprou moitas

rateiras e varios queixos e así
rematou cos ratos.
Alberto Río Gavín
1ºciclo de E.P. Nº 1 de Foz
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A PANTASMA DA CRUZ
traer tres cabazas que pousei ao
pé da Cruz do Porto?
Xosefa: Pero avoa!, xa se está facendo de noite e xa sabes que nosoutras temos moito medo.
Avoa Neves: Bueno muller bueno, tamén eu teño medo, por iso
quero que vaiades vós, que a min
as noites de samain tráenme moi
malos recordos porque din que
saen os mortos das súas tumbas e
os lobos estan moi resaviados.
As tres netas míranse unhas a
outras, e non poden ar cular palabra pensando no que lles acababa de dicir a avoa.
Maruxa: Imos ou que?, eu máis
tarde non vou, xa logo non se ve
nada agora.
Antoña: Se imos as tres xuntas, eu
vou.
Avoa Neves: Ide pois, e tede moito
cuidadiño que non vos pase nada.
As tres irmás bótanse a andar polo
camiño da corredoira moi pre ño
unhas doutras para sen rse mais
seguras.
Segundo saíron da casa tamén
saeu a avoa detrás delas cunha
bolsa debaixo do brazo, algo estaría tramando...
Maruxa: Mirade, mirade! Parece
que se move algo alí diante.
Xosefa: Tranquila, son as pólas dos
carballos que se moven co vento.
Antoña: Deixádevos de lerias e
andade ben para chegar axiña.
Por estas datas, cando as noites Chegaron á leira do Chaíño, Made inverno xa se fan longas, sem- ruxa colleu un dos feixes de leña,
pre lle viña á cabeza facerlle al- Xosefa colleu o outro, e votáronse
gunha trasnada ás súas ne ñas. O a andar cara á Cruz do Porto para
día do samain botou horas e horas que Antoña
pensando que lles podería prepa- recollera as cabazas que lles deixarar, sobre todo a Xosefa, Antoña e ra alí a avoa.
Maruxa, que eran as máis medo- Xa cos dous feixes ao lombo, senron unha ruxida moi rara que lles
sas.
Todo aconteceu da seguinte ma- mete aínda máis medo no corpo,
ata que descubren que eran as bineira:
Avoa Neves: Ai, ca vas! Podédes- sagras enferruxadas dunha canceme ir buscar dous feixes de leña la que movía o vento.
que deixei atados aló na leira do Antoña: Veña, seguimos, que teño
Chaíño?. E tamén me podedes que recoller as tres cabazas.

Nunha aldea da alta montaña,
pre ño de As Pontes, vivía unha
anciá que se chamaba Neves, con
moitas gañas de contos e de facer
trastadas, sobre todo de meter
medo aos fillos e ás súas cinco netas.
Sempre andaba ves da de mouro
cunha pañoleta na cabeza e, sempre, sempre, con algún angazo ao
lombo (fouciños, fouces, machados...).
Daba medo vela e aínda encima
inventaba contos terroríficos para
asustar ás netas, e así podelo pasar ben.
Lembráballes lendas populares
relacionadas co mais alá, coa morte, coa resurrección: faláballes da
moza que berraba nas noites escuras de inverno na Serra da Faladoira, da muller reencarnada en
cobra encantada que cantaba no
bico do Caxado reclamando o seu
amado.
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Estaban chegando á cruz cando
de súpeto se sinten dous aullidos
como se fora o lobo, e as perniñas
floxeáronlles coma os bincallos de
atar os feixes, ata que por fin, puideron ver que era o can do veciño
seguindo o rastro do raposo.
Pero o peor foi cando Antoña se
baixou a recoller as cabazas e de
súpeto, as tres ven como de detrás da cruz sae unha pantasma
envolta nunha saba branca e cunha vela acesa na man.

Xosefa e Maruxa raron cos feixes
no chan, Antoña non deu collido
as cabazas e as tres botaron a correr cara a casa canto lle daban
as pernas. Cando entraron non
ñan alento para poder contar o
que lles acontecera, pero pouco a
pouco foron recuperando os folgos e puidéronlle contar o que lles
pasara á súa avoa e a súa nai que
estaban sentadas ao pé da lareira.
Xosefa: Ai avoa! Se souberas o
que nos pasou.
Avoa Neves: Que foi mulleriña?
Onde botastedes os feixes de leña
e as cabazas?.
Maruxa: Cando íamos coller as cabazas, saíu de detrás da cruz unha
pantasma cunha luz na man e vemos que rar con todo e botar a
correr para que non nos atrapase.
Antoña: Mamá, eu na noite do
samain non quero volver saír da
casa e atoparme con ese trasno
tan malicioso.
Nese momento a avoa non aguan-

ta máis e bótase a rir vendo como
sofren as netas.
Nai: Ai condanada! Fuches , que
sempre andas argallando cousas
de medo, non ves que un día vas
matar as ca vas cos sustos que
lles metes!
Avoa Neves: Pero, eu non fun! ou
non vedes que estou aquí sentada

e non teño saba ningunha.
Nai: E logo, como sabes que ña
unha saba?.
Xosefa: Pero a avoa non puido ser
porque nós corremos moito, e ela
xa estaba aquí sentada.
Nai: Si, si! Pero eu ben che sei que
veu polo atallo do rego pequeno e
ademais entrou na casa corexan-

do moito.
Avoa Neves: JA, JA, JA, JA! Vaia
medo vos me n ca vas.
As tres irmás xuntas: AVOA, ÍMOLA ESGANAAAAAAAAAAAR!
Carme Pita Rodríguez
1ºciclo de ESO. Monte Caxado.
As Pontes

O MELLOR AGASALLO
Estas Navidades Xoán, coma sempre, estaba moi impaciente polo agasallo dos Reis.
-¿Mamá, este ano que me van a regalar os Reis, unha consola, ou... un tren quizais?,- preguntaba Xoán entusiasmado.
- Non cho podo dicir, pero vai ser algo moi diferente aos outros anos.
Xoán que era un neno moi curioso, empezou a buscar e buscar por toda a casa a ver se atopaba algo.
¿Estará no faiado, ou no cuarto de meus pais? preguntábase.
-¡Mamá, mamá!!! ¿Onde está o meu agasallo?
-Non cho podo dicir, pero este ano está moi ben gardado.
Por fin !!! Xa chegou a noite máis importante para
Xoan. A véspera de Reis coma de costume Xoán deitouse moi cedo.
Ao día seguinte Xoán espertou, foi correndo cara o salón, pero... este ano ña moi poucas cousas.
-Mamá, mamá! este ano porteime mal.
-Non, Xoán
-Logo... ¿por que me trouxeron tan poucos regalos os
Reis? Interrumpiu
-Ti vístete, o mellor está por vir.
Xoán ves use moi rápido, rapidísimo, e foron cara o
aeroporto.
-Por que imos ao aeroporto. Imos ir a Disneyland, ou
imos facer aquela viaxe a Italia?
-¡Non!, o teu regalo está aí- díxolle mirando cara o
avión.
Xoán viu baixar do avión a un neno, sen equipaxe, sen,
sen nada.
O neno ña os ollos negros coma o carbón, o pelo da
cor azabache, e a pel moi morena. Levaba posta unha
camisa gris e uns pantalóns curtos. Viña moi asustado,
sen rirse.
-Xoán este é Anjineyula de Anantapur unha cidade da
India.
A súa familia é moi pobre, traballa no campo.
Anjineyula ía á escola, pero de vez en cando tamén lles axudaba aos pais no campo.
A el gústalle estudar, pero no seu país ten poucas posibilidades.
-Decidín traercho para que che fixera compaña e tamén podedes aprender moitas cousas un do outro.
A Xoán xolle moita ilusión que viñese, e preferiuno a el máis ca calquera xoguete.
Soİa Pérez Fenández
3º ciclo de E.P. Rábade
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A MISTERIOSA RAPAZA
Natalia é alta, moi bela e faladeira. A ela encántalle o deporte. Ela
ten doce anos. Soe levar chaquetas e chancletas, é a súa roupa
preferida. Gústalle observar as
bolboretas, as setas, as avionetas,
as camionetas e as motoretas.
Vive na cidade, onde todos os
fins de semana vai á discoteca.
Os seus deportes preferidos son:
xogar coas raquetas (tenis) e andar na súa bicicleta (ciclismo). E
con ela, Natalia soe facer moitas
piruetas. Gústalle comer piruletas
e ademais, é moi coqueta.
Nas súas libretas de cores, debuxa
mesetas, paletas, planetas e casetas. E con moi poucas pesetas,
compra peixe e córtalle as aletas.
Semella unha rapaza, bastante extraña pero é unha boa estudante.
Pero nunha tarde de verán a rapaza tan faladeira e grazosa,
cambiou totalmente de carácter.
Debido á morte de súa nai nun accidente.
Pasaron catro anos e empezou
a cambiar a súa forma de ser de
nova. Despois, da no cia catastrófica dunha morte que xamais superou, apareceron cousas marabillosas coma estudar en Alemaña,
traballar en Londres e atopar o
verdadeiro amor da súa vida, cha-

A XIRAFA LILA
Había unha vez unha xirafa que
se chamaba Lila. Lila era moi alegre, xoguetona e facía amigos con
moita facilidade.
Un día que paseaba preto dun regato atopouse cunha bolboreta.
Despois de falar un bo rato, decidiron ir de paseo, pero de repente a bolboreta caeu no regato. A
xirafa tentou axudala pero como
non sabía nadar non puido polo
que decideu pedir axuda a dous
paxaros que pasaban por alí. Os

44

mado Xoán, con quen vo dous
fillos, un chamado Paulo e outra
Iria.
Dedicouse a ser escritora. Redactou libros en galego, castelán,

dra e Laura. Tiñan un problema,
que non podían estar xuntas.
Sabedes, por que?.
Porque unha vivía cerca do inmenso mar en Galicia e a outra

alemán e inglés. Tivo moitos problemas pero foi superándoos un a
un. E así, un día de outono morreu
Natalia, unha muller, que cando
era pequena conseguiu superar a
morte de súa nai.
Natalia deixou moitos libros escritos e en especial un, que se tulaba “O SEGREDO OCULTO”. O libro
ía de dúas amigas chamadas; San-

moi preto das altas montañas en
Suíza.
Sobre todo é unha historia de
amizade, pero tamén moi triste
por un segredo moi grave, que xamais ían revelar.
Un segredo moi grande.
Tamara Gómez Lorenzo
1º ciclo de ESO. Nº 1 A Estrada

paxaros puideron meter os seus
picos por debaixo das ás da bolboreta, empuxaron con forza e a
bolboreta puido saír do regato ao
mesmo tempo que movía as súas
ás.
Dende aquel día os catro animais
fixéronse moi amigos e unha tarde a semana reuníanse para dar
largos paseos polo bosque.
Carla Carballeira Orosa
1º ciclo de E.P.- Monseivane

UN MUNDO MELLOR

ENCADEADOS

Non queremos odio
queremos amor,
loitemos todos xuntos
por un mundo mellor.

Os días de Nadal
vén miña a a xantar.
Miña a come xamón
e eu como lacón.
Eu fago o pino
igual que meu o.
Meu o dorme a sesta
e meu curmán monta na egua.
Meu curmán come un pepino
e outros unha chea de figos.
Outros fan volteretas
e o construtor casetas.
O construtor fai o edificio
con fogos de ar ficio.
Os fogos de ar ficio
de cores dan beneficio.
As cores de mil amores
non gardan rencores.
Non gardan rencores
as cores de mil amores.

Protexamos a Terra
a que nos viu nacer,
porque dela sacamos
moito que comer.
Escoitemos aos nosos maiores,
porque eles sempre nos van ensinar
cousas que eles viviron
e nós teremos que pasar.
Que a crise se vaia acabando
e que isto empece a mellorar,
que a xente teña traballo
e non teña que emigrar.
Respectemos a igualdade
pola que sempre loitamos,
consigamos os dereitos
cos que nós sempre soñamos.
Non queremos odio
queremos amor,
loitemos todos xuntos
por un mundo mellor.
Uxía Gato Díaz
3º ciclo de E.P. Insua Bermúdez
de Vilalba

ROSIÑA
Rosiña escribe, escribe,
e no deixes de escribir,
e non te olvides que maio,
sempre se escribe con “i”.

Olalla Corral Abad
3º ciclo de E.P. Teixeiro

A ETERNIDADE DO AMOR
O amor é a alma:
un lugar ocupa no teu corazón;
é o que che fai perder a razón
e a todo dá sen do.
Unha gran torre é,
cuxa cima desexarás alcanzar,
pero a esta nunca poderás
chegar,
pois é cousa de dous.

Rosiña miña, le, le,
e non deixes de ler
porque se non as orellas
pronto che van a crecer.

Non é algo pasaxeiro,
pois con go para sempre
estará,
e a esa persoa especial te
atará:
eterno é o amor.

Alba BerganƟños Torres
1ºciclo de ESO.-IES Díaz Castro de GuiƟriz

Yennis Fernández Randazzo
2º ciclo ESO. Xanceda
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XOANA, UNHA SERPE MOI EQUIVOCADA
Xoana era unha serpe moi coqueta á que lle gustaba moito ir guapa e ves r ben. Vivía das apariencias, tanto
que non ña amigos aos que querer porque ela críase superior a todos e non facía máis ca rirse dos demais
e menosprezalos.
Un bo día puxo os seus zapatos de tacón, colleu o seu bolso e decidiu ir dar un paseo polo lago da vila mentres exclamaba:- meu traxe!! meus zapatos!!...
Despois dun bo treito camiñando, escoitou unha
gran explosión e despois dun intre veu ascender
unha gran nube de po.
Cando se atopaba preto da súa casa descubriu
que no seu lugar só había cinzas, nese momento
atopou a explicación á explosión e á nube de po.
Xoana púxose a cavilar e pensou:- non teño amigos, e agora atópome sen cartos, non sei como
vou poder con nuar así...
Xoana, o que non sabía era que os seus veciños
estaban dispostos a axudarlle. A lagar xa Noemia, que era moi organizada, axiña dispuxo o
traballo.
Todo ía como a seda, o ourizo cacho limpaba os
restos da explosión, a araña coas súas longas e afiadas patas tecía as roupas necesarias para a vivenda; os
manteis, as mantas.... A píntega coas súas cores ocupábase de pintar as paredes e algún que outro retrato.
Dende aquel día a casa non estaba sempre limpa e recollida, para ela soa. Non, a casa dende aquel día pasou
a ser unha casa onde se daban festas, facíanse comidas...
Xoana agora ña moi simos amigos e daquela foi cando se deu conta que unha amizade dura toda a vida
pero os cartos e as riquezas non.
Uxía Rodríguez García
3º ciclo de E.P. Monseivane
MOITO CON POUCO
Hai moitos anos houbo unha
familia composta por tres fillos
e mailos seus pais. Vivían nunha
aldea chamada Vilar de Abaixo.
Os irmáns chamábanse Ramón, o
maior; Pepe, o mediano; e Lois, o
pequeno.
Un día os pais enfermaron e, por
desgraza, ao cabo de dous meses
faleceron. E por suposto repar ron a súa herdanza, que non era
moita, pois a familia era pobre.
A Ramón déronlle unha vaca, a
Pepe dous porcos e a Lois unha
galiña. Lois foi ó mercado coa
galiña a ver se podía sacar algún
diñeiro. Cando Lois chegou, ninguén lle quería mercar a galiña,
pero si os ovos, e Lois foinos
vendendo aínda que se quedou
con algúns para ter pi ños e así
converterse nun vendedor de
ovos.
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Pepe foi á granxa dun amigo para
poder ter os porcos alí gardados,
e despois poder vender os porquiños pequenos. Con ese diñeiro quería comprar a súa propia
granxa e poder seguir criando
porcos.
Ramón quedouse na casa e ña
pensado muxir a vaca e vender o
leite. Pero como Ramón era tan
preguiceiro contratou a un rapaz
da aldea para que o fixera. Ramón non daba gañado o suficiente coa venta do leite para poder
pagarlle ao rapaz e mais comprar
comida para a vaca.
Ao ver isto, Lois e Pepe decidiron que Ramón podía entrar en
calquera dos negocios, sendo
vendedor de ovos ou criador de
porcos. Pero Ramón non quixo
traballar, entón quedou sen
traballo. Mais Lois ña moi bo

corazón e decidiu que lle axudaría ao seu irmán co negocio do
leite. Ramón aceptou, e ao ver
o bo que era seu irmán, decidiu
empezar a ser traballador, boa
persoa e sobre todo honrado. A
Pepe foille moi ben o negocio de
criar porcos, e xa empezara a culvar unha gran horta con moitas
hortalizas e a criar máis animais.
Lois era o máis pequeno e ao que
menos lle deran de herdanza,
pero íalle moi ben, xa ña moitas
galiñas e tamén conseguira un
posto fixo no mercado.
E os tres irmáns acabaron conseguindo moito con pouco, menos
Ramón que lle veron que axudar, pero ao final aprendeu.
Lucía Campos González
3º ciclo de E.P. Parga

UNIDAS PARA SEMPRE
Ana era unha moza de vinte anos
que vivía nunha aldea de Galicia
cos seus pais e as súas irmás,
Emma e Silvia.
Ao cumprir os vinte e tres anos,
o seu pai morre por mor dunha
enfermidade moi rara sen cura.
A par r de aí todo se converte nunha dura loita día tras día.
para a familia. As tres rapazas
ven como a granxa de seus pais
vai crebando sen que elas poidan facer nada para evitalo. A
duras penas poden sobrevivir e
o pouco que gañan envísteno en
comida. Por iso, Ana vese obrigada a viaxar ata un país estranxeiro no que entra a traballar como
bibliotecaria dun centro escolar.
Isto ocúpalle moi pouco tempo.
Un día aburrida na súa casa, ocorréuselle pórse a escribir. Redactou miles de historias vividas no
colexio. Ao rematar ensinounas
na escola, alí recomendáronlle
que publicara o libro, dixéronlle que podía chegar a ser unha
gran escritora. Deixouse levar e
publicouno. Ob vo un gran éxito, converteuse nunha escritora
moi recoñecida. Máis tarde ofrecéronlle o papel de protagonista
dunha película, ela aceptouno
encantadísima. Cando se estreou a película pasou igual que
co libro, Ana medrou máis e máis
aínda. Non había día no que non
se falase dela nos telexornais,
revistas, programas de corazón... Pero, ao mesmo tempo
que medraba, esquecíase da súa
familia. Seguía enviando diñeiro
para a súa casa, pero nunca máis
volveu a visitar a súa aldea, a súa
familia, a súa orixe.
Mentres na vida de Ana pasaba
todo isto, en Galicia, as súas irmáns xa casaran; non puideron
facer unha gran cerimonia, pero,
aínda así, elas eran felices. A súa

nai, Adela, xa era moi maior e
ela non podía facerse cargo do
gando, tampouco as súas fillas,
que ñan as súas vidas. Ese foi
o mo vo polo cal ela vo que,
con moita pena, vender os seus
animais. Agora ela vivía soa, coa
única compañía dun can que o
seu defunto marido comprara
nunha feira e das visitas que as
súas fillas lle facían as fins de semana.
Un sábado, cando Emma e Silvia
entraron pola porta, Adela díxolles que ña que falar con elas.
Sentaron nunha cadeira, e Ade-

mentres o que eu máis quero
está sufrindo desta maneira?” A
nai reuniunas ás tres e díxolles:
-Non podedes seguir así. Vós
mesmas sodes conscientes do
gran cariño que vos tedes. Ana
non debiches irte desa maneira, pero agora, agora tedes a
oportunidade de reconciliarvos,
de levarvos como o que sodes,
como verdadeiras irmás. Facédeo polo voso pai, por min, pero
sobre todo pola vosa felicidade.
Querédevos moito. Nunca cambiedes. Quérovos.
Ao dicir isto pechou os ollos para

la comezou a dicirlles que a ela
xa lle quedaba pouco tempo de
vida e non podía permi r que as
súas fillas seguiran así, sen falarse, por moito tempo máis. Por
iso, díxolles que debían chamar a
súa irmá. Elas así o fixeron. Dixéronlle a Ana que debía voltar a
Galicia porque a súa nai estaba
moi mal. Chegou en dous días.
Sorprendeuse ao ver o estado no
que se atopaba a súa nai, estaba
extremadamente delgada e moi
descoidada. Nada máis verse,
as dúas sumíronse nunha aperta na que ningunha foi capaz de
conter as bágoas. Ana preguntábase: “¿Como puiden estar disfrutando de todo po de luxos

nunca máis volver abrilos. As
súas fillas choraron e choraron...
As tres abrazáronse fortemente.
A par r daí nunca máis se volveron a separar. Ana renunciou
á súa fama, ao diñeiro... Quere
ás súas irmás e quere estar con
elas.
Emma, Ana e Silvia están unidas
para sempre.
Lucía Pérez López
3º ciclo de E.P. Teixeiro
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O SEGREDO
Había unha vez unha nena que se chamaba Emili e vivía en Xanceda. O seu
primo Xaime vivía na Coruña e ña
sete anos, a mesma idade ca Emili.
Un día Emili foi cos seus pais á Coruña
visitar a Xaime. Ao neno non lle gustaba que Emili fose alí porque era dunha
aldea e ademais falaba galego, e el era
dunha cidade e falaba castelán. A nena
non sabía o que Xaime ocultaba porque o gardaba en segredo.
Cando Emili e os seus pais chegaron
á Coruña, Xaime e os seus, estábanos
esperando alí diante do edificio. Cando os tres baixaron do coche subiron á casa de Xaime, e alí es veron un
par de horas. Os dous nenos pedíronlle aos seus pais se podían ir ao parque de enfrente. Os pais deixáronlles.
Chegaron ao parque. Xaime atopouse cos seus amigos do cole e Emili sen ase esquecida. Xaime presentou
a Emili aos seus amigos, pero estes deixárona un pouco de lado porque falaba galego. Xogaron no parque
dúas horas ata que os chamaron a todos os seus pais. Emili e Xaime subiron ao ascensor e foron para a habitación de Xaime. Alí o neno contoulle o seu segredo. Emili anoxouse e díxolle:
.-Que sexa dunha aldea non significa que che teña que caer mal e que fale galego tampouco!
.-Xa, pero eu non son dunha aldea e non falo coma , -dixo Xaime.
.-Así que é máis importante de onde son ou como fale ca nosa amizade?- dixo Emili.
.-Non! Por suposto que non! Dende agora non xulgarei á xente que coñezo só porque viva nunha aldea ou
fale noutro idioma, -contestou Xaime.
.-Espero que sexa así! Veña perdoado! -contestou Emili aliviada.
E déronse un bico e un abrazo e todo amañado.
Nuria Marơnez Quindimil
2º ciclo de E.P. Xanceda.

LAURA E O RATO PÉREZ
Nun país moi lonxano vivía unha nena moi boa e moi fermosa, chamada Laura. Coidaba da natureza, e como
naquel lugar facía moita calor ela regaba as plantas cada día.
Un día todo cambiou, todo o pobo dicía:- Que raro! Que raro! Están caendo gotas!
Toda a xente ía levando a no cia de casa en casa.
Pasou moito tempo chovendo e Laura estaba toda preocupada por se non volvía a quentar o Sol. As plantas
ían morrer de frío!
Unha tarde Laura atopouse co famoso rato Pérez e contoulle o seu problema, Laura díxolle:
-Ti que es tan listo e tan amable, que sempre nos traes agasallos cando nos caen os dentes, non poderías
axudarnos?
O rato Pérez quedouse pensando, e naquela noite falou coa Lúa para que lle
contase ao Sol o problema daquela nena.
A mañá seguinte cando Laura espertou
parou de chover e volveu a saír o Sol.
Todo o pobo deulle a noraboa ao rato Pérez e organizáronlle unha festa cun montón de queixo.
Helena Celada Villarmea
1ºciclo de E.P. Nº 1 de Foz
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AS SETE OVELLAS
Érase unha vez unha ovella. Chamábase Luna. Luna, non ña fogar, por iso vagaba, polo mundo.
Durmía en pallares abandoados,
comía a herba que lle daban
outras ovellas...
Un día durmiuse nun campo. Espertou cando oíu un:
-Beeee!
Espertou e viu unha fermosa ovella, chamada Marte. Marte e Luna
fixéronse amigas. Marte contaralle que estaba buscando ó seu irmán perdido chamado Mercurio.
Viaxaron ata Pena Trevinca. Escalaron, berran..., sen atopar a
Mercurio. Mentres descansaban
viron unha ovella. Aquela ovella
tampouco ña fogar. Preguntoulle
Luna no idioma das ovellas:
-¿Queres vir connosco axudar a
Marte a atopar ó seu irmán perdido, Mercurio? -dixo Luna.
-Si, -contestou a ovella.
-¿Como te chamas?-preguntou
Marte.

-Xúpiter.
Viaxaron ata Szagad en Hungría. E
alí encontraron unha ovella negra,
xitana. Chamada Venus, lista e
axil. Luna e Venus xa se coñeceran
en Venezuela, en America do Sur.
Xa sen preguntas, Venus xa sabía
que ña que ir con elas, porque
era vidente.

Foron ver ó Sol, quen lles dixo:
-Aquí está Mercurio!
-Irmán!- exclamou Marte.
E todos felices foron todas ós seus
dis ntos países.
Luna, casou con Mercurio e todos
felices déronnos coa porta nos fuciños.

Daniela García pena
2º ciclo de E.P. Parga

En Islandia coñeceron a Saturno
quen lles dixo:
-Irei con vós, imos preguntarlle ó
Sol, o rei das ovellas, onde está
Mercurio.

SUCUMBIR CON LOUCURA

A PAZ

Sucumbir con locura
no desexo silente
da túa pel purpúrea.

Soño de ilusión
e os reloxos non queren cantar.
Amor con igualdade
que comeza co respecto,
na esperanza da xenerosidade,
que aínda existe no mundo
a utopía
e comeza hoxe con cada persoa.
Sen compañeirismo non hai amizade
pois esa é a clave.
A música crea imaxinación
que voa dentro de nós.
E o diálogo implica respecto
xa que cada palabra é merecedora del,
na tolerancia sempre con serenidade,
a unión pola ledicia,
crea amizade.

Sangue sobre nguido da realidade allea
e gústanme as mañás amarelas
dende a túa fiestra bicada polo sol.
Silencio con tóxico
que acaricio con certa sensualidade
para desexalo con máis desexo.
A túa face abstracta é caricia
que se ispe
nas miñas vísceras
co teu encanto.
Laura Espiño dos Santos
2º ciclo ESO. Nº 1 A Estrada

Lucía Liste Prieto
1º ciclo ESO. Nº 1 A Estrada.
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UN HOME ESTRANO
Érase unha vez un pobo onde vivían persoas tranquilas e felices;
pero un día chegou un home que
agochaba un escuro pasado.
Dende que o individuo chegou á
vila comezaron a acontecer cousas estranas. Un día desaparecía
un coello dunha casa, outro era
simplemente un xarrón... Ao principio eran cousas pequenas, sen
case importancia. A xente comezou a sospeitar dos seus propios
veciños, e pouco a pouco todos se
ían distanciando uns dos outros;
pero un día iso pasou a maiores; a
pena foi moi grande, pois desapareceu un neno.

Os veciños fixeron unha xuntanza na praza do concello; o medo
apoderárase de todos eles. Xuntos chegaron á conclusión de que
ñan que unir esforzos para atopar ao pequeno rapaz.
Días despois do sucedido atoparon pisadas na casa do ca vo.
Faltaba a roupa, cremas..., todas
as cousas do neno. Os pais decatáronse e foron á casa dos seus
veciños para falar do sucedido.
Decidiron poñer cámaras en todas as casas.
Un home entraba cada día nunha
casa diferente para roubar comida.

Un día volveu á casa do neno desaparecido. Os pais estaban comendo na cociña e era alí onde ía
entrar o señor. Pillárono, e despois
de facerlle moitas preguntas, admi u que era el o que secuestrara
ao seo fillo. Contoulles que toda a
xente da súa familia fora desaparecendo, e entón, recurrira a formar outra nova pola súa conta.
Devolveu o neno, e os pais dixéronlle que podía vivir con eles
para sempre.
Así todos volveron a vivir felices e
sen roubos.
Olalla Corral Abad
3º ciclo de E.P. Teixeiro

MARUXA A BRUXA DA NOITE ESCURA
Maruxa era unha bruxa que polas noites ía buscando xente para
comela. Non era fácil vivir con ela
no pobo porque saía de noite e
berraba moito polo que non che
deixaba durmir.
Pola mañá, moi cedo, Mar ño
erguéuse e foi botar unha ollada
polo pobo por ver onde estaba
Maruxa. Tan mala sorte vo que
atopouna, e ela foi detrás del ata
chegar a un monte e alí comeuno.
Achegábase o mediodía e os pais
de Mar ño buscábano, por temor
a que lle ocorrera algo.
Foron, buscaron e buscaron e atoparon un rastro de sangue que
deixara o corazón de Mar ño
antes de ser comido. Os pais de
Mar ño sen an compaixón por
el, pero non quixeron perdoar a
Maruxa.
Anos máis tarde Maruxa saía do
cárcere despois de vinte anos de
condena por asasinato. Traía un
negrón nunha perna por pegar
patadas contra a reixa.
Os veciños mentres que Maruxa
non vivía no pobo podían durmir,
e pasear tranquilos, pero cando
veu outra vez para o pobo eses
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anos de felicidade e tranquilidade
convertéronse en presión polas
noites. Moito medo e sustos.
Pero na noite de San Xoán..., encheuse todo de xente e
peixe a fartar. Ata que veu por alí o
párroco do pobo e lle preguntou á

Ía a comelos tamén, pero o seu
plan, saíulle moi mal porque os
veciños sabían que nunha noite
así, Maruxa ía espertar, polo que
xa estaban preparados para atrapala e non soltala nunca máis, ata
que non deixara de comer xente.
E foi así?
Pois non, xa que cando puideron
atrapala, metérona nun hospital
especializado. Alí Maruxa estaría
illada da xente.
Logo dun tempo alí, saíu e foi vivir
de novo ó pobo, pero os veciños
quedaron asombrados. Non querían que vivise alí no pobo.
Ela choroulles e os veciños non
entraron en razón porque xa lle
dixeran que comera moita xente,
e non querían que o pobo quedase baleiro.
Ela colleu e deu media volta, e
marchou chorando polo camiño.
Daba pena por ver se a deixaban
volver.
E non foi así.

bruxa se non lle daba vergoña que
matara a tanta xente se eles non
lle fixeran nada. Ela avergoñada
foise chorando e nunca máis volveu a matar nin comer a ningún
veciño.
Nerea Iglesias Espiño
Todo ía moi ben ata que naquela 1º ciclo de ESO. Nº 1 A Estrada
noite de tronos..., Maruxa espertou e foi xunto ós pais de Mar ño.

¡E..., APAGOUSE A LÚA!
Era unha noite perfecta, a lúa brillaba e María miraba asombrada.
Había xente no observatorio,
outros asomados ás fiestras, e ata
nos campos había xente deitada
mirando ás estrelas.
Cando de súpeto apagouse a lúa.
María esperou noites e noites,
pero nada... Nas cidades había
luz, pero ela vivía nunha pequena aldea e atopábase totalmente
a escuras. Sen ase triste porque
non podía dis nguir as árbores,
os camiños... O o de María era
astronauta, e vivía na cidade. María vo unha gran idea. Foron a
cidade e colleron a nave espacial
do seu o, ela máis o seu irmán,
que sabía pilotar porque o seu
o lle enseñou. Dende a súa casa

controlaba o percorrido da nave.
Xandra, unha amiga, o seu curmán Xavier que facía de copiloto e
a súa irmaiña Ainhoa que lle faría
compañía puxéronse en marcha
para ver o Sol. Cando chegaron á
oficina do Sol, había unha estrela
falando por teléfono que só dicía
que non aceptaba un non por resposta.
Cando colgou o teléfono, María
contoulle o problema, comenzou
a berrar:
-Inú les, coprica e luminosa estaban encargadas de que a Lúa vese luz.
E logo, con voz máis calmada dixo:
-Poñedelle unha destas lámpadas
especiais en cada un dos seus cráteres.

Fúndense cada cen anos, e as encargadas da súa iluminación non
as cambiaron.
Así o fixeron, colocaron as lamparas e a lúa iluminouse. Cando
volveron á casa, María asomouse
á fiestra acompañada dos seus
amigos, e mirarona naquela noite
estrelada. María volveu a ser feliz.
Adrián González Fernández
3º ciclo de E.P. Rábade

O SOÑO DE MARTA
Todos os días cando daban as tres, Marta abría a fiestra do cuarto, para ver pasar o tren.
O primeiro que escoitaba era un ruído ao lonxe, despois ve a locomotora ruxindo como un animal salvaxe,
e logo o tren pasa veloz por diante da casa de Marta.
Onde vive Marta non hai estación. Seus pais prometéranlle que, algún día, os tres subirían ó tren e farían
unha viaxe para que Marta vise o mundo. Pero ese día para Marta non daba chegado e tería que conformarse con velo pasar.
Unha tarde Marta escoitou o ruído do tren e correu ata o balcón a velo. Hoxe o tren era dis nto porque ña
un tamaño diferente, ía tan amodo que parecía un can fa gado. Marta decatouse de que iso non era como
os días anteriores. Sorprendida viu que o tren paraba, abría a porta traseira e o revisor lle dicía:
-“Ven!, sen a viaxe non pode seguir”.
Marta mentres lle falaba aproveitou para contar os vagóns, e só había 5 vagóns, 6 coa locomotora.
O revisor chamábase Roi. Era delgado, alto e moi guapo. Roi achegouse e ensinoulle unha caixiña azul que
sacou do peto. Parecía máxica, pois ña unha luz dentro dela. Roi mirou de damente para Marta e díxolle:
“Se resolves esta adiviña a caixa será túa”.
Marta non deu adiviñado a adiviña, entón Marta decatouse
de que a caixa xa non era súa.
Pasados os cinco minutos deuse conta de que só era un
soño. Ó día seguinte cando llo contou á súa nai e ó seu pai o
que soñara, eles dixéronlle: “Marta, iso non é ningún soño,
hoxe vaise facer realidade”.
Marta chea de alegría baixou escaleiras abaixo a comentárllelo aos seus amigos.
Todos xuntos foron no tren contentos e tamén sobre todo
moi felices.
Verònica Marơnez Miraz
3º ciclo de E.P. Teixeiro
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A NENA QUE NUNCA SOUBO DE SEUS PAIS
Nun bosque escuro naceu unha
nena chamada Carla. Estaba debaixo da árbore máis grande e
máis fermosa.
A nena Carla abandonárana alí.
Era unha noite moi fría. A nena
choraba e as árbores cantábanlle
cancións para adormecela. Tapábana cas súas follas e facíanlle
cóxegas. A nena foi medrando
pouco a pouco. Cando ña tres
anos a nena miraba ao seu redor
e non vía a ninguén máis ca ela e
botouse a chorar.

As árbores dicíanlle que se tranquilizase, que lle ían contar o que
aconteceu. A nena parou de chorar e as árbores empezáronlle a
contar o que pasara. A nena cando soubo toda a historia púxose
triste, pero logo alegrouse. Chegou a noite e chovía a cántaros

como nunca chovera, así a nena
asustouse e espertou. A árbore
díxolle: durme nena durme que
non pasa nada só é unha tormenta. A nena seguiu durmindo. Pola
mañá, a nena levantouse e foi
dar unha volta é atopouse cunha
nena chamada Rebeca que estaba perdida. A nena Carla invitou á
súa casa á árbore, e ela foi. Cando
chegaron a árbore preguntoulle
a Carla onde atopara a esa pobre
nena e Carla contoullo. Fixéronlle
preguntas, e Rebeca contoulle o
sucedido: que ela ía coa súa irmá
Raquel, e que a perdera polo bosque, que ela tamén se perdera e
que estaba moi preocupada. A
nena Carla preguntoulle cantos
anos ña e díxolle que tres. Coma
min, somos xemelgas.
Carla, as árbores e os animais que
estaban ao seu redor dixéronlle
que mañá pola mañá, irían buscala polo bosque adiante, que es vese tranquila, que a súa irmá estaría ben. Xa era de noite e a nena
Rebeca preguntou onde durmir, e
Carla contestoulle que aquí, debaixo desta árbore. E logo, non
tes casa?. E ela dixo: non sei nada
dos meus pais. Agora durme que
mañá temos que madrugar.
Chegou mañá pola mañá, e foron
na busca de Raquel. Despois de
estar buscando e buscando, por
fin atopárona. Estaba sentada nun
toro, toda mollada e sucia. Cando
nos viu, empezou a chorar e veu
correndo cara a nós e preguntá-

moslle por que choraba...? Ela
díxonos que perdera a súa irmá, e
eles contestáronlle que non, que
estaba con eles. Cando se viron
abrazouna. Non se soltaban. Nós
dixémoslle que nos foramos para
a casa árbore, que se estaba facendo de noite. Elas viñeron agarradas da man todo o camiño.
Cando chegamos á casa árbore
alí había, unha muller e un home.
Eran seus pais, foron correndo a
onde eles. Os pais cando viron as
súas fillas salvas e vindo correndo cara eles, alegráronse e abrazáronse. Déronlle as grazas a Carla
por todo o que fixera polas súas
fillas.
As nenas preguntáronlle ós seus
pais se Carla podería vivir con eles,
que ela non ña familia, que fora
abandonada. Os pais de Raquel e
Rebeca dixeron: pois claro que si,
pobre rapaza, desde pequena sen
país, e preguntáronlle se quería ir
con elas. Ela dixo que non sabia
porque non quería deixar a súa
familia que eran as árbores e os
animais. A árbore díxolle que fora
con eles, que ia ter unha vida mellor, e que ia ter moitos xoguetes
para brincar, e que non se preocupara por eles. A nena botouse a
chorar, e díxolle grazas por todo o
que fixestes por min. Voume con
esta familia, pero nunca vos esquecerei, e todas as tardes virei
visitarvos. A nena foi moi feliz.
Raquel Clemente Neira
1ºciclo de ESO. Nº 1 A Estrada

AS TRES TÍAS
Faltaban poucos días para que lle desen as notas a Serxio e Suso. Eles estaban moi nerviosos por saber se
aprobaban. Seus pais, Alfonso e Elvira dixéronlles que se suspendían non ían de vacacións á casiña de campo. As notas foron bastante boas, sobre todo as de Serxio, e as de Suso non é que fosen malas, pero podían
ser mellores se non pensase só en xogar ao fútbol. Os pais dixéronlles que podían ir facendo as maletas. Esa
mesma noite, os nenos empezaron a meter as súas cousas nas maletas pero non lles collían. Preguntáronlle
á súa nai onde meterían os xoguetes e súa nai contestoulles:
- Mañá, - axúdovos a facela que aínda nos quedan dous días, pero só podedes levar dous xoguetes cada un,
o resto queda no armario.
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Díxolle Serxio a Suso, - Pero, como van botar todo o verán no armario?. Se os meteran a eles alí!, que lles
parecería?
Serxio dixo:- meteremos algúns na maleta de papá e da mamá.
Por fin, chegaron as vacacións e nós tamén á casiña de campo. A mamá quixo ir ver as súas as que ñan
unha tenda que vendían de todo. O papá, chamáballes a unha a bonita, a fea e a alegre. A a fea era
delgada e ña moitos dentes por iso a pobre non daba pechado ben a boca. A a alegre era pequena e regordecha coma unha pelota de tenis detrás do mostrador.
Serxio, Suso e seu pai non foron ver as as porque plantaron plantas no xardín, pero a súa nai foi e trouxo
moitas cousas para comer que lle deron as as.
O tempo logo pasou, primeiro un mes, despois outro, e logo, veron que volver para a cidade, pero foi un
verán tan bo, e pasárono tan ben que xa estaban desexando que volveran as vacacións.
E colorín colorado estas vacacións xa remataron.
Lara Novo Marơnez
2º ciclo de E.P. Parga

EU
Eu respiro
porque esteas conmigo,
cando dín todo por perdido
eu olvido.
Eu penso
porque te teño cerca,
cando miro ao ceo
eu creo.
Eu escoito
porque me falas,
cando te alexas
eu temo.
Eu podo
porque estás aquí,
cando te abrazo
eu sinto.
Eu recordo
porque te vas,
cando volves
eu bendigo.
Eu teño
teño todo porque estás ,
cando estás ao meu lado
eu amo.
Jennifer Calviño Soto
1º ciclo de ESO. Nº 1 A Estrada

E NESTA HISTORIA
ENAMÓROME
e
os paxariños vístense de azul.
COMPÓÑOME
e
o ceo volve ser branco e azul.
CAIO
e
síntome importante.
LEVÁNTOME
e
véxome fortalecida.
AMO
e
parece que estou voando.
QUERO
e
síntome coma no ceo.
AXUDO
e
sinto que teño boa personalidade.
GAÑO
e
vexo a vida dende outra especta va.
XOGO
E
desconéctome de todo.
RÍO
e
teño sen mentos bonitos.
Jennifer Calviño Soto
1º ciclo ESO. Nº 1 A Estrada
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O SOÑO DE FABIÁN
Fai moito tempo nunha vila chamada Gominolandia estaba a máis famoisima fábrica de larpeiradas e nela
vivía un neno chamado Fabián.
El era de complexión forte e as súas orellas eran moi parecidas ás dun trasno. O seu soño era ser o inventor
das larpeiradas máis saborosas do universo. Para iso él iba todos os días a un colexio especial, no que só
podian ir os fillos de pais que veran unha tenda de larpeiradas.
Alí aprendían a facer todo po de
larpeiradas como, por exemplo, os
chupa chups. Tamén aprendían a
facer todo po de formas co chocolate.
El iba moi contento á escola, xa
que o que facían alí era o que máis
lle gustaba. Todos os días sen esquecer ningún, axudáballe a seu
pai a vender as larpeiradas, e de
paso, el tamén comía algunha.
Un día a profesora de deberes
mandoulles inventar unha larpeirada. Cando chegou á casa fixo
unha larpeirada que levaba: azucre, xela na, aroma de laranxa,
un ingrediente segredo, savia de
árbore, sal e mais unha pizca de
pecante. Máis tarde xolle a forma. Ao día seguinte ensinoulle a larpeirada á profesora. Cando a probou para ver se sabía ben, quedou
pasmada, xa que o seu sabor era impresionante.
Á profesora mandoulle que fixera vinte larpeiradas coma esa, para así presentala a un concurso dos máis
pres xiosos do mundo, xa que o podían facer o inventor da larpeirada máis saborosa do universo.
Presentouna ao concurso que se celebraba o 27 de abril de 1379. Cando chegou a data e se deron os gañadores, a novidade foi que un neno de 7 anos gañara o primeiro premio. Ese neno era Fabián que se convertera no inventor da mellor larpeirada do universo. Ao final, Fabián fixo realidade o seu soño, e colorín
colorado este conto está rematado.
Jesús Cobo Ansede
3ºciclo de E.P. Teixeiro

A MAZÁN E OS VERMESS

O MEU AVÓ

Pola mazán tres vermes van,,
todos collidos da man,
axudándose uns aos outros,
un circuito fan.
Se colles unha mazán,
sempre aí os vermes están,
se lle metes unha trabada,
dache unha arcada.
A xente da aldea,
dálle igual que teña verme ou non,
pero, os da cidade, como atopen o verme,
ata che ran a mazán á cara.
Conta un aldeán,
que un día atopou unha mazán,
que cando
a abriu,
ña dentro unha man,
e sen pensalo dúas veces,
rouna ao chan.

O meu avó mariñeiro
navagou polos catro mares
no seu barco pesqueiro.
Cóntame historias de sereas,
que co seu cantar tan bonito
ós homes volvían tolos.
Faloume de peixes xigantes,
de homes fortes
mortos de medo.
De ondas xigantes
que o barco mecían
coma adormecendo.
Agora que xa non está,
eu soño e imaxínoo,
no seu barco pesqueiro.
Ao lombo dunha onda,
no canto dunha serea
cun peixe xigante.
Contándome mil historias,
como o capitán do seu barco pesqueiro.

Marơn Rivas Fernández
1º ESO Xanceda

Alba Torreiro Carro.
1º ESO Xanceda
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O RELOXO

TEÑO ....

Os reloxos de todo o mundo
todos van a compás,
aínda que están en dis ntos si os
todos semellan igual.

Teño un paxaro amarelo,
pía, pía, todo o día,
come pipas e mazás
e dorme enriba do cadelo.

Cada un coa súa cor,
cada un co seu material;
cada un co seu futuro,
cada un co seu falar.

Teño un can trapalleiro,
ladra, ladra todo o día,
come carne e patacas
e dorme no palleiro.

O meu avó ten un reloxo,
pero non é un reloxo calquera
é un reloxo moi an go
é un reloxo de peto.

Teño un gato branco,
miaña, miaña todo o día,
come peixe e ratos
e dorme no barranco.

Reloxos que se adiantan,
reloxos que se atrasan;
reloxos de pila,
reloxos de corda.

Teño un cabalo amarronado
ornea, ornea todo o día,
come toxos e herba
e dorme na finca do lado.

Quen vese un reloxo de peto,
quen vese un reloxo de pé,
quen puidese ter un de ouro
para saber que hora é.

Teño unha lagar xa a raias
corre e corre todo o día,
non sei ben que come
e tampouco onde dorme.

Aínda que o tempo pasa,
o tempo non para;
aínda que paremos os reloxos
o tempo pasa igual.

A CATARREIRA

Teño unha vaca brava
tolón, tolón todo o día,
come herba e palla
e dorme onde lle cadra.

Fun dar un paseo,
así pola tardíña
cando se ía o sol,
e non volvía;
ata o seguinte día.

Teño unha cabra tola
salta, salta todo o día,
come codesos e xestas
e dorme na casa da avoa.

Ismael Francos López
3º ciclo de E.P. Insua Bermúdez
de Vilalba

Polo camiño empezou a chover.
Ai! Mollei as zocas.
Ai! Mollei os pes;
pra o seguinte día, catarreira ía ter.
Ai! “Mamaiña”,
canto máis vai,
peor é.

Teño moitos animais
e moito que coidar,
pero como son tan vago
mándollos coidar a miña nai.
Jesús Cabo Ansede
3º ciclo de E.P. Teixeiro

Nunca máis saíu da casa,
sen un paraugas na man;
sen unha chaqueta posta,
Ai! Que non podo falar!
Ai Que quedo afónica!
FáƟma Fernández García
2º ciclo de ESO. IES Díaz Castro
de GuiƟriz
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EXPOSICIÓN DAS E DOS ALUMNOS
de 2º de Bac do Ies de GuiƟriz
34 edicións deste certame crean unha perspec va inxente que fai sen r con emoción as etapas da
vida das nenas e nenos que xa moi novos colleron a pluma e o lápis para escribir e debuxar. Si repasamos os cadernos de literatura infan l, descubrimos algunhas e algún dos que agora neste ano
celebran arribar a outros espazos de crecemento persoal e de formación, sexa escolar ou na escola
da vida. Noraboa.

Alumnos e alumnas de 2º de Bac do Ies Diaz Castro de GuiƟriz

Nós, todo o universo mundial, festexámolo con estes trazos e imaxes que algunhas e algún estades
a compar r nesta exposición. Transmi des enerxía e vontade de es lo, que colabora a que este Fesval de Pardiñas sexa máis fermoso. Neste evento hai unha teima, demostrar en cada edición que a
arte que enxerga cadaquén medre compar ndoa cos demáis. Queremos proclamar que entre moitos outros descubrementos, recoñecedes os vosos recursos ar s cos, a vosa valía esté ca, porque
como dí o poeta que dá nome ó noso ins tuto: “a beleza feríume para sempre”. Agradecen a colegas e mestres o seu acompañamento nestes anos. Dende aquí termos que agradecer á profesora
Nuria Pena as sementes de arte que planto una imaxinación e no corazóns destas e destes alumnos.
“LEVO CONMIGO GRANDES MOMENTOS” e sobre todo moitas cousas aprendidas, das cales moitas
non viñan nos libros, comenta Sergio Fraga Varela.
Sergio que foi delegado neste curso, concentrou a súa emoción en palabras coma estas: “¡Quen nos
ía dicir que chegaríamos ata aquí!, despois de tantos anos xuntos, os mesmos profesores, os mesmos compañeiros. Quizáis este úl mo curso foi o máis curto e agobiante, pero sempre contamos co
apoio de cada un de nós e sobre todo dos profesores”.
A súa compañeira Julia Saavedra Gayoso tampouco disimulou o entusiasmo deste momento:
“Bueno, e con esto só nos queda darlles as grazas a todos e cada un deles dende o momento que
entramos no ins tuto...”.

Sergio: “O bon deste ins tuto é que todos nos coñecemos e nos dá pena deixalos atrás, senón que
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Julia Saavedra e Sergio Fraga

no lo digan a nós... Pensabamos que por fin, chegaba o momento de marchar daquí, pero cando nos
fan cousas coma estas non podemos evitar chorar. E a día de hoxe dámonos conta que no fondo non
son tan malos como nos parecía fai 6 anos cando chegamos aquí”.
Julia: “¡Uﬀ 6 anos xa! Aínda recordo o primeiro día, con todas esas caras descoñecidas... Nunca
pensamos que entre esas persoas estarían os nosos mellores amigos, non?
Son demasiados recordos, verdade?. É normal, 7 horas ao día durante 5 días a semana, 9 meses ao
ano... E cos mesmos dende sempre prac camente. Cada un de vos sodes coma un anaco da miña
familia, sempre dispostos a escoitar, axudar e aconsellar como mellor sabedes. E a pesar das discusións, como ben dixeron, sempre nos unimos cando é necesario”.
Sergio: ”Iso é certo. Queiramos ou non, todos deixamos unha pequena huella uns nos outros. Gran
parte da nosa vida pasámola aquí, neste ins tuto, entre nós. Eu teño que dicir que durante o curso
quería que este se acabara, pero por outro lado cando pensaba en que chegaría este día, sabía que
non debía desaproveitar nin un segundo da miña estancia no ins tuto. Así o fixen, e lévome conmigo grandes momentos e sobre todo moitas cousas aprendidas, das cales moitas non viñan nos
libros. Debo dicir que nunca me esquecerei deste ins tuto nin dos seus ocupantes”.
Julia: “Eu pola miña parte quero dicirvos a todos que nunca me cansarei (profesores e sobre todo
alumnos) de agradecervos todos estes anos. Parece men ra, estas catro paredes das que estabamos desexando fuxir, este teito que se botaba enriba... Agora só vexo recordos nelas. E quero e espero que a pesar de que os nosos camiños se separen, nos non o fagamos. E pola miña parte sempre
estarei disposta a tendervos a miña man como ata agora, porque para iso está a familia, non?”.
Esta mostra da arte desta xeración é a mellor proba de que unindo gamas de cores e remuiños de
trazos e formas, nesta variedade e pluralidade radica a fortuna de pertencer a un curso que agora
colle dis ntos camiños. Si seguimos a evolución deles nos traballos que foron presentando nas disntas etapas do ensino, imos tamén recoñecendo os seus valores e inquedanzas. Con esta portada
Oscar López-Felpeto está a despedirse do Colexio de Lagostelle encarando as portas do Ies Poeta
Díaz Castro, outro chanzo no seu crecemento crea vo, e así imos construindo a nosa historia en
común.
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INTRODUCIÓN Á EXPOSICIÓN
Todos os nenos son arƟstas. E os mozos son, na medida na que non lles cortasen a súa
creaƟvidade durante o crecemento por varias circunstancias. Na exposición
que hoxe presentamos, atopamos un grupo de mozos especialmente creaƟvos e isto percíbese en todas as súas obras. Aínda que é certo que na aprendizaxe do debuxo hai unha
grande parte de
unha morea de prácƟca e técnica, o resultado final sería baleiro sen unha sensibilidade e
unha habilidade moi importante para o proceso. O entusiasmo e ganas de aprender tamén
son necesarias.
Os alumnos de 2º de Bacharelato do IES Poeta Diaz Castro de GuiƟriz amosan moito interese e desexo de expresar o seu interior e creaƟvidade nestas obras, xa que eles non
están “contaminados” nin a súa creaƟvidade manipulada por ningunha circunstancia allea
a eles. Eles deron o mellor de si mesmos e puxeron todo o seu
entusiasmo en mostrar sobre o papel toda unha potencia interior. E o resultado é
especialmente importante tendo en conta que non son alumnos que Ɵvesen un proceso de
aprendizaxe conƟnuo e a súa obra circunscribese prácƟcamente a este ano.
O traballo ben feito, a recepƟvidade dos alumnos, a graƟtude que teñen
mostrado, por veces, son valores que compensan as restricións
administraƟvas que cada vez se engaden máis a esta profesión.
O resultado está á vista, esperamos que o disfruten tanto como fixemos nos
durante todo o curso.

Profesora de Técnicas Gráficas
IES Poeta Diaz Castro. GuiƟriz.
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Alejandro Veres Lage
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Inma Veiga Méndez
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Julia Saavedra Gayoso
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Laura López Bello
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Lucía López Montes
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Miguel Cantero Barreiro
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Minerva Varela Saa
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Noemi Gómez Lage
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Pablo SanmarƟn Grandio
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Rebeca Losada García
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Sergio Fraga Varela
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XXXIV CERTAME TERRA CHA DE LITERATURA E DEBUXO
Presentaronse 612 traballos de 74 colexios de toda Galicia.
Os premios entregaranse o domingo 4 de agosto, ás 7 da tarde, no XXXIV FesƟval de Pardiñas-GuiƟriz,
no palco principal
Dende as 16, 30 vai haber unha actuación especial de Peter Punk para as nenas e os nenos.
COLEXIOS DA TERRA CHÁ
DEDUXO
Educación InfanƟl
1º ciclo
Alex Caamaño Ares (Parga)
2º ciclo
Elba Sanmar n Rodriguez (Gui riz)
Xurxo Piñeiro Yáñez (Monseivane)
3º ciclo
Lia Santamariña Iglesias (Gui riz)
Noa Ferreiro Rosende (Gui riz)
Educación Primaria
1º ciclo
Hugo Sanmar n Rodriguez (Gui riz)
Lucas Amado Pereira (Insua Bermudez-Vilalba)
Abel Pena Bodenlle (Gui riz)
Lois López Vidal (Rábade)
2º ciclo
Pablo Carballeira Ramos (Rabade)
Noemi Garcia Gu errez (Parga)
Xiana Seijas Castro (Rabade)
3º ciclo
Andrea Perez Calvo (Gui riz)
Lucía Campos González (Parga)
So a Perez Fernández (Rabade)
Aida Cobas Rio (Gui riz)
ESO
Sara Campos González (Ies de Gui riz)
Margarita Vidal Rodríguez (Ies de Gui riz)
Noa Pena Bodelle (Gui riz)
POESIA
Educación Primaria
1º ciclo
Vicente Castro Rico (Insua Bermudez- Vilalba)
Irene Sanmar n Vazquez (Insua Bermudez)
2º ciclo
Icia Gun n Baamonde (Insua Bermudez)
Lara Castro Diaz (Parga)
Lara Novo Mar nez (Parga)
3º ciclo
Patricia Barro Garcia (Monseivane)
Uxia Gato Diaz (Insua Bermudez)
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Ismael Francos López (Insua Bermudez de Vilalba)
Alberto Fraga Miragaya (Parga)
ESO
1º ciclo
Eva Fernández Paderne (Ies de Gui riz)
Alba Bergan ños Torres (Ies de Gui riz)
Esther Perez Fernández (Ies de Gui riz)
2º ciclo
Le cia Paz Paz (Ies de Gui riz)
Fa ma Fernandez García (Ies de Gui riz)
NARRATIVA
Educación Primaria
1º ciclo
Alex Peña Román (Monseivane)
Carla Carballeira Orosa (Monseivane)
Ainhoa Montoya Avarez (Rábade)
2º ciclo
Daniela García Pena (Parga)
Adrian Lopez Polo (Parga)
3º ciclo
Paulo Dominguez Lopez (Insua Bermudez-Vilalba)
Adrian Gonzalez Fernández (Rabade)
Manuel Francisco Lamela Gomez (Insua Bermudez
de Vilalba)
Uxia Rodriguez Garcia (Monseivane)
OUTROS COLEXIOS
DEBUXO
Educación InfanƟl
2º ciclo
Fabian Otero Palacios (S.Miguel de Reinante)
Unai Gonzalez Lopez (S.Miguel de Reinante)
Lara Pedride Sandá (Sobrado)
3º ciclo
Dario Manuel Díaz Noya (Teixeiro)
Adrian Mouriño Seoane (Sobrado)
Saray Lopez Garcia (S.Miguel de Reinante)
Educación Primaria
1º ciclo
Lucia Rocha Fernández (Nº 1 de Foz)

Lara Mar nez Franco (Nº 1 de Foz).
Xoel Díaz Villarino (Nº 1 de Foz)
2º ciclo
Rosa Mar n de Burgos (S. Cosme de Barreiros)
Alberto Sanjurjo Bra (Xanceda)
Ainara López Fernández (S. Miguel de Reinante)
3º ciclo
Paula Mar nez Cid (S. Miguel de Reinante)
Paula Freire Zas (Sobrado dos Monxes)
Olalla Corral Abad (Teixeiro)
ESO
Tamara Santos Rivadulla (Xanceda)
Silvia Rodriguez Lopez (Xanceda)
Silvia Rodriguez Mato (Xanceda)
POESÍA
1º ciclo
Cris na Chen Meijide (Nª ! de Foz)
3º ciclo
Raul Lopez Díaz (Teixeiro)
Jesús Cabo Ansede (Teixeiro)
Marcelo Familia Peña (Teixeiro)
Lucia Perez Lopez (Teixeiro)
ESO
1º ciclo
Lucia Liste Prieto (Nº 1 da Estrada)
Jennifer Calviño Soto (Nº 1 da Estrada)
Ana Iglesias Casal (Nº 1 da Estrada)
Mar n Rivas Fernández (Xanceda)
Alba Torreiro Carro.(Xanceda)
San Manteiga López.(Xanceda)
2º ciclo
Yennis Fernández Pandazzo (Nº 1 da Estrada)
Laura Espiño dos Santos (Nº 1 da Estrada)
Tania Neira Iglesias (Nº 1 da Estrada)

NARRATIVA
1º ciclo
Alberto Rio Gavín (Nº 1 de Foz)
Uxía Sanchez Vazquez (Teixeiro)
2º ciclo
Nuria Mar nez Quindimil (Xanceda)
Anxo Quindimil García (Xanceda)
3º ciclo
Sabela Lopez Rodriguez-Goy (Ramón CabanillasSan ago)
Veronica Mar nez Miraz (Teixeiro)
Xana Cartón Morilla (Teixeiro)
ESO
Carlota Alvarez Feijoo (Cea-Ourense)
Amaia Tomé Tomé (Francisco Aguiar de Betanzos)
Raquel Clemente Neira (Ies nº 1 da Estrada)
Tamara Gomez Lorenzo (Ies nº 1 da Estrada)
Nerea Iglesias Espiño (Ies nº 1 da Estrada
Carme Pita Rodriguez (Monte Caxado. As Pontes)
Carla Franco Vazquez (Monte Caxado, As Pontes)
Alba Fraga Vazquez (Monte Caxado, As Pontes)
Miguel Ledo Roca (Monte Caxado-As Pontes)
PREMIOS ESPECIAIS
Carteis
Carla Valenzuela Carreiras do Mato Vozoso de Vilalba,
Relato dramaƟzado e ilustrado
Conversa de merlos no Campo de 3º de E.P. de CEIP
Santa María de As Pontes.
Os nosos trazos, rematando Bac do Ies de Gui riz:
Miguel Cantero, Sergio Fraga, Noemía Gomez Lage,
M. Laura Lopez Bello, Lucía Lopez Montes, Rebeca
Losada García, Minerva Varela Saa, Inmaculada Veiga Mendez, Alejandro Veres Lage, Pablo Sanmar n..
A peza drama zada e ilustrada de 4º de EP do CEIP
Santa María de As Pontes.

Maquetado por Paco Ja
ASOCIACIÓN CULTURAL XERMOLOS
Rua do Concello nº 9 27300 GuiƟriz (Lugo)
xermolos@xermolos.org
www.xermolos.org
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Debuxo de Abel Pena Bodenlle

