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PALABRAS DO PRESIDENTE DA XUNTA 
DE GALICIA NO ACTO DE CLAUSURA DA CAMPAÑA

“ENTRE NÓS, EN GALEGO”, 
EN SANTIAGO DE COMPOSTELA 

(13 DE XUÑO DE 2003)

O lema da campaña “Entre nós, en galego”, que hoxe culmina, fai referencia tanto ó uso cotián
do idioma e ó seu valor nas relacións interpersoais, como á importancia que este ten para a realización
dos homes e dos pobos. Como dixo Ramón Piñeiro: “…A palabra actúa en forma de lingua concreta.
Cada pobo ten a súa. Cada home ten o seu pobo. Nós, os galegos, témo-la nosa”.

“Entre nós, en galego” pretende chegar a todos os recunchos, conseguir que, a través das
diferentes actuacións previstas, o galego entre en todas as casas e en todas as escolas do noso país,
implicando a toda a comunidade educativa.

Para lograr estes obxectivos deseñáronse certames e concursos que teñen a capacidade de
incidir na mellora da cualificación lingüística en galego do alumnado. O resultado é altamente
satisfactorio, pois participaron preto de 85.000 escolares, entre os que se distribuíron 872 premios

por un importe de 157.660 €. 

Entre as actividades desenvolvidas teñen especial relevancia aquelas que inciden, de maneira
clara, na afectividade cara ó uso da lingua; así, o concurso de cartel e lema deixounos lemas tan
suxestivos como: “Que che medren os dentes co galego”; “Galego. Bótao a falar”; “Vexo unha estrela
polo ceo. En galego pido o meu desexo”; “En galego, para que me entendas”; “Fai que a semente do
galego prenda no asfalto”, mensaxes que non só motivan ós seus creadores, senón que chegan a todos
nós e serven para devolvernos a ilusión polo noso idioma e para fixar unhas perspectivas de futuro
realmente alentadoras.

A incorporación do certame de música (novidade da campaña deste ano) e a continuidade dos
concursos de teatro, de narración oral de contos, de dramatización e de recitado de poemas, nos que
houbo unha participación insospeitada, son tamén actividades salientables, pois inciden de maneira
eficaz no medre progresivo do uso da lingua galega no ensino e favorecen o proceso de formación
integral das persoas. 

En definitiva, contribúen a consolidar o proceso de normalización lingüística, a dinamizar a vida
cultural dos centros educativos de Galicia, a mellorar a valoración da nosa lingua como mecanismo de
expresión literaria e coloquial e a incentivar a creación de grupos de traballo escolares en lingua galega.

Os premios que se distribúen no día de hoxe queren recompensar os esforzos do alumnado,
que tan brillantemente participou nas distintas actividades. Congratulámonos con eles por seren a
mostra dunha xeración creadora que promete novos e grandes escritores nesta lingua das mil
primaveras máis, que cantou Rosalía e soñou Cunqueiro, con tantos outros galegos ilustres que se
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sentiron identificados coa lingua e que a defenderon, porque esta é, xa que logo, o núcleo vital da nosa
identidade. Recibide, xa que logo, a miña máis cordial felicitación. 

Parabéns ós membros dos xurados, ós profesores, ós alumnos e ós demais membros da
comunidade educativa que, coa vosa participación, fixestes posible a campaña. Gracias a todas as
persoas que, dalgún xeito, traballastes para ela, ós que conseguistes os premios e ós que lograstes,
simplemente, a satisfacción do labor ben feito e da vosa achega a un futuro esperanzador para a nosa
lingua. E un agradecemento moi especial ós centros do exterior que participastes nesta campaña. 

Antes de que vexamos xuntos as actuacións dalgúns dos gañadores desta terceira edición,
cómpre salientar que a Xunta de Galicia sempre seguirá a promover o idioma galego mediante o uso de
iniciativas nas que se fomente a participación, o diálogo, o agarimo e a convivencia das nosas
comunidades educativas. 

Non dubidamos que, con galegos coma vós, a lingua galega vivirá “entre nós” moitos anos.

MANUEL FRAGA IRIBARNE

Presidente da Xunta de Galicia

EDUCACIÓN SECUNDARIA



5

PALABRAS DO CONSELLEIRO DE EDUCACIÓN E
ORDENACIÓN UNIVERSITARIA NO ACTO DE 
PRESENTACIÓN DA CAMPAÑA 
(venres, 15 de novembro de 2002)

Dicía Carlos Casares: “Se a linguaxe é unha facultade humana, da mesma maneira que a

humanidade só se converte en realidade a través dos individuos e os pobos que a forman, tamén

aquela facultade só se realiza por medio das linguas que se falan. Cada lingua, di Piñeiro, é unha

forma de manifestación do Ser”. Manifestemos o noso ser falando a nosa propia lingua.

O filósofo alemán Martín Heidegger abonda na mesma mensaxe, manifestando que “a lingua é
a casa do ser”. A nosa casa é, pois, o galego, lingua que viviu diversas vicisitudes ó longo da súa historia,
pero que, pola vontade dos galegos, está no camiño da súa recuperación. Unha boa mostra disto son as
consideracións que verte o Euromosaic, un rigoroso e importante documento auspiciado pola Comisión
Europea sobre a realidade sociolingüística de Europa, no que se di da nosa lingua que ten un futuro
prometedor. De todos os xeitos, o noso é un proceso de reconstrucción que require aínda do esforzo de
todos os que habitamos esta casa común, e moi especialmente das institucións que teñen entre os seus
cometidos lograr a súa plena normalización. De aí a necesidade de lle presentar á nosa sociedade
accións de promoción do uso do galego, como esta campaña, dirixida, especialmente, á comunidade
educativa.

Nestes días de novembro, os nosos centros educativos recibirán uns fermosos carteis e un
libriño, nos que figurará o lema “Entre nós, en galego”. Estes carteis anunciarán o inicio da terceira xeira
desta campaña, que hoxe presentamos, organizada pola Consellería de Educación e Ordenación
Universitaria, a través da Dirección Xeral de Política Lingüística.

Queremos lembrar ó tempo os actos das pasadas edicións, nas que milleiros de nenos e nenas se
ilusionaron coas propostas para participar con carteis e lemas, relatos, poemas, contos, dramatizacións ou
obras teatrais; e centos e centos de profesores foron quen de motivar os seus alumnos, de espertar neles
o interese, de animalos, de aconsellalos, en síntese, de invitalos a participar nesta fermosa tarefa que
temos por diante: facer que a nosa lingua viva, perviva e estea sempre presente de maneira natural e
normal nas nosas vidas.

As actividades propostas contribuíron a dinamizar gran parte da vida dos centros, a mobilizar a
alumnos, pais e profesores, en suma, a crear un estado de ánimo favorable ó uso da nosa lingua. Serviron,
asemade, para constatar o que xa sabiamos: que contamos cun extraordinario material humano nos
nosos centros. Reveláronse auténticos artistas tanto na plástica, como no enxeño, na creación literaria,
no xornalismo, ou na representación dramática. A calidade dos traballos así o evidencian. Mención
especial merece o labor dos docentes, ás veces non suficientemente recoñecido. Mesmo a implicación
dos pais que demostran coa asistencia ós actos, co apoio ás nosas propostas e mediante a complicidade
cos seus fillos.

Sentímonos fondamente satisfeitos da boa acollida que nos ides dando, e este ano non
agardamos menos de vós. Iniciamos novas propostas e continuamos con aquelas que resultaron máis
motivadoras. Introducimos a novidade da creación musical, tanto para alumnos solistas como grupos

EDUCACIÓN SECUNDARIA
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musicais, porque a música é tamén un recurso importante para animar os nosos rapaces a utilizar a nosa
lingua.

Esta campaña pretende contribuír á normalización da lingua galega na vida escolar, de acordo cos
obxectivos legais que aparecen no Estatuto de Autonomía e na Lei de normalización lingüística. Esta lei
sinala que os alumnos e as alumnas de Galicia deben acadar unha boa competencia lingüística en galego
e castelán, as dúas linguas oficiais de Galicia.

A campaña de promoción da lingua galega que a Consellería de Educación e Ordenación
Universitaria pon hoxe a andar insírese, precisamente, dentro deste espírito, e ten como finalidade
motivar as novas xeracións cara ó uso do galego. Para lograr os obxectivos perseguidos deseñáronse un
conxunto de productos de gran valor formativo, atractivos esteticamente e eficaces no campo da
normalización lingüística, cos que agardamos contribuír na consecución dese logro que é facer que, sen
restriccións, a lingua de uso habitual, entre nós, sexa o galego. 

O galego, unha vez acadado o status de lingua oficial, entrou nas aulas, e recuperou unha certa
presencia social (nas institucións, nos medios de comunicación, na vida cotiá) que contribuíu a que os
prexuízos cara á lingua comezasen a desaparecer.

Ademais, un sector da sociedade galega, cada vez maior, foi adquirindo conciencia da riqueza
que supón ter unha lingua e unha cultura propias, coas que podemos participar en pé de igualdade no
mosaico das culturas mundiais. Por iso hoxe, cando miramos o camiño andado, podemos falar de
significativos avances no proceso de normalización social da lingua.

Claro que, a carón desta realidade innegable, e malia os reforzos levados a cabo, a normalización
social da nosa lingua aínda é un proceso en construcción, onde queda moito por facer. “Entre nós, en

galego” pretende axudar ó seu avance, chegar a todos os recunchos, conseguir que, a través das
diferentes actuacións previstas ó longo dela, o galego entre en todas as casas e en todas as escolas do
noso país, coa implicación de toda a comunidade educativa.

A todos os integrantes da comunidade educativa quero, de novo, agradecerlles a súa
colaboración, o seu esforzo e interese e, unha vez máis, animalos a contribuír á normalización da nosa
lingua participando na campaña que hoxe iniciamos.

CELSO CURRÁS FERNÁNDEZ

Conselleiro de Educación e Ordenación Universitaria

EDUCACIÓN SECUNDARIA
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“ENTRE NÓS, EN GALEGO”, CAMPAÑA DE
NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA
DIRIXIDA ÓS CENTROS EDUCATIVOS

Obxectivos:

A Dirección Xeral de Política Lingüística, na liña de fomentar o uso da lingua galega, de
acordo co establecido na Lei 3/1983, do 15 de xuño, de normalización lingüística, quere darlle
continuidade a esta campaña de normalización lingüística estructurada esencialmente en
tres grandes obxectivos:

1.- Que a sociedade valore o feito de posuír unha lingua propia como unha riqueza
cultural e un patrimonio histórico que é necesario conservar.

2.- Contribuír a prestixiar a lingua galega, tanto polo seu valor referencial da nosa
identidade como por ser o noso principal elemento de comunicación cos falantes do
mundo.

3.- Impulsar o uso da lingua galega nas nosas comunidades escolares.

Accións:

1.- Publicidade en lingua galega. Concurso de cartel e lema. 

2.- Premios de relato curto.

3.- Premios de poesía.

4.- Certame de expresión dramática. 

5.- Certame de música.

6.- Concurso de revistas escolares. 

EDUCACIÓN SECUNDARIA
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RELATO CURTO
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1. CONCURSO DE CARTEL E LEMA

O concurso de publicidade en lingua galega consistía na elaboración dun cartel e lema
alusivos ó uso da lingua propia de Galicia. Os preto de vintecinco mil traballos presentados son unha
boa mostra da creatividade e orixinalidade dos nosos escolares. 

Resultaron gañadores na fase autonómica:

CARTEL E LEMA

María Serrano Fernández,

alumna do IES “Antonio Fraguas”, Santiago de Compostela (A Coruña). 
Gañadora do concurso de cartel e lema, no ámbito autonómico, 

na categoría de educación secundaria obrigatoria, co cartel que leva 
por lema: En galego para que me entendas
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Rocío Santín Arias,

alumna do IES “Lucus Augusti” (Lugo). 
Gañadora do concurso de cartel e lema, no ámbito autonómico, 

na categoría de educación secundaria postobrigatoria, co cartel que leva 
por lema: Fai que a semente do galego prenda no asfalto

CARTEL E LEMA
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Enma Santomé Rial,

alumna do IES “Torrente Ballester” (Pontevedra). 
2º premio do concurso de cartel e lema, no ámbito autonómico, 

na categoría de educación secundaria obrigatoria, co cartel que leva 
por lema: O galego está na miña vida, deixa que encaixe na túa

CARTEL E LEMA
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CARTEL E LEMA

Laura Martínez Martínez,

alumna do IES “A Sangriña”, A Guarda (Pontevedra). 
2º premio do concurso de cartel e lema, no ámbito autonómico, 

na categoría de educación secundaria postobrigatoria, co cartel que leva 
por lema: O galego que non emigre
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Omar Reza Gil,

alumno do IES “Otero Pedrayo” (Ourense). 
3º premio do concurso de cartel e lema, no ámbito autonómico, 

na categoría de educación secundaria obrigatoria, co cartel que leva 
por lema: O galego, a nosa pegada

CARTEL E LEMA
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Lucía Gómez Álvarez,

alumna do IES “Agra do Orzán” (A Coruña). 
3º premio do concurso de cartel e lema, no ámbito autonómico, 

na categoría de educación secundaria postobrigatoria, co cartel que leva 
por lema: Europa está chea de linguas

CARTEL E LEMA
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Nuria Prieto González,

alumna do IES “Europa” de Ponferrada (León). 
Premio especial do concurso de cartel e lema, 
da Comunidade Autónoma de Castela e León

na categoría de educación secundaria postobrigatoria, co cartel que leva 
por lema: ¿Queres cultura? Fala galego

CARTEL E LEMA
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Os gañadores provinciais foron:

A CORUÑA

• Un premio de primeira categoría para cada nivel educativo secundaria, cunha dotación de
150 euros cada un:

Lucía Gómez Álvarez,

do IES “Agra do Orzán” da Coruña.
Europa está chea de linguas

María Serrano Fernández,

do IES “Antonio Fraguas”, 
Santiago de Compostela. 

En galego para que me entendas

• Tres premios de segunda categoría para o alumnado de educación secundaria obrigatoria,
cunha dotación de 90 euros: 

Conchita Sánchez Martínez,

do CPI “Cotarelo Valledor” de Boimorto: 
Ábrelle a túa porta ó galego

Rocío García Díaz, 

do colexio “Manuela Rial Mouzo” de Cee:
Non o tales, déixao medrar

CARTEL E LEMA
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Estefanía Bustabad Rodríguez,

do CEIP “A Barqueira” de Cerdido:
Toda a túa vida co galego

• Tres premios de segunda categoría para o alumnado de educación secundaria
postobrigatoria, cunha dotación de 90 euros: 

Zuriñe Palenzuela López, 

do colexio “Compañía de María” da Coruña:
Galicia será o que ti queiras que sexa

De autoría descoñecida:
Ábrelle a porta; ti te-la chave

Rocío Felipez Mato, 

do IES “Ánxel Casal” de Monte Alto: 
¡Falémolo!

CARTEL E LEMA
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• Cinco premios de terceira categoría para o alumnado de educación secundaria obrigatoria,
cunha dotación de 60 euros: 

Carlota Picos López,

do IES das “Pontes de García Rodríguez”:
Esperta á túa lingua

Elena Pita Abeal, 

do colexio “La Salle” de Ferrol
Todos somos solidarios e xuntos falamos galego

Joaquín Boisa Dosil, 

do colexio “Jaime Balmes” de Noia:
O galego é o noso tesouro

CARTEL E LEMA
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David Regueiro Salido, 

do colexio “Luís Vives”:
Axuda a esparexer o galego

Sara Quintana Puy, 

do colexio Nosa Sra. dos Remedios:
O galego está en ti

CARTEL E LEMA
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LUGO

• Un premio de primeria categoría para cada nivel educativo de secundaria, cunha dotación
de 150 euros cada un:

Miguel Ángel Farelo Arias,

do colexio da Asunción de Sarria:
O galego é un regalo que nos dan dende pequenos. 

Fai que ese galego medre

Rocío Santín Arias,

do IES “Lucus Augusti” de Lugo
Fai que a semente do galego prenda no asfalto

• Tres premios de segunda categoría para o alumnado de educación secundaria obrigatoria
(ESO), cunha dotación de 90 euros:

Ángela Fernández Veiga,

do IES “A Piringalla” de Lugo
Sente en galego

Diego Quintás Ferreiro,

do colexio “Divino Mestre” de Lugo:
Non te negues. Fala a túa lingua 

CARTEL E LEMA
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Fe Pardo Vilela, 
do CPI “Luis Díaz Moreno” de Baralla:

A lingua galega para todos 

• Dous premios de segunda categoría para o alumnado de educación secundaria
postobrigatoria (ESPO), cunha dotación de 90 euros:

Daniel García Núñez,

do IES “Marqués de Sargadelos” de S. Cibrao:
A nosa lingua, a nosa identidade 

Pamela Vázquez López,

do IES “A Piringalla” de Lugo:
Non consintas que o galego fuxa de ti…

CARTEL E LEMA
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• Cinco premios de terceira categoría para o alumnado de educación secundaria obrigatoria,
cunha dotación de 60 euros:

Álvaro Naveira López, 

do IES “Daviña Rei” de Monforte:
Onte, hoxe, mañá e sempre en galego 

Antía González Ben,

do IES “Monte Castelo” de Burela:
Galego, valor incalculable 

Javier López Gómez,

do IES de Quiroga:
En Galicia o galego de primeiro

Tamara Casabella Pardeiro,

do IES de Alfoz:
Fálalle ó mundo en galego

Yanira Díaz González,

do CPI “Daniel Monje” de Navia de Suarna:
Ensínalle galego: que non se esqueza

CARTEL E LEMA
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OURENSE

• Un premio de primeira categoría para cada nivel educativo de secundaria, cunha dotación
de 150 euros cada un:

Omar Reza Gil,

do IES “Otero Pedrayo” de Ourense:
O galego a nosa pegada

Nagore Blanco Cid,

do colexio “Santa Teresa-Carmelitas” de Ourense:
Se presumes da túa terra, faino tamén da

túa lingua falando en galego

• Tres premios de segunda categoría para o alumnado de educación secundaria obrigatoria,
cunha dotación de 90 euros: 

Leticia María Olmedo Cortés,

do colexio “Divina Pastora” de Ourense
A forza do galego es ti, déixao voar 

Marta Rodríguez Rodríguez,

do colexio “Sagrado Corazón” do Carballiño
Se ti non o falas ¿quen o vai falar?

CARTEL E LEMA
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Tamara Souto Seara,

do colexio “Mª Auxiliadora” de Ourense:
Galego si, galego non, ti decides

• Cinco premios de terceira categoría para o alumnado de educación secundaria obrigatoria,
cunha dotación de 60 euros: 

Alba Cid Fernández,

do colexio “San José” de Ourense:
Sínteo no corazón, víveo nos teus beizos

Breogán Sousa Rodríguez,

do IES “Martaguisela” do Barco de Valdeorras:
O galego é parte túa, que non cho quiten

Diego Ares Tapia,

do IES “As Lagoas” de Ourense:
Galego ¿que sería sen ti?

CARTEL E LEMA
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Laura Pachón Rúa,

do colexio “María Auxiliadora” de Ourense:
Medra co galego

Moira Sánchez Carreiro,

do colexio “María Auxiliadora” de Ourense:
Galicia rompe fronteiras

CARTEL E LEMA
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PONTEVEDRA

• Un premio de primeira categoría para cada nivel educativo de secundaria, cunha dotación
de 150 euros cada un:

Enma Santomé Rial,
do IES “Torrente Ballester” de Pontevedra:

O galego está na miña vida, deixa que encaixe na túa

Laura Martínez Martínez,

do IES “A Sangriña” de A Guarda:
Galego que non emigre

• Tres premios de segunda categoría para o alumnado de educación secundaria obrigatoria
(ESO), cunha dotación de 90 euros:

Silvia Durán Alfaia,

do IES de Tomiño:
Non enterres a túa lingua

CARTEL E LEMA
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José Manuel Ferro García, 

do CPI “Alfonso VII” de Caldas
de Reis:

Fai que medre

Pilar Méndez Carreira, 

do CEIP “Agolada” de Agolada:
Non o deixemos morrer

• Un premio de segunda categoría para o alumnado de educación secundaria postobrigatoria
(ESPO) e cunha dotación de 90 euros:

Elena Prego Bustabad, 

do IES “Teis” de Vigo:
Non deixes que só os demais gocen, 

usa a túa propia lingua

• Cinco premios de terceira categoría para o alumnado de educación secundaria obrigatoria
(ESO), cunha dotación de 60 euros:

Beatriz Rodríguez Otero, 

do CPI Ribeira-Torneiros do Porriño:
Dálle luz verde ó galego

CARTEL E LEMA
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Cristina González Delgado, 

do colexio “Monterrei” de Vigo:
Se te queres entender, o galego has de saber

Iria Beloso Blanco, 

do IES “Mestre Landín” de Marín:
As pezas do galego son todas fundamentais,

se faltas ti, de nada servirán.
¡¡¡Fala galego!!! De ti depende completa-lo puzzle

M.ª Jesús García Guimarey, 

do colexio filipense “Sagrada Familia” 
de Vilagarcía de Arousa:
Non te cortes, fala galego

Marta Montes Gómez,

do CPI “Covaterreña”, Baiona
Ensínallo dende pequeno

CARTEL E LEMA



RELATO CURTO

2. CONCURSO DE RELATO CURTO

A creación literaria é hoxe unha das potencialidades de Galicia. A convocatoria desta actividade
vén revelando nos últimos anos extraordinarios valores literarios e novas realidades da nosa literatura,
relatos merecentes de seren publicados e plumas que achegan seiva nova ás nosas letras.

O concurso de relato curto dirixiuse ós alumnos de educación secundaria. Dos máis de nove mil
traballos presentados, resultaron gañadores, no ámbito autonómico.

José Manuel Cao Gigirín, alumno do IES da Arzúa (A Coruña). 1º premio do concurso de relato, no
ámbito autonómico, na categoría de educación secundaria obrigatoria, co relato que leva por título:
O último café.

O ÚLTIMO CAFÉ

Ás sete e media soa o espertador. Entre brétemas érgome bruscamente para apagalo. Se non me
levanto no momento é posible que volva coller o sono. É que, co frío que vai, ou buscas un motivo ou non
hai cousa que te motive para abandonar o nicho. De camiño ó baño, disposto á ducha de auga morna
matutina, acendo a minicadea e sintonizo o dial da cadea na que traballo. Xorde a música. Xusto a canción
que agardaba. Todo semella ir ben.

Acabo de ducharme, mollo o cepillo de dentes cunha pasta que desprende un arrecendo a menta
e, cando estou a piques de darlle uso, quedo a ollar o meu reflexo de fite en fite, con cara de home de
negocios. Inmóbil, escoito o remate da canción. Logo, e á vez que llo repito á imaxe que está enfronte,
escoito a miña propia voz que soa polos altofalantes:

—Bos días e benvidos ó noso programa se acaban de sintonizarnos no seu dial favorito…

Na miña cara asoma un descarado sorriso e penso para os meus adentros que me pagan por facer isto.

Como xa sospeitaredes, este servidor traballa na emisora local desta miña vila querida, no mesmo
corazón da mesmísima Gallaecia.

O programa que fago de mañá, de seis a nove —por se algún día se vos dá por escoitarme—, está
gravado. Alomenos ata as oito e media, que é cando abro as liñas telefónicas para as peticións-
dedicatorias de música. En fin, xa vedes. Levo a facer isto dende hai máis de tres anos e os únicos que
sospeitan algo do meu delicto son esa parelliña de vellos namorados que me serven café polas mañás.

Hoxe, como de costume, tomo o primeiro café do día no mesmo lugar no que tomo, todas as noites
da semana, o último. Collo o xornal no quiosco de sempre e, ás oito en punto, subo ó estudio, sinalo os
titulares que máis me chaman a atención e abro as liñas telefónicas dez minutos antes de entrar en antena.
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—pi-pi-pi-pi-…

Soa o teléfono. Dobro o xornal. Descolgo o auricular.

—Bos días ¿Con quen falo?

—A túa voz soa moi rara pola radio…

É unha voz metálica que me resulta vagamente coñecida. Tampouco sabería dicir exactamente de
qué a coñezo. Digo calquera cousa que se me ocorre para saír do apuro e evitar entrar no xogo de
adiviñar identidades.

—Perdoa se che parezo impertinente, pero é que semella que me coñeces, pero eu non estou
seguro de ter ese pracer.

—Síntoo. Non foi a mellor entrada que pode facer unha vella compañeira de estudios. 

A voz metálica cobra vida ó mesmo tempo que a súa antiga imaxe, supoño que idealizada,
retorna ó meu maxín. Véxoa aínda sentada comigo nas escaleiras daquel portal. Os primeiros pitos
furtivos da miña vida foran fumados naquel lugar e ó seu lado. Un amor nunca confesado máis alá das
bromas. Recordo que era fermosa, ou, polo menos, tiña un corpo elegante e bonito e unha cara con
matices anxelicais. 

—¿Que che pasa? ¿Comeuche a lingua o gato?

Non. Non me devolveu do meu transo a voz recuperada senón os sinais horarios das oito e media
que indicaban o final da gravación. Falo con apresuramento.

—Agarda un intre.

Cae o teléfono no chan. O xornal desfaise. Abro o micrófono e recito a noticia que está subliñada
na única páxina que teño nas mans. Volvo dar os bos días e o aviso da apertura das liñas para as
peticións. Poño música.

—¡Buff…! ¡Marta! ¡Que sorpresa! ¿De verdade es ti? Porque, ¿es Marta, non? 

Vaia pregunta estúpida.

—Si home si. Claro que son Marta. Non quero nin saber a quén terías na cabeza…

Continúa falando. Fai bromas sobre o meu traballo e, entre canción e canción, sucédense os risos
e ó final:

—Escoita. Non te vou molestar máis, non sexa que te boten ¿Por que non quedamos para cando
acabes e tomamos un café ou xantamos xuntos mentres rememoramos os vellos tempos?

Unha cita… Unha cita como as de hai trinta anos. Unha desas tantas reunións ó redor dunha
mesa. Parola, olladas e poesía… Un dese encontros nos que cada vez me namoraba máis dela… Unha
desas ocasións nas que sufría tanto por non ser quen de me declarar.

Eran as once cando cheguei ó lugar sinalado, unha cervexería na que, ademais, serven os
mellores bocatas que se poidan probar, onde cada mañá almorzo por segunda vez na compaña dunha
rubia fresca e espumosa.

Como de costume, pedín o de sempre e, mentres esperaba ser servido, acendín un pito. Nese intre
vin, a través do fume que saía da miña boca, no reflexo do espello que tiña de fronte, a borrosa figura
dunha muller. Dei a volta e fixeime na súa cara: ollos escuros, nariz pequeno, cabelo longo e moreno,
beizos vermellos e voluminosos, pel branca. O seu corpo aparecía envolto nun longo abrigo de coiro.
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—Marta…

Era ela. Sorprendeuse e non me recoñeceu no primeiro momento. Logo, pouco a pouco,
decatouse de quén era. Comenta vagamente o paso dos anos.

—Para min estragos, para ti marabillas —contesto eu.

Acordamos írmonos sentar a unha mesa. Ela camiña diante de min. 

—Vai calor aquí.

Quita o abrigo e podo ver claramente a súa silueta. Leva un dese modeliños de dúas tallas menos,
tan de moda. Unhas cadeiras tocadas pola man de Deus; as pernas máis longas e ben feitas que vira
xamais; no xersei, os seus fermosos peitos de tamaño discreto, pero perfectamente conxugados. Dende
logo o paso do tempo foi xeneroso con ela para o meu gozo ou para a miña desgracia, pois ben me
decataba de que a súa figura volvía encher a miña cabeza. Igual que algúns anos atrás.

Despois dunha hora falando, deixamos de estar tan afastados e volvemos ser vellos camaradas.
Falamos longo das nosas novas actuais e dos días idos. Descubría trazos novos no retrato que dela
gardaba. Volvía a min como o Fénix renace do lume, outra volta renovada a sensación xa perdida,
destruída esa especie de ledicia que me facía esquecer o resto do planeta. Unha necesidade de
apropiarme da súa presencia, de bicar os seus beizos, a ilusión de tela ó meu carón. O corazón a mil por
hora e un sorriso un algo cínico no meu rostro. Creo que alguén ten bautizado este mal co nome de amor.

Ás dúas remataramos de xantar.

—Estou de paso na vila —confesoume—, pode que me vaia esta noite. Decidireino sobre a
marcha. 

Convencina para tomar un café no meu piso, non moi lonxe de onde estabamos, e poder así
revisar as fotos que eu gardaba dos vellos do instituto. Daquela época dourada das nosas vidas, cando
eu era o máis rebelde e ela a máis desexada dunha cuadrilla, nun tempo que o reloxo acabou por engulir,
e que converteu os poetas en soberbios banqueiros ou taxistas humildes. Morto o espírito que nos
movía, ó revisar os retratos parecíame que os recordos daqueles anos eran sacados dunha mala película
vista hai moito tempo e que produce en min estrañas dúbidas sobre a veracidade do seu contido. 

Revisando a maleta das lembranzas, fumando, sentados na alfombra, coas costas apoiadas nos
pés do sofá, xurdían os comentarios sobre cuestións que non importan moito na rutina dun día normal.

—¿Acórdaste de …?

—¡Que bos tempos!

—¡Que sería de …?

—¡Como pasan os anos…!

Dime que non garda ningunha foto daquela época.

—Sinto ben non gardar nada daqueles días… Posiblemente foron os mellores anos da miña
vida.

En verdade, neste intre, eu só percibía a inmobilidade do meu desexo diante dela. Desexo de
amala retido por unha especie de covardía que volve aparecer na miña cabeza coa mesma claridade que
noutra época.
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A acumulación de líquidos no meu corpo pídeme a berros unha visita obrigada ó servicio.
Érgome e descúlpome, deixándoa naquel lugar engaiolada nos meus pensamentos, pode que perdida
en ensoñacións nostálxicas.

No lavabo, secando as mans, óllome no espello. Na soidade dese cuarto pechado sinto como a
seguridade en min mesmo retorna. Automotívome para dar o salto.

—Non hai nada que perder… A última oportunidade, rapaz, a última…

Regreso e atópoa apoiada na varanda do balcón. Achégome a ela.

—¿Sabes? Tes boa vista dende aquí.

Na súa voz posiblemente hai tristura e emoción. Non sei.

—É certo, os amenceres son fermosos se os ollas dende aquí.

Sento no pequeno banco de madeira. Ela déitase e deixa a súa cabeza apoiada nos meus
xeonllos. Peitéolle suavemente o seu longo e escuro cabelo mentres ollo o seu rostro. Sorrí. Sorría como
só ela sabe sorrir. A placidez alumea o seu rostro. 

A tarde cae lentamente. O ceo está despexado e déixalle paso ó tímido sol de inverno. Animada
polo marco, aborrecida dos días grises, a xente, na rúa, saúda, detense e parola. Os vehículos non levan
présa. Os nenos, cansos de casa e televisión, corren, saltan e xogan. 

É posible —case que podería xurar que é seguro— que Marta debe estar agardando a que eu a
bique. Ela agarda. Agarda agora como xa se fartou de agardar noutras ocasións. E eu sei que non me vou
decidir… Está a facerse a durmida, pero eu xuraría que ela está agardando a que eu a esperte cos meus
labios a agarimar a súa pel. Míroa e míroa, pero sei que non vou ser capaz de ser eu quen tome a
iniciativa. 

As dez. No meu regazo, como un meniño indefenso protexido polo seu pai, atópase Marta. Sei
que aínda agarda.

—¿Espertaches?

Segue na mesma posición, pero agora está cuberta polo seu abrigo.

—Estaba a gusto, pero estou triste. Non sei qué me pasa.

Erguémonos sen nos dicir nada. Unha vez de pé, Marta mira o reloxo. Pon a escusa de que se lle
fai tarde, que ás doce se lle vai o tren. Insinúo que tomemos un último café. Collendo o bolso e
dirixíndose á porta, rexéitamo. Xa na porta, un par de bicos. Os beizos esvaran e xúntanse. Quedamos
ollándonos en silencio. Un estraño brillo de dúbida percorre os nosos ollos a tan só unha cuarta de
distancia. Desexo máis. Ela tamén, ben se nota… Con todo algo me arreda. Os dous acabamos ollando o
chan e dicímonos un tímido: “Xa nos veremos”.

Observo como baixa as escaleiras. No fondo ergue a man a xeito de despedida. Devólvolle o saúdo.
Fecho a porta pola que hai uns segundos acaba de saír Marta e volvo ó salón para sentarme no sofá.

Dende a miña nova posición examino a maleta chea de lembranzas que non me traen agora máis
recordos que os dese fracaso roéndome por dentro.

Acendo un pito e matino que aínda é posible que teña máis oportunidades. Ben sei, non obstante,
o pouco peso que teñen estas palabras e, no fondo, recoñezo a certeza abafante de que non a volverei
ver. Tanto ten —dígome sen fe—, seguro que, nun par de semanas, o sucedido hoxe non será máis que
un vago recordo en vías de extinción.
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Claro que o notei… Esa sensación que xa tiña percibido antes. Non sei. Creo que os dous sempre
estivemos namorados un do outro. Pero sempre fomos covardes. Os dous.

No que a min respecta, pésame infinito ser tan indeciso. Quédame outra vez —como en tantas
outras ocasións— o sabor acedo do fracaso e do desamor.

Agora xa é demasiado tarde… Tantos bicos sen dar fan dano cando se lembran. Foron tantos que
pesan como lousas de perpiaño. O de sempre: eu non me atrevín. Eu non son quen de empezar nada.
Pero agora sei que lle fixen dano manténdome afastado e indeciso.

Precisamente agora, e non sei ben a santo de qué, venme á memoria unha das frases preferidas
do meu amigo Fuco, o taxista, noutrora poeta e sempre sentencioso:

—O amor non consumado é o que está condenado a ser o máis duradeiro… Pero quen o sabe
de certo… ¿Sábelo ti acaso?

Agora mesmo eu penso que si o sei.

Boto man do paquete de tabaco e doume de conta de que está baleiro. Érgome. Encesto o paquete
na papeleira. Collo o abrigo e diríxome á porta pola que, hai tan só uns intres, ela se me escorreu tal como
se escorre a auga entre os dedos dos que deteñen a súa sede para unicamente contemplar a beleza
acuática e translúcida do líquido. Na porta aínda flota o seu arrecendo. 

Saio disposto a tomar o último café xusto onde cada mañá de cada día tomo o primeiro. 
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Paola Acuña Pérez, alumna do IES “Val Miñor” de Nigrán (Pontevedra). 1º premio do concurso de relato
curto, no ámbito autonómico, na categoría de educación secundaria postobrigatoria, co relato que leva
por título: Glastombury.

GLASTOMBURY

—É triste, ¿non cres? Tanto tempo, tanta busca… tanto amor —murmuraba unhas case
inaudibles palabras o padre Válerian.

—Esquéceo, non lle deas máis voltas, ha de acontecer como eles queiran e nin ti nin eu. A penas
saíra o primaveral, pero frío sol no ceo de Gran Bretaña, cando os dous monxes observaban, como se fose
a primeira vez, absortos nos seus pensamentos sobre o recentemente acontecido na abadía, aquelas
cores nin azuis, nin violetas, nin rosas, laranxas ou vermellas, senón unha mestura de incrible fermosura
que facía do ceo un lenzo divino. Podíase divisar dende a súa posición o castelo de Cadbury, tan cheo
de lendas e historias sobre o que foi ou puido ser no seu momento.

—Xa comezan a chegar —indicoulle Francis ó seu confidente— pois si que che son
madrugadores estes rapaces.

—Sabes por qué o fan… Teñen ordes urxentes de acabar o traballo e queren saber todo antes
ca ninguén para ir soltar a lingua por aí, cambiando os feitos, terxiversando a realidade e inventando o
que non hai.

—Véxote un tanto apenado hoxe, Válerian. Vaiamos dar un paseo para recapacitar sobre o que
nos depara o destino. 

A única resposta que obtivo foi silencio que o dicía todo. Válerian ergueuse e, como dúas rapazas,
camiñaron agarrados polo brazo un bo anaco sen intercambiar palabra.

Comezaba a encherse a atmosfera de luz. A capela construída no século VI por orde e mandato
de Sir Bevidre, e frecuentemente visitaba por Sir Lancelot, na súa honra, despois de caer ferido de morte
na batalla de Camlann, baleira e silenciosa durante case seis séculos, salvo os abades, ermitáns e
buscadores da verdade que, de cando en vez, chegaban ata aquí, estaba agora atestada de campesiños
que traballaban apresuradamente por orde e mandato do rei Enrique II. Escarvaban e remexían na terra,
pero, dende logo, non coa prudencia que tal tarefa requiría.

O ano que transcorría, 1191 despois da morte de Cristo, tiña sido un ano moi axitado no sur de
Inglaterra, sobre todo na zona que abarcaba Glastombury, Winchester e Caerleon. Algo estaba a
acontecer en Gales, algo do que o padre Válerian sabía moito, tal vez demasiado…

Continuaban absortos os dous compañeiros observando, xa non as manobras dos pobres e
famentos homes que ben merecían un pan que nunca recibían, senón máis aló, ó lonxe; as fermosas
terras parecían embelecer co paso dos días, merecedoras da súa visión e respecto; un verde tan intenso
que refrescaba a mente, contrastaba co fondo mariño do canal, propio da paisaxe costeira de Bretaña;
extensos campos, uns cultivados e outros sen cultivar, fonte do seu alimento, frescos e impasibles,
pertencentes a algún vasalo de Enrique, facían que, por uns instantes, te esqueceras de todo para pechar
os ollos e respirar lenta e profundamente. A pesar de non ser unha illa, o outeiro de Glastombury recibía
tal nome por parte dalgúns. O pé deste, cando subía a marea, asolagábase e daba o aspecto de estar
rodeado de auga, e, cando baixaba, o terreo quedaba lixeiramente mollado, permanecendo o outeiro
rodeado por un cerco de lodo. A isto témoslle que engadir que era o único outeiro dos arredores, polo
que destacaba moito máis. Así foi como pasou a se coñecer como a illa de Glastombury.
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—Nunca debeu vir aquí… —dicía Válerian, máis que para Francis para si mesmo—. Estes
mandados do rei só fan traer problemas. 

—Se non me contas o que sabes non podo comprender as túas sabias palabras, irmán —engadía
Francis medindo as verbas para non ofender ó seu compañeiro—, polo que eu sei, non é problema
ningún que por fin atoparan o leito do máis grande dos reis, sobre todo agora, tal e como están as cousas
no reino vén ben un pouco de esperanza para o pobo —explicábase así o padre Francis de Bardsey.

—Ben sei que é certo o que dis. Malos tempos si que son. Enrique goberna a ambas as beiras do
canal e ten problemas cos bretóns e cos galeses. A guerra non lle é moi favorable e, dende que, hai uns
anos, ardeu a antiga abadía xunto coa vella capela na que tantas e tan importantes reliquias tiñamos
baixo a nosa protección, moita xente deixou de peregrinar ata aquí para alimentar a esperanza de que
algún día o seu verdadeiro rei espertaría do seu sono eterno.

—Artur, o fillo de Uther e da duquesa Ingraine, rei do antigo reino de Britania.

—En efecto, e iso non é bo para o reino; o pobo rexeita o soberano e aliméntase da esperanza
de que algún día o rei volva liberalos. Todos coñecemos a historia de que Artur repousa na illa de
Avalón ata que un día esperte, recupere o seu reino e estableza a paz e a harmonía, como fixera con
Camelot. O que agora precisa Enrique é matar a Arturo. —¿Queres dicir que ten que matar a lenda?
—interrompeuno Francis, algo desconcertado polo relato que estaba a escoitar.

—Exactamente; ten que demostrarlle ó pobo que el é o único rei e o mellor, e para iso ten que
acabar coa crenza de que Arturo o Grande vai vir liberalos —parou para recuperar a respiración que
tanta falta lle facía á súa avanzada idade.

—Pois eu sigo sen saber cómo vai facer iso —comentou o frei aproveitando a pausa do seu
mestre.

—Telo ante ti, rapaz. Abre os ollos, ¿que é o que ves? —continuou xa recuperado o alento—
Tivemos esa capela aquí, na abadía, durante séculos; xente de toda a illa veu visitala dende sempre e é
agora cando a nobreza, o rei e mais os seus vasalos veñen desenterrar recordos do pasado…

—¿E pensas que é por iso? —respondeulle abraiado o mozo Francis.

—Non só o penso, senón que podo verificalo: pero a miña palabra e promesa deberíanme
obrigar a ter os beizos pechados…

—Sabes que pode confiar en min, padre.

—Seino, si; ben sabe Deus que os meus segredos están a salvo contigo; pero non deixa de estar
mal, de constituír unha fraude… unha máis para este enredo dos altos mandos da nosa desequilibrada
sociedade. Pero xa son un vello que só ansía a compaña dos libros e paseos á alborada falando do saber
con alguén coma ti…

—A túa confianza engrandéceme —dixo Francis lixeiramente ruborizado ó comprobar a
confianza que o seu mestre —respectado, admirado e querido por el— tiña depositada na súa humilde
persoa—, pero continuade —proseguiu— os meus oídos están abertos en contraste coa miña boca e
corazón.

—Dicíache, pois, que a resposta do que está a acontecer tela ante ti. O que pretende o rei Enrique
é descubrir a tumba do rei Arturo e demostrarlle á xente que ninguén vai vir rescatalos porque ninguén
pode vir, ningún pode vir, ningún rei descansa nunha illa agardando o momento de erguerse coa súa
armadura, o seu cabalo branco, espada en man e que sexa real. Se a xente descobre a tumba, ve o

RELATO CURTO



36

esqueleto e as inscricións que demostren ou indiquen que alí repousa Arturo, xa non terán esperanza e
os seus soños non terán de qué alimentarse.

—Xa, pero, ¿que temos nós que ver en todo isto? —preguntou interesado Francis.

—Este outeiro é especial, este é o que chamaban Avalón ou un dos que posiblemente podía selo;
outra das hipóteses é a illa de Geiffrey ou, unha que ti debes coñecer moi ben, a illa de Bardsey, ou
mesmo a de St. Gwytherin, ó sueste da costa Wearyall. Dende que a busca do Santo Graal acabou, caído
xa Camelot, a xente viviu da esperanza de que Arturo retornase, e, dende que corre a voz da aparición
da súa tumba, a xente fala e fala… e xa sabes como cambian as historias de boca en boca… —fixo unha
lixeira pausa como se estivera recordando algo; o seu alumno non dixo nada—. Hai cousa dun ano e
medio chegou un vello amigo meu da corte do rei, Guillerme de Malmesbury, cronista e historiador, co
adaxo de traer novas con el. Sempre é ben recibido, e aínda mellor se trae novas, xa que non temos
noticias do exterior salvo polas visitas e misivas, por desgracia escasas. Os primeiros días foron como de
costume: parladoiros, novas, charlas co abade e co prior… oración, descanso e degustación dos escasos
manxares que é mester degustar nestas ocasións. Chegado o terceiro día, mentres camiñabamos polos
xardíns comentoume que a súa visita, como adoita ocorrer, tiña un motivo especial. Eu ofrecinme a
escoitalo con agrado. O que me contou é o que agora está levándose a cabo ós nosos pés, alá na capela
—dixo sinalándoa cun aceno—. Guillerme e eu sempre tivemos interese por estudiar o folclore que
alimenta o pobo, polo tanto coñecemos todo o referente a Artur, ós cabaleiros e a Camelot, Avalón, etc.
O que o rei propuña —máis que propoñer esixía— era que nós, en completo segredo, preparasemos o
que fixese falta para que a plebe, e todo aquel que o vira, crese estar ante a tumba dun rei, pero non dun
calquera, do rei Artur.

—E con iso recobrarías o seu nome e atraería os peregrinos, o cal cambiaría o estado da balanza
da guerra bretona —engadiu dando mostras de comprender á perfección a Válerian.

—O feito de que esteamos na abadía permanentemente, as lendas que xiran arredor dela, que
nestas terras descansan numerosos e santos reis do pasado, a fe, etc., fan de Glastombury o lugar
perfecto para depositar a tumba de Artur, iso sen mencionar o castelo de Cadbury, ó sur, que podería ser
perfectamente o que antigamente foi Camelot…

—Descúlpame, pero non son moi bo nesta historias…

—Pois non podes entender a fraude se non coñeces a historia ó completo. Pero lisquemos para
outro lugar, a brisa estase levantando e o último que agora quero é caer enfermo —comentou con sorriso
máis propio dun rapaz ca dun home da súa idade.

—Como gustes. A verdade é que deberíamos baixar botar unha ollada ó que están a facer alí
embaixo.

—Imos aló, logo.

Con estas palabras encamiñábanse ambos os dous monxes cara á capela. Era unha pequena
ermida, non propia dun gran rei, pero dende logo tiña a súa razón: tiña que ser así, primeiro, porque tivo
que se construír no século VI, por uns abades ou polo cabaleiro que a fixo na súa honra; segundo, porque
se fose máis grande e maxestoso non sería lenda, sería o santuario de Artur, grande, recoñecido e lugar
de peregrinación, co cal non cabería a posibilidade de que Arturo estivese coas nove fadas en Avalón se
estaba enterrado.

Estaba feita de pedra e tan sequera tiña unhas pequenas fiestras oxivais enmarcadas en madeira,
xa podre, que marcaban o po cos raios que atravesaban o habitáculo, xogando coas sombras no espacio.
Ía moito frío alí e a humidade era tal que o brión medraba na parede o mesmo que no exterior. A uns dez
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ou doce pasos atopábase o altar. Era sinxelo de todo: uns gravados con debuxos medievais, que
representaban a morte e o que lles ía pasar ós infieis e pecadores contrastaba co ceo e coa verdadeira
vida á que chegarían aqueles que seguiran o camiño de Deus. Motivo claramente medieval, en harmonía
cun vello pantocrátor que, máis que posto, estaba amontoado baixo unha morea de cascallos, madeiros
podres e vellos candeeiros que os traballadores tiñan destinados para a fogueira de xantar. Pouca cousa
máis quedaba alí, pouca si, pero a máis importante: un cadaleito de pedra, sinxelo, liso e pesado, moi
pesado e asombrosamente puído, descansaba inmutable ó final da capela, no que hoxe en día
situariamos o retablo, ausente aquí. Algo chamaba a atención na tapa do cadaleito: unha cruz latina
estaba incrustada á perfección na tapa e levaba unha inscrición latina que dicía: “aquí xace sepulto o
ínclito rei Artur na illa de Avalón”, o cal daba a entender que Avalón era Glastombury. Todo era
perfectamente críbel, se non fora porque era todo obra do enxeño de Válerian e mais do seu amigo
Guillerme de Malmesbury… Tiveron que coller un esqueleto e facelo pasar polo de Artur; o cadaleito
tomárono do pouco que se rescatara do incendio da abadía na que ardera a capela vella, e o demais foi
adaptar os seus coñecementos á realidade. Guillerme encargouse de correr a voz de que a tumba do rei
Arturo era aquela capela que estaba abandonada na abadía de Glastombuy e, como se fora o vento o
mensaxeiro que levaba as súas palabras, en menos tempo do que eles pensaban xa non se falaba doutra
cousa, e claro, o rei sentíase orgulloso por albiscar xa os días da gloria do seu reino; pero enganábase, xa
que o pobo, un pobo farto xa da opresión, de pasar fame, das pestes que tanto atormentaban neste
século os que chamaría escuros… nunca deixarían de crer, calarían, pero sempre se contarían as
historias dos cabaleiros e das damas que vivían nos castelos e amaban as xentes por igual.

Por outra parte, creouse a esperanza de que, así como apareceu a sepultura, tiña que aparecer o
Santo Graal, ansiado por todos os arrogantes señores feudais que comezarían as súas cruzadas na súa
procura.

Observaba Válerian como o seu traballo comezaba a cobrar vida, como escarvaban na procura
de máis indicios que reafirmasen que esa era a sepultura do rei, porque as había, cando fitou para un
rapaz pequeno, pequeno ata para estar traballando, polo cal Válerian se aproximou a el.

—Bos días rapaz, ¿estás traballando co teu pai?

—Non señor —dixo cunha simpática reverencia ó mesmo tempo que os seus ollos encerraban
unha mirada desafiante que, se antes tiñan atraído, agora tíñano preso—. Eu veño falar convosco —
proseguiu erguendo o peito para amosar valentía e seguridade, que ben demostraba ter—, eu penso, se
a vosa Ilustrísima Santidade Maxestosa bendita polo don de Deus e a gracia do Espírito Santo —recitou
case sen alento e como se fose un rei altaneiro e fachendoso ante a corte enteira— que nos está
mentindo, e espero que a vosa Eminencia non se ofenda polas miñas sinceras e claras palabras, xa que
non é outra a miña intención que a de esclarecer este confuso… hummmmm, como dicilo… —fixo un
aceno como de estar cavilando en algo de vital importancia, o cal foi demasiado para os monxes que
romperon en risas que levaban reprimindo un bo anaco— se lles fai tanta gracia ós señores o meu
cometido, marcharei de contado ó meu feudo e falareille das novas aquí obtidas ó meu señor —e con
estas palabras deuse media volta aquel pequeno rapaz, que non tería máis dos oito anos de idade,
fraquiño, de cabelos negros como ás de corvo e un nariz tan perfecto e respigón, que só podería saír da
cantiga dalgún trobador cun sentido do humor moi innovador. 

Vendo os monxes que o rapaz, a pesar de ser rapaz marchaba como se fose o rei, e moi indignado,
foron na súa procura.

—Acouga rapaz, volve que imos falar contigo —chamouno Francis. O rapaz deixou de camiñar,
pero tiveron que aproximarse eles porque el non ía regresar.
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Ó principio o rapaz parecía remiso a acudir onda eles, pero logo, ó ver el que non tiñan intención
de ofendelo, e dado que el era todo un cabaleiro, debía comportarse como tal. Ambos, Válerian e mais
Francis encamiñáronse cara á abadía, paseniñamente, como quen non quere a cousa, deixaron que o
rapaz seguira as súas pegadas.

Uns cen metros máis aló de onde estaba o rapaz, onde se atopaba a agora tan estimada ermida,
situábase o mosteiro; un magnífico edificio de robusta pedra erguíase impoñente e silencioso, dende
moitos moitos anos atrás, observando como o tempo corría máis veloz ca el; gravados, balaustradas e
ábsidas facían unhas combinacións que calquera cualificaría de divinas… e iso era só a impresión que
causaba o exterior.

Perdóame padre, pero debo deixarte en tan agradable compaña para ir atender os meus deberes
cotiás —escusábase así o padre Francis que, cun sorriso de complicidade, marchaba rumbo ós xardíns
traseiros a paso lixeiro.

Uns estraños e intensos momentos de silencio rodearon a atmosfera dos dous personaxes. O sol
xa incidía por completo na ladeira do outeiro e os carballos da entrada estaban cheos de movemento, as
maceiras, ducias de fermosas, fermosísimas maceiras estaban esparexidas pola illa, sen orde aparente,
e todo tiña un brillo máxico; todo cheiraba á chegada da estación da vida e as abellas estaban atarefadas
dun lado para outro… Válerian observaba o rapaz que, agora xa deixara ver a súa verdadeira identidade
do neno que en verdade era, facía esforzos inútiles procurando atrapar unha bolboreta. O rapaz, que se
decatou do que o monxe estaba a observar, parou de súpeto sen saber qué facer.

—Non teñas medo, ven sentar xunto de min —convidou Válerian, cun ton afectivo que
semellaba como lle fala un pai a un fillo—. ¿Que era aquilo do que querías falar, o motivo da túa visita?.

O rapaz enmudeceu. Todas aquelas verbas recargadas de esaxeración que parecía mentira
saíran da súa boca, agora mudaron en silencio.—Está ben, ímonos presentar como dous homes; son o
padre Válerian, como podes ver o máis vello da abadía. Estou aquí para servir a Deus e ós demais, ós
demais coma ti —dixo dándolle un golpiño afectivo co dedo índice ó neno no peito, o cal fixo florecer
un esbozo de sorriso—, así que poderiamos dicir que ti es o meu dono —ó neno fíxolle moita gracia ver
a un sabio culto home como aquel falar daquela forma tan agarimosa con el, como un pai, pai que, por
desgracia, nunca tivo coñecido—. Agora tócalle a vostede, meu pequeno amo, presentarse. ¿como se
chama?

—Pois non sei; miña nai sempre me chamou neno. Supoño que Neno é o meu nome.

—Neno entón —engadiu, pero, por uns momentos, recordou o que aquel rapaz dixera na capela,
cheo de veracidade nas súas palabras das que, tal vez, fora máis consciente do que el sospeitaba— e
dime, ¿onde vives?, e ¿onde está a túa nai? —proseguiu para saber máis sobre o rapaz de maneira sutil.

—Ela está en Gales, no castelo. Vivimos agochados nas cociñas, traballando no que se pode, pero
eu sempre estou a escoitar o que din eses homes que veñen montados a cabalo e sempre traen novas.
Miña nai di que son uns trapalleiros, que falan todo por interese e que Deus os vai castigar por ser tan
malos connosco —explicaba o rapaz con pasmosa fluidez.

—¿Trátanvos mal alá? —preguntoulle o monxe, que xa coñecía a resposta.

—Pois como a todos os demais: non somos máis que vasoiras para eles. Por iso vin cos
traballadores; miña nai explicoume que é mentira que Artur vai vir buscarnos e sacarnos da miseria… e
quero ser un home valoroso e demostrarei que esa non é a tumba de Arturo —dixo erguéndose e
enchendo o peito.
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A escena estaba a conmover a Válerian, era do máis triste que se podía ver; un neno, que era
pobre entre os pobres, que a penas chegaba ós tres pés de altura, estaba alí, falando sobre salvar o
mundo e castigar os tiranos, de fantasías que todos tiñan na mente pero que perderon cando perderon
a apreciada idade da inocencia. Sabía tantas cousas do feudo que, para o inimigo, ese rapaz constituiría
a mellor das armas bélicas, pero non comprendía nin a metade delas… o que era cuestión de tempo.

Continuaron conversando ata a hora do xantar. Neno xantou por todos aqueles días que non
probara bocado e Válerian sentíase feliz ó ver o seu rostro cheo e algo que case parecía felicidade baixo
a escura e poeirenta pel do rapaz. Cando remataron de xantar, foron visitar a biblioteca da abadía. Por
suposto que o rapaz non sabía nin ler nin escribir, pero aquilo pareceu emocionalo. O monxe
encamiñouse cara a un estante de carballo do que subtraeu un groso tomo, cheo de po e pesado, que
colleu con sumo coidado e saíron ó exterior.

—Tes ante ti a historia do teu heroe; Historia regum Britanniae de Geoffrey de Monmounth —dixo
cheo de orgullo—. Neno, ¿que sabes do teu rei? Se queres salvar o reino terás primeiro que saber a
historia —os ollos do rapaz ilumináronse de tal xeito que máis ben parecía ter gañado pan para a cea que
un conto para pasar a tarde—. Pois comezarei dicíndoche que todo aconteceu no século VI, cando
gobernou en Gran Bretaña un rei capaz de reagrupar, trala dominación romana, diversos territorios, os
cales foron prósperos pola boa vontade e goberno de Artur e dos seus cabaleiros, coa axuda de Merlín.
Antes do nacemento de Artur disputouse unha guerra nas terras bretonas, nas que loitaban o rei Uther
de Pendragon e Cornwal, duque de Tintagel. Este último estaba completamente prendido da muller de
Uther, Ingraine, que tras caer o seu marido morto no campo de batalla tivo un fillo de Cornwall. Isto foi
gracias ó encantamento de Merlín, o mago da corte, que accedeu a darlle o amor da dama a cambio da
entrega do seu primeiro fillo para preparalo para gobernar sen facer escándalo. Tes que comprender,
Neno, que era fillo do inimigo —aclarou Válerian—. Poucos anos despois morreu seu pai e Artur foi
entregado, pero sempre ocultando a súa verdadeira identidade, a Sir Hector, un nobre pretensioso da
corte, que trataba a Artur como a un escudeiro para o seu fillo Sir Kay, que aínda era peor, no que se refire
ó trato para con Artur, se iso era posible… Estando un día Merlín, que sempre velaba polo rapaz e o
instruía nas artes e nas letras, reunido co arcebispo de Canterbury na corte, anunciou que sería Cristo
quen escollería ó futuro rei; milagre que non se fixo esperar, xa que apareceu a espada incrustada na
pedra, da que tanto oíches falar rapaz, e xa non é necesario que che fale sobre ela —parou e retomou
aire para proseguir—, pois ben, cando viron que era o único que podía sacala da pedra, e segundo as
inscricións só podía facelo o futuro monarca, foi nomeado rei de toda Inglaterra. Pasaban os días de Artur
recibindo clases e instruíndose con Merlín. Un día, un entre tantos, ían paseando ambos os dous polo
bosque próximo, cando Artur tivo que loitar co cabaleiro Pellinore, pai de Percival e Lamorak de Gales.
Non sen esforzo e risco conseguiu vencelo. Na loita perdeu a espada, pola que quedou moi preocupado,
xa que era o sinal do milagre. Pero foi naquel momento no que a Dama do Lago fixo a aparición e, tras
unhas probas e a cambio dun favor, entregoulla, e escoita isto con atención rapaz, Excálibur, que non era
a que sacou da pedra. Comezou así un reinado de xestas e victorias, reunindo baixo o manto da xustiza
e a igualdade, o amor e o respecto, que farían que fose lembrado como o máis grande dos reis —fixo
unha pausa longa, como pensando xa o que lle ía contar e o que non ó rapaz para que puidese
comprender a historia— ¿estás a entender o que che conto?

—Estou abraiado, señor. E ¿como sabe todo iso…? —dixo realmente abraiado.

—Aquí o tempo só ten dúas ocupacións: o saber e a oración; algún día comprenderás o que
quero dicir —e sorriulle—, pero se non queres que esteamos aquí ata a hora da cea será mellor que
prosigamos. Dicíache que Artur fundou o seu reino, Camelot, o reino da prosperidade e na que os
cabaleiros tiñan o seu códice da honra e non o incumprirían por nada do mundo. Tivo Artur cabaleiros
como Lancelot du Lac, Sir Gawaine, Galahad, fillo este de Lancelot, que sería máis tarde nomeado como
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o mellor cabaleiro do reino, Agravaien, Morder, Percival e Bors entre outros, con senllos postos na Táboa
Redonda, que fora agasallo de Legrandance, rei de Cameliard e pai de Ginevra, que aceptou encantado
a petición de man da súa filla por parte de Artur.

E así transcorreu o glorioso tempo, ata que a visión do Santo Graal se converteu nunha obsesión,
que fixo que todo se desequilibrara; houbo cabaleiros que nunca regresaron e outros que foron ermitáns
o resto da súa vida, como no caso do valoroso Lancelot. Os poucos que quedaban sufriron as
consecuencias da envexa daqueles que ansiaban o poder e aproveitaron os momentos débiles para
atacar o corazón de Camelot; foron Mordred e Agravaien os traidores, compañeiros de sangue en tantas
loitas, que, cegados pola cobiza, levaron o reino á súa destrucción. Foi na batalla da Camlam, na que xa
todo estaba perdido —engadiu cunha expresión que parecía de dor, de pena—, moitos cabaleiros
deixaron a súa vida alá no camposanto polos seus ideais, polo seu rei. Quedou Artur mortalmente ferido
na loita, e, cun derradeiro alento, chamou a Sir Bevídere e ordenoulle devolver a espada ó lago, e como
último desexo pediu que o levaran tamén a carón da auga. Cando chegaron á beira do lago, alí estaban
tres fermosísimas doncelas, algúns din que eran raíñas, outros que eran anxos, e eu dígoche que eran
tres das nove ninfas da illa de Avalón. Unha adiantouse ás demais, ía cuberta cunha capa con pucho de
cor tan estraño que non existen palabras na linguaxe humana para describila; a cor dos seus beizos… —
agora máis que narrar parecía recordar o vivido— non, non se pode describir tal fermosura; os seus
cabelos dunha cor que mataría todas as belezas do mundo, e que bastaría simplemente enxergar para
saber que non era deste mundo. Chamábase Morgana; fóra nun tempo amante de Merlín, do cal adquiriu
gran sabedoría ata chegar ó punto de superalo. Non foi só Merlín o que quedou preso do seu feitizo,
senón tamén cabaleiros tan distinguidos como Guingamor de Tarmelida, Accalón, Brehu, o Huneson.
Levaba moito tempo agochada nos bosques ou xa, dende antes do que imaxinabamos, habitaba a illa de
Avalón, na que curaba e devolvía a vida a todo aquel que a perdía e merecía recuperala. Sen mediar
palabra, Sir Bevídere, con bágoas nos ollos, depositou o corpo case sen vida de Artur, co pensamento de
que nunca máis o volvería ver, pero coa certeza de que fora onde fora ía estar ben e velaría polo seu tan
amado pobo. A barca, que tiña uns debuxos nunca antes vistos por ollo humano, sucou as augas e
desapareceu da vista do cabaleiro que, fíncados os xeonllos no chan, chorou como nunca antes o fixera,
afogado de pena.

Nunca se soubo quén eran as outras raíñas que levaron a Artur ó seu ceo, onde de seguro
sandarían as súas feridas, xa que estaba sendo levado á illa de Avalón, reino de Guingamor, de Vango e
dominio de Morgana, onde habitan Lanval e mais a súa fada; terra que sería a prisión de cristal da vida
inmortal de Artur; brillo de harmonía e amor incondicional, dentro do noso mundo, pero infinitamente
lonxe de nós. Sería na illa na que a vida é o alimento e o amor, o sustento de cada día, onde ninguén ten
que traballar, porque todo medra en abundancia; na terra das mazás das maceiras douradas, froito que
contén a esencia de Avalón… da súa luminosidade…

A voz de Válerian apagouse de súpeto como se tivese as enerxías requiridas para contar o relato,
ou como se a súa narración deste lle supuxese un tremendo esforzo. Neno, ó que Válerian xa alcumara
como pequeno Artur, morría por falar, por preguntar e preguntar cousas sobre as fantásticas e arriscadas
aventuras que acababa de escoitar, pero tiña medo de romper o silencio dos recordos no que estaba
inmerso o padre.

—Lembra que debes aprender esta lección: non só porque non poidas ver as cousas cos teus
ollos de mortal, aínda que as teñas diante ou estean baixo os teus propios pés, non significa que non
estean alí —a súa voz estaba cobrando matices de solemnidade— e que debes crer e ter fe, só se tes fe
e amor no teu corazón poderás chegar lonxe. Avalón é o Universo vivindo en nós. Cada un ten un Avalón
por descubrir no seu corazón.
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—Pero… eu, non sei… non o podo conseguir, aínda que o intentase, ser valoroso e boa persoa;
eu son un pobre neno que vive na miseria e come do que cae da mesa dos señores, e que nin os cans
queren, por ter o gusto máis exquisito ca min.

—Certo é que es neno, neno que ten toda a vida por diante para descubrir os grandes misterios
que a vida ten agochados para que vaias descubrilos —dixo, sentíndose cheo de vida de novo, despois
de tanto tempo.

—¿E que vai pasar agora coa crenza da xente ó ver a falsa tumba de Artur? —preguntou pequeno
Artur cunha mestura de preocupación e consternación reflectidas no rostro—, ¿vai morrer así, sen máis?

—Tes bo corazón rapaz; non, non morrerá. Se Enrique pensa gañar guerras cambiando crenzas…
non será moi longo o seu reinado.

—Xa sei o que vou facer, volverei á casa cos campesiños e vostede virá comigo onda miña nai, e
falaralles ás xentes como me falou a min, e… e…, e todo sairá ben… e gañaremos a guerra contra os
bretóns… —Válerian observaba como o rapaz comezaba a falar, completamente excitado, cheo de ideas
disparatadas algunhas, e outras non tanto, que fluían da súa mente, propia dun neno, que xa comezara
a soñar e a deixarse levar polos impulsos do seu corazón. Mentres tanto, o monxe erguérase e quedara
fitando o horizonte, aló, lonxe, onde a vista xa perde o sentido…

—Iso está moi ben… —interrompeuno cunha voz apracible—, pero eu… non podo marchar de
aquí, este é o meu lugar e debo permanecer aquí ata que non se poida evitar a miña saída —sentenciou
Válerian.

—¿Pero como?, ¿é que non saíu nunca de aquí?, ¿e todo o que sabe, o que me contou da vida e
da xente… do que debo procurar ser… ?, ¿como aprendeu esas lendas, historias que coñece mellor ca
ninguén, senón dos libros… libros que tivo que ir buscar a algures porque non nacen libros das maceiras
nin dos carballos, que aquí semella haber tanto dunhas coma dos outros —o mar de preguntas que facía
desenfreado o pequeno corazón de rapaz foi cortado de súpeto, como por seta de lume, pola incrible
resposta, que, case inaudible ante os berros causados pola excitación do rapaz, proferiron os beizos de
Válerian.

—Porque estiven alí…
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Carlos Lama Fernández, alumno do IES “Enrique Muruais” da Pontenova (Lugo). 2º premio do concurso
de relato curto, no ámbito autonómico, na categoría de educación secundaria obrigatoria, co relato que
leva por título: Gast.

GAST

Gast é un rapaz lanzal, bastante alto e algo delgado, duns dezanove anos, ten os cabelos longos,
á altura dos ombros e moi negros, os seus ollos son azuis, ten o nariz ben feito, e a súa pel é algo escura,
pero pouco.

Ama a lectura e a natureza e non lle teme a nada, nin sequera ás Meigas Que Dominan O Territorio
Galego. É intelixente e astuto, encántalle fantasiar, e, polas noites, mentres os seus pais, avós e veciños
se reúnen ó redor da lareira, a falar ou discutir, cantar, etc., el non está na vila; apártase a unha esquina,
déitase no seu colchón de palla, pecha os ollos e soña, soña esperto, cos poucos manuscritos que pode
ler, cos dragóns, cos pegasos, cos vampiros, cos magos, elfos, centauros, unicornios, ananos, gnomos,
trolls, orcos, e todas esas criaturas que nunca viu, pero que sabe que existen, alomenos nos seus
pensamentos. Ás veces tamén vai pasear pola fraga, tentando descubrir a linguaxe secreta dos animais
ou espertar unha árbore. Non poucos paos lle teñen costado estes paseos nocturnos, tamén os intentos
de aprender a escribir nas pedras ou mencións de criaturas descoñecidas; o seu pai, adverso a todo tipo
de cultura, prohíbelle tentar escribir ou ler, dille que vai acabar toleando, e que el ten que concentrarse
na madeira, aprender a moldeala e torneala, que é do que vai vivir o día de mañá. 

Viste case sempre coa mesma roupa, xa que ten moi pouca. Leva tamén consigo unha figa de barro
fabricada polos seus devanceiros que encontrou no monte, disque é un vello e bo remedio contra as
meigas. A figa é un colgante con forma de man pechada nun puño, co dedo entre o índice e o corazón.

A vila de Gast está situada no interior de Galicia, polo sueste desta, chámase Feerentor, e, en
realidade, é un pequeno val situado entre dúas cadeas montañosas, que abren polo medio e dan a
sensación dunha paréntese que abre e pecha ( ). Nas faldras das montañas, esténdese unha fraga
bastante densa, na súa maioría está poboada de antigos acivros, carballos e algún que outro castiñeiro,
o que a mantén sen maleza, xa que o sol non pode entrar entre tan densa follaxe, e dá a sensación de ser
sempre noite. Será quizais por esta razón pola que a maioría dos habitantes cre que está maldito polas
meigas e non se atreve a entrar. Pero aínda así, contra a vontade de moitos, houbo que facerlle lume nos
exteriores, para que os habitantes non quedaran devorados pola gran masa verde. Xeralmente
rexeneraba estes ataques, pero unha fogueira deixou un clareiro no que non volveu nacer vexetación
ningunha, e considérase maldito. A fraga chámase Ost, e, en realidade, a vila está situada nun clareiro
desta, onde están as pallozas da maioría dos habitantes. Estas son unhas casas pequechas, feitas de
pedra, con forma circular, cubertas no teito por un denso manto de palla, apoiado no muro, que se vai
cerrando cara a arriba ata terminar nun punto, onde se xuntan todos os lados e pecha por completo a
vivenda. Na de Gast son seis persoas: os dous avós paternos, a avoa materna, os seus pais e el. Todos os
anteriores o odian bastante e cren que non está moi ben da cabeza, xa que está interesado por aprender
cousas, escribir, ler ou mesmo debuxar.

Feerentor está gobernada, coma o resto de Galicia, polas Meigas Que Dominan O Territorio
Galego. Son uns seres que non se deixan ver, pero que establecen unhas limitacións estrictas para a
poboación, por exemplo, non deixan saír dunha aldea os seus habitantes ou visitar certos lugares desta,
e obrigan a deixar cada setenta e dous días un tributo determinado, nalgún lugar. Se se desobedece
algunha destas ordes, poden chegar a facer cousas terribles; só os máis vellos recordan a vez que
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Emeldor, un soldado, quixo saír a coñecer novas poboacións; máis de cincocentas meigas invadiron a
vila, arrasaron todas as colleitas e bens e queimaron o guerreiro nunha fogueira coa súa familia. Privan,
ademais, de todo coñecemento ou cultura, cousa que só se atreveu, de momento, a desafiar Gast.

Era a mañá dun vintesete de marzo, un día fermoso asaltaba os habitantes de Feerentor, cun
espléndido sol que asomaba polo leste, nun ceo azul límpido, devolvéndolle á fraga o seu verdor e
bañando a vila con outras miles de cores. Gast levantouse o primeiro da casa e saíu ó momento da
palloza. Lavouse no regato e comeu unhas poucas laranxas. E, de seguido, foi darlles de comer ós
animais. Quería ser rápido nos seus labores para estar libre á tardiña e poder pasear pola fraga unhas
horas. Despois de comer xa rematara case todos os traballos, e, a iso das oito, quedou libre. Cando xa
levaba unhas horas paseando pola fraga, asaltouno unha estraña sensación, pareceulle que se lle
aguzaban os oídos, o bosque parecía moi tranquilo, como se un son constante deixase de tocar, ou notase
un ruído furtivo que non podía escoitar, como se arredor seu houbese máis xente vixiándoo. Gast sacou
a súa daga e comezou a andar cauteloso, logo divisou ó lonxe cinco cabaleiros, entre eles tamén viu dúas
rapazas, todos tiñan os cabelos longos e a pel pálida. Ían ó trote camiño do oeste, pero pouco durou a
súa cabalgata, as meigas asaltáronos e un deles, con gran abraio por parte dos outros que estaban
absortos nos seus cabalos, berrou:

—¡Meigas! ¡Correde rapaces! ¡Temos que dar a volta, son máis de corenta!

Os seus cabalos xiraron cun violento e rápido movemento, pero tras deles, había máis meigas,
só meigas, e pronto estiveron rodeados por un numeroso exército. Ordenáronlles desmontar e
espantaron os seus cabalos. Unha delas, a máis alta, que tiña uns vestidos púrpuras escuros e non ía de
negro coma o resto das meigas, chamou polo seu nome a outras catro e dixo:

—Vosoutras catro, vide comigo; o resto, vixiade os intrusos, reducídeos se intentan algo, non
dubidedes en matalos se é así, pero non por diversión, fareinos sufrir.

Logo as cinco bruxas encamiñáronse á fraga, cerca do escondedoiro de Gast, ían tan directas que
chegou a pensar por un momento que o viran, pero pararon a uns poucos metros, xuntáronse facendo
un círculo e a xefa comezou a dicir:

—Rapazas, como ben sabedes non aceptamos intrusos no noso territorio, ¿verdade?

—Siii… é certo si… —contestaron.

—¿Observastes algo especial neles? 

—Señora, creo que son vampiros —afirmou unha máis baixa cás outras. 

—¿Sabes ben o que dis, Sala? —preguntou a xefa.

—Si, señora, vin os dentes dese rapaz cando berraba.

—¿Que propoñedes que fagamos con eles?

—Queimalos nunha fogueira.

—Non, insensatas, quero que acaben así, pero concedereilles antes un pouco de sufrimento;
¿que vos parece deixalos morrer de fame?, deixarémolos na vila, coa condición de que só lle chupen o
sangue a unha persoa, un neno con fame é un espectáculo horroroso, pero un vampiro con fame é moito
peor, oiranse os seus berros máis alá do noso reino, ata fora do noso planeta —e cando dicía isto,
observábase na súa cara unha expresión de excitación e sádica diversión.

—Si, que sexa así entón…
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Acto seguido comunicáronllelo ós vampiros, que, por unha parte, sentiron alivio ó saber que non
ían ser queimados nunha fogueira. As meigas marcharon entre risas dirixíndolles todo tipo de insultos
ós vampiros. Estes quedaron sentados pensando no seu futuro que, polo de agora, estaba bastante
complicado. Gast non o dubidou un momento e entrou en escena. Todos os vampiros levantaron a vista,
e Gast arrepentiuse uns segundos de facelo e imaxinounos a todos tirados encima del chupándolle o
sangue, pero foi só uns segundos, rapidamente recuperou a calma e díxolles:

—Chámome Gast, e son unha das poucas persoas que se atreve a entrar nesta fraga. Na vila
trátanme de tolo porque creo en vampiros e noutros seres, escoiteino todo, e creo que vos podo axudar.

Un dos vampiros ergueuse e mirouno detidamente, logo dixo:

—Moi ben Gast, se realmente o oíches todo, es valente en axudarnos, pero dime, ¿como me fío
de ti, amigo?, ¿como sei que non estás aliado con elas, cando acabas de saír de onde se reuniron para
decidir o noso tráxico futuro?

A Gast púxoselle un nó na garganta ó escoitar isto, xa que todo o que dixera era certo, pero, de
pronto, repuxo:

—Pódeste fiar de min se sabes o significado deste símbolo —e dicindo isto botou unha man ó
pescozo e sacou a súa figa.

—Non coñezo o significado de tal símbolo.

—¡Pero eu si, Armand —interrompeu unha rapaza, sacando tamén do seu colo unha de ouro, é
contra as meigas! 

—Está ben —aceptou Armand—, iremos contigo, pero dinos ¿que solucións nos traes?

—A primeira é moi simple, propoño que me convertades a vampiro, coñezo ben os arredores, e
podería levar a cabo un plan de escapada que xa maquinei, e a segunda é lóxica, as meigas dixeron que
so podiades alimentarvos dunha persoa, pero ¿acaso dixeron algo de animais?

—Es intelixente rapaz, e non dubido da túa fidelidade, gústame a túa segunda solución, pero a
primeira teño que pensala, non é tan fácil como ti pensas, pero irei contigo, presentareiche os meus
compañeiros: esta é Slek —dixo sinalando a rapaza que aínda tiña a figa apertada na man—, este Stat,
Lisak, aquel Frans e eu son Armand.

Así viu Gast os vampiros por primeira vez. Stat é alto, de longos cabelos, ten a pel pálida, os ollos
azuis claros, o nariz pequeno e as orellas lixeiramente aguzadas;

Lisak é un pouco máis baixa, ten os cabelos longos e louros, uns penetrantes ollos grises,
disimulados na súa pel esbrancuxada, a súa expresión é simpática, e inspira confianza, simpatía e
tranquilidade, aínda que estes adxectivos só poidan aplicarllos os vampiros. Roza xa os vintecinco anos,
pero a súa aparencia quedou nos dezanove. Armand é o máis vello do grupo, con dous séculos de vida,
pero só aparenta vinte. É alto, de cabelos moi longos e negros, a súa mirada é penetrante e é a única faceta
do seu corpo que revela a súa sabedoría e experiencia. Ten os ollos negros, pero non se pode dicir con
claridade, xa que cadaquén percibe a súa cor doutra maneira, ten a pel moi fina e pálida, e, sen dúbida,
a luz solar acabaría con el antes que con calquera vampiro. Slek é moi alta, e tamén delgada, pero esvelta,
ten uns longuísimos cabelos louros, a pel pálida, os ollos verdes e as orellas lixeiramente aguzadas. Leva
sempre consigo un colgante de ouro puro nunha cadea deste mesmo metal, representa unha man
pechada nun puño, co dedo polgar entre o índice e o corazón, dérallo a súa avoa cando era moi nova e
dixéralle que era un vello remedio contra as meigas, e Slek non o volvera sacar xamais. De momento a
súa idade coincide coa que aparenta xa que só hai once meses que “morreu”.
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Frans é un rapaz moi baixo, ten a pel pálida e os cabelos á altura dos ombros, e os seus ollos
ocultan unha mirada inquieta e nerviosa, ten o nariz pequeno, as orellas aguzadas e a boca, bastante
grande, oculta dous terribles cairos. E moi habilidoso, é capaz de meterse case por calquera buraco.

Gast acompañounos a unha pequena cabana que tiña nunha árbore da fraga e díxolles que
podían quedar alí ata que fuxisen, e que el quedaría na casa, que non o botarían de falta. Logo pregoulles
que lle contasen a súa viaxe e todo o que fose relativo ós vampiros. Eles, aceptaron de bo grado e entre
todos compuxeron un relato:

“Saímos de Sovata o catorce de decembro, con permiso para ir á fin do mundo, chamada polos
do oeste Fisterra. Fomos dotados de cinco veloces corceis romaneses, todos negros, moi veloces, pero
pouco silandeiros. Cabalgamos dezasete noites, parando só para durmir e chegamos ás terras de Ask,
estas están habitadas por uns seres nórdicos inmigrados que son esqueletos na súa maioría. O primeiro
día coñecemos a Scracht, un deles moi simpático é alto, e os seus ósos son moi brancos. Leva sempre
consigo unha espada antiga e un escudo metálico. Coma todos estes seres leva por dentro unha ánima
que o percorre dende a cabeza ós pes, unha especie de sombra gris que se move no seu interior.
Estivemos tres días na súa casa, un pequeno cuarto tallado na rocha. Esas terras están todas secas, sen
vexetación ningunha ou outros seres vivos, polo que tivemos que marchar daquel lugar rápido. Estamos
seguros de que deixamos alí uns bos amigos, e que nos axudarán na guerra se chegamos a facela, pero
non creo que sirvan de moito, polo menos polo aspecto esmirrado que presentan. Unhas noites máis
tarde, tivemos que embarcar para salvar as montañas, o traxecto é corto, pero non nos gusta demasiado
a auga. Fomos tres noites con vento en popa. Na seguinte, un forte temporal sorprendeunos. As ondas
levaban o barco ó seu antollo e unha delas enviounos contra as rochas. Fíxose un pequeno buraco nas
bodegas e o barco, lentamente, enchíase de auga, e baixaba, cada vez o nivel do mar estaba máis cerca.
Era terrible, non podíamos pedir axuda, e non había botes para escapar. Navegamos un día enteiro, e, en
canto chegamos ás costas, o barco acabou de fundir. Entraramos, despois do nefasto incidente, na
península de Arast, moi preto da rexión de Italium, que, cremos, está habitada por orcos, uns seres
abominables, aliados das meigas que nós criamos extinguidas. Para evitar o seu encontro, entramos nas
cavernas de Ihak. Este camiño foi moito tempo transitado polos vampiros que se dirixían a París. Anos
máis tarde, os orcos montaban numerosas gardas nel e mataban a todo aquel que se achegase. Nós
decidimos desoír esas lendas e internámonos en Ihak. Serían preciosas se estivesen en mans de
vampiros. Grandes filóns de ouro e prata asoman polas ennegrecidas paredes, e o camiño está iluminado
polo fulgor dos diamantes que se denotan no chan. Agora todos os tesouros están ennegrecidos polo
paso do tempo a humidade, a soidade, o terror e, indubidablemente, as funestas pisadas dos seus
inesperados habitantes. Os orcos non estiveron todos eses anos en van, e fixeron un milleiro de
bifurcacións, que poden levar rapidamente á confusión. Polo xeral, eliximos o verdadeiro camiño con
facilidade, xa que as cavernas dos orcos son rudas e teñen o tamaño xusto para que pase unha destas
nefastas criaturas. Hai un dito escrito na entrada das covas, que di: “Ninguén entra en Ihak que saia en
dous días”. A nosa viaxe durara un día e medio, e xa percorreramos a maior parte da gruta. Pero cando
chegamos ó claro dunha batalla, que fora librada moitos séculos antes, o camiño que construíran os
vampiros quedou en moi mal estado, e os orcos decidiron facer outro ó lado, e este último ten moito
mellor aspecto; así que decidimos entrar por el. Alí tivemos unha moi desagradable sorpresa, xa que os
orcos sobreviventes quedaran alí tantos anos que xa fixeran a súa propia raza. Só coñecen a guerra, e, en
caso de necesidade, cómense uns ós outros, así que non dubidaron en atacarnos. Con sorte
defendémonos bastante ben, e non sufrimos baixas, aínda feridas. Logo e conscientes do noso erro,
retrocedemos e tomamos o camiño correcto. Logo de cabalgar outras doce noites, sempre ó norte,
chegamos a Landor, un bosque que moitos consideran maldito. Non entramos nel, pero, ó pasar polos
arredores, sentimos a cruel chamada das árbores, e ruídos raros que procedían do interior. Logo disto,
o camiño desviouse ó sueste, levándonos ás montañas que separan París da península de Dank. Tivemos
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entón que tomar outra vez unha ruta marítima para evitar o macizo de Bereld. Esta vez non tivemos
accidentes e chegamos fácil e rapidamente á costa. Avanzamos despois en dirección oeste desviándonos
lixeiramente ó norte. Despois dunhas noites, chegamos aquí”.

Tras escoitar o relato, vendo que xa era moi tarde, Gast díxolles se podía quedar con eles esa
noite. Eles aceptaron de bo grado, e estiveron falando toda a noite. Gast sempre trataba de convencelos
de que o convertesen en vampiro, pero Armand non quería. A última hora da noite, decidiron ir cazar algo,
pero Slek dixo que prefería quedar con Gast. En canto os demais estiveron lonxe, Slek preguntoulle a Gast:

—¿De verdade queres ser un vampiro?

—Dende logo que si, pero Armand non parece estar de acordo…

—Non che podo negar a túa voa vontade Gast, se queres ser un vampiro, eu mesma podo
axudarche.

—Pero Armand dixo…

—Armand pensa moi ben as cousas e é moi sabio, pero hai decisións que non se poden pensar
tanto, hai que correr algún risco, e el odia iso.

—Que sexa así entón.

Slek pasou a súa man suavemente por detrás da cabeza de Gast, inclinoulle a cabeza sobre o seu
colo para cravarlle lentamente os seus dous cairos e chuparlle lentamente o seu sangue. Logo, fixo unha
pequena cortada no seu pulso e ordenoulle: “Bebe”. Gast obedeceu e bebeu o sangue que corría pola
man de Slek. Sentiu unha estraña sensación, de súpeto parecía que se movían as paredes, as pólas das
árbores axitábanse, e nestas aparecían ollos que o miraban insistentemente. Logo perdeu o coñecemento
uns segundos; cando espertou, Slek informouno de que xa era un vampiro. Parecía excitada ou nerviosa.
Gast levou a man dereita á boca e notou que, efectivamente, o tamaño dos seus caninos aumentara
considerablemente e que estaban tan afiados na punta que se mancou ó tocala. Logo levantouse e
abrazou a vampiresa, emocionado díxolle algo ó oído que se podía entender como “gracias”. 

Logo falaron longo tempo de vampiros e fixéronse íntimos amigos. Máis tarde, chegou o resto dos
vampiros e notaron que Gast se unira a eles. O primeiro en falar foi Armand:

—¡Slek, que fixeches!

—Armand, sabes que nos axudará —replicou Slek—, e ti xamais tomarías unha decisión así. 

—Ten razón Armand, eu tamén o faría —reafirmou Stat.

Está ben, está ben, tranquilos, agora temos que planear a fuxida, non quero estar aquí máis tempo
—aceptou Armand.

—Escapar de aquí é moi difícil, pero eu teño maquinado un plan suicida —interveu Gast. 

—Fala —ordenou Armand.

—Trátase de facer un túnel por debaixo da terra ata escapar do Territorio Galego.

—Dise rápido amigo, pero ¿que faremos coas raíces das árbores?, e ¿onde poñemos a terra que
saquemos? —analizou Frans.

—O das árbores é fácil, seguiremos o camiño, xusto polo medio, alí, se chega algunha, ha de ser
delgada. O da terra é máis complexo, pero na miña casa descubrín que, debaixo dunha lousa, hai un pozo
moi fondo; tirei unha pedra e non cheguei a escoitar a súa caída. Se o enchemos, podemos ir botándoa
para atrás. Ademais Feerentor está bastante ó leste do Territorio Galego. 
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Recuperaron os féretros, caídos dos cabalos a poucos metros do fatal encontro. Rapidamente,
construíron un para Gast que foi cuberto con grosas teas para evitar o paso da luz. Á noite seguinte,
decidiron comezar as obras e dirixíronse á casa de Gast. Alí o novo vampiro deulles a gran sorpresa,
debaixo do seu colchón había un buraco tapado cunhas táboas que baixaba dous metros máis ou menos,
e logo discorría en dirección leste polo menos cen metros, o que facilitaba bastante a obra.

—¿Canto estimas que quedará de túnel? —preguntou Lisak.

—Non sei —dubidou Gast—. Pode que uns seis ou sete quilómetros, se non nos desviamos ou
non hai obstáculos.

—Será entón mellor que nos poñamos mans á obra se queremos saír algún día deste nefasto
lugar, co perdón do noso anfitrión —interveu Frans. 

—Non te preocupes compañeiro, eu tamén o odio.

Entón foi cando comezaron a baixar, non podían perder un só segundo do seu valiosísimo tempo.
Era unha cova á cal se accedía por unha escaleira posta no seu principio. O antro era case todo de terra,
aínda que, en varias zonas, había lousas no chan. Nas paredes existían uns pequenos buracos que,
atravesados con robustas táboas de castiñeiro, constituían uns bastos estantes. Estas estaban ocupadas
por algún que outro manuscrito (seguramente había máis que en moitos quilómetros á redonda). E
algunhas pedras ou táboas nas que Gast conseguira escribir. Alí poñía as súas observacións, estudios,
conclusións, teorías etc. Sendo a maioría acertadas; isto tivo que explicalo o autor, xa que a linguaxe dos
vampiros é un tanto complexa: tanto na fala como na escrita utilizan a linguaxe común dos homes do
occidente; pero o seu alfabeto é o das anghertas ou runas. Pero non tardaron en establecer unha
equivalencia entre os dous e os vampiros puideron ler todos os arquivos de Gast. Cando acabaron os
seus estudios, comezaron a sacar terra do fondo, alí o aire estaba viciado, pero os vampiros decidiron
que non podían parar agora que xa comezaran. Ese foi o seu labor durante moitos días; polo día, durmían
na cabana da árbore; e, pola noite, cazaban algún animal, chupábanlle o sangue e ían para a casa de Gast
encher un pozo sen fondo coa terra que lles impedía ser libres. Fixeron isto durante oitenta e sete días
e só tres deles atoparon obstáculos: un foi a raíz dunha árbore centenaria que atravesaba o camiño, e os
outros dous foron pedras, que, dada a súa forte natureza, tiveron que rodear. Pero o día que tiveron un
verdadeiro problema foi o dous de agosto. Estaban percorrendo os seis quilómetros que os separaba do
punto final do túnel, Armand e Stat ían diante, detrás Lisak e Frans, e na retagarda, Slek e Gast. Sen que
se deran de conta, unha meiga seguiunos e internouse na caverna con eles. Cando se deu de conta dos
seus propósitos, retrocedeu para avisar as demais, pero outra idea pasou polo seu estúpido cerebro, ¿e
se os capturaba ela soa?, sería un triunfo que ninguén lle podería negar que era a mellor meiga do
territorio, ou do mundo… Pensando nestas cousas soltou a vasoira que foi dar nun bote de cristal que
alí había, isto alertou a Gast e Slek que xiraron violentamente e descubriron a intrusa. Ela sacou unha
lanza de ferro e ameazounos, e Gast, como guiado por unha forza estraña, sacou a figa que escondía no
seu peito brandíndoa ante a bruxa, que soltou a súa arma poñendo unha man aberta apuntándolle e a
outra tapando a cabeza que agora tiña agochada no chan para evitar a visión daquel terrible obxecto. 

—Sigamos — dixo Armand.

—¡Non! —protestou Stat—, ¡non podemos deixala seguir, non ves que lles dará o aviso ás outras
e será a nosa fin!

E mentres dicía isto colleu a súa lanza e chantouna no peito da feiticeira, á altura do corazón. O
ferro que tiña na súa man comezou a fundirse, obrigándoo a sacar del a súa man.

—¿Por que pasa isto Armand, por que se funde o ferro? 
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—Existía moito odio no seu corazón, como no de calquera meiga, o suficiente para fundir un
ferro.

—Non podemos arriscarnos a saír agora de aquí, se ven que non volve acabaran con nós, será
mellor que alguén vaia polos féretros, debemos apurar na saída —apuntou Gast. 

Lisak e Frans marcharon por eles e Stat e Gast foron cazar algo; os outros dous seguiron cavando.
Stat falaba todo o tempo do marabilloso que era Sovata, Transilvania. 

—Xa verás cando chegues alí e vexas os dragóns, ata poderás ver a Drácula, vaiche encantar
—repetía sen cesar. 

Cazaron tan só un coello, pero Gast foi á súa casa e trouxo unha ovella da corte. Todos a
saborearon coma se fose o último da súa vida, xa que quizás o era. Logo reiniciaron o traballo. Estiveron
así cinco días máis e logo decidiron saír ó exterior. Os prados eran verdes e tiñan unhas flores brancas
e douradas, o aire era puro e enchía os pulmóns de osíxeno e o espírito de felicidade, a noite era escura
e o ceo, acibeche, mostraba miles de estrelas que o adornaban, e a lúa, chea, resplandecía entre elas
deixando todo o seu fulgor sobre a terra, as árbores eran dun verde impresionante, e delas colgaban
froitas, xa maduras, grandes e abundantes. Sen dúbida, estaban xa fóra do Territorio Galego. Os ollos de
Gast enchéronse de bágoas, bágoas de felicidade, e mirou atrás, á que un día fora a súa casa, conseguira
o seu soño, mirou os seus acompañantes que sorrían ó ver o seu triunfo. Prometeuse a si mesmo non
volver a durmir, por se ó espertar descubría que todo fora un soño. Armand púxolle a man no ombreiro
e díxolle:

—Non mires atrás agora, miraremos adiante, non a un pasado funesto, se non a un futuro
prometedor. ¿Sabes?, eu nunca sería capaz de elixirte como compañeiro, foi Slek a única que tivo a
suficiente firmeza para converterte en vampiro. 

Gast fíxolle caso, contemplou as lombas do leste, e non viu desolación coma outras veces, senón
esperanza, a esperanza dun mundo mellor. E así, cheos de felicidade, partiron de novo para Transilvania.

—Non perdamos tempo entón —rematou Lisak. 
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Heriberto Villar Patiño, alumno do IES “Campo de San Alberto” de Noia (A Coruña). 2º premio do
concurso de relato curto, no ámbito autonómico, na categoría de educación secundaria postobrigatoria,
co relato que leva por título: A memoria.

A MEMORIA

A terra de Vilacoba era un era un enorme país cheo de feitizos.

Daquela tería eu seis ou sete anos, e o Cosme por aí tería tamén, aínda que el sempre fora moito
máis miúdo. Dicían os vellos que lle entrara un aire xogando cun sapo que colleramos na fonte, e que por
iso quedara sen medrar un ano enteiro. Sempre semellaba cansado, xa non tiña ganas de facer trasnadas
e tiña a cara tan branca que parecía un defunto. Eu nunca vira un defunto, pero oíra nos contos de San
Xoán que tiñan a cara moi branca e que de noite daban medo.

A min Cosme non me daba medo nin de día nin de noite, pero esluado estar estaba, e así estivo
moito tempo ata que o seu pai o levou a un albeite de Berrimes, o mesmo ó que nos levaban polas
escordaduras. Ademais de albeite debía ser tamén medio menciñeiro, porque alí íase para case todo.

Fíxoos pasar para un cuberto na horta onde atendía a xente, e despois de mirarlle os ollos e
debaixo dos brazos, e de fregarlle o peito todo con aceite, dixo que Cosme tiña o aire, como dixeran os
vellos, e que tiña que pasar unha noite durmindo nunha igrexa para botalo fóra. Así que o señor
Mauricio, que así se chamaba o seu pai, foi falar con don Xosé, o párroco de Vilacoba, e, polo custo de
dúas misas, deixoulle que Cosme durmira no altar, enriba da ara, tapado só co lenzo de liña para oficiar.

E despois dos quince días que estivo tomando os xaropes e as vitaminas para curar a gripe que
colleu aquela noite durmindo na igrexa, o Cosme xa parecía outro, e ata lle volvera a cor á cara. Tamén
lle deran na farmacia calcio para que se puxera forte e medrara, pero na aldea todos sabiamos que o
Cosme volveu medrar gracias á noite que pasara no altar.

Eramos os dous sós a troular, porque había moitas nenas en Vilacoba naqueles días, pero nenos
do noso tempo só nós os dous. Polo menos desde que o Manuel botara a tusir daquela tose tan mala que
tiveran que levalo a don Fernando.

Don Fernando era un médico moi bo de Noia, que ós que non tiñan con qué lles cobraba en
galiñas, ou pementos, ou chourizos na matanza. Tiña a consulta nunha casa nos soportais da rúa do
mercado, e todo o mundo lle gardaba moita lei porque tiña moi bo corazón. Claro que a min isto non me
parecía tan raro, porque cae de caixón que os médicos teñen que ter un bo corazón, que para iso son
médicos e saben curalo se se lles pon malo.

Do que si me acordo é de que tiña un fermoso xardín detrás da casa, todo pechado cun cerrado
de pedra, e, cando alguén chegaba e había xente na consulta, a criada pasábao ó xardín para que
agardase alí, paseando polos pequenos camiños de grava abertos entre as flores e as árbores froiteiras.
Tamén había alí unha palmeira toda soíña e outras arbores máis estrañas que eu non vira nunca, e que
foran traídas das Américas polo pai do doutor. Así que, ó cabo, o xardín de don Fernando era case unha
alameda, e un dos poucos sitios, senón o único, onde os ricos e os pobres compartiamos os poucos
bancos que había para sentar.

Disque don Fernando puxera moi mala cara cando viu entrar o Manuel, tusindo coma sempre
tusía, que parecía que tivera o peito anegado como cando chovía arreo moitos días e os pozos botaban
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por fóra, e semellaba que os pichos da auga nas fontes non deran abasto para baleirar. Así que case non
o mirou e mandouno cun volante para Santiago, e alá se foron el e a súa nai no coche de liña.

De alí a tres días xa se falaba que Manuel estaba moi malo e que a tose lle fora a peor aínda no
hospital. Os doutores tíñano illado porque o aire que botaba ó respirar podía enfermar ó máis home da
aldea, e non o ían deixar volver ata que estivera curado.

Así que, co pasar do tempo, dixeron que o Manuel morrera e xa o deixaron vir.

Acórdome de que lle foran todas as casas ó funeral, todos menos os nenos. Eu enfadárame moito
porque quería ir eu tamén, para preguntarlle ó Manuel cómo era un hospital por dentro, e se vira
Santiago, que disque era moi grande e había xente arreo, ou, polo menos, para saber se ía vir á eira xogar
á pelota cando escampara. Despois souben que iso non era posible, porque cando alguén morría
levábano ó camposanto e xa non podía volver para a casa, nin podía xogar á pelota nin a nada, nin
contarnos ós outros como era un hospital por dentro.

A xente choraba moito porque era un neno aínda, e con tanto chorar ninguén nos quería contar
por qué demo deixaban os mortos alí e non podían volver á aldea.

Era un día de tronada, levárono ó camposanto e alí quedou o Manuel á chuvia, co mala que era
a chuvia para a tose.

III

Así que eramos o Cosme e mais eu a troular por Vilacoba adiante.

No inverno o malo era a escola. Sobre todo as clases de redacción, porque don Xervasio, o mestre,
mandábanos escribir follas e follas de dictados, e, ás veces, tiñamos que inventar nós as historias. Eu
daquela suaba que nin na eira co millo, sachaba á procura das verbas coma se remexera terroeiros, pero
eu o que tiña eran preguntas a moreas, así que non estaba para historias. E as miñas redaccións
terminaban sen remedio e sen gloria ás poucas liñas.

Ó volver da escola faciamos angarellas con ramallos, e carriólanas para subir á pista e tirarnos
costa abaixo. Se non chovera e a herba estaba seca, xogabamos á pelota que era o que máis nos gustaba,
pero, como desde que marchara Manuel só eramos dous, xa pouco mérito tiña.

Ás veces iamos ata o fochanca na que os homes lavaban o mineral que sacaban da mina, e
apañabamos toda canta pedra tivera unha vetiña negra das que quedaban por alí e que os homes non
querían. Despois carrexabámolas metidas na volta dos xerseis ata a miña casa, para que o meu avó
Cándido as partira, e nós quedabamos alí ollando como el separaba a escoura do mineral pouquiño a
pouco, co pito sen acender colgándolle dos beizos coma un bico. Cada anaco limpo de volframio que
arrincaba do ventre das pedras íao botando nun saquete que tiña metido, para vendérllelo despois ós
homes por uns reás para mercar tabaco.

O meu avó había facer boas redaccións se soubese escribir, porque el si que sabía contos. O que
poucas veces facía era contestar ó que nós preguntabamos. Abaneaba a cabeza e dicía: “Boh, cousas de
nenos, xa entenderedes cando medredes, oh”, pero nós veña a medrar e seguiamos sen entender a
penas nada.

Así e todo, eu queríalle un mundo ó meu avó, aínda que me dera algún sopapo se facía o trasno.
E Cosme tamén lle tiña lei e penso eu que agarimo, porque, a falta do seu propio avó, o meu avó Cándido
era como o avó dos dous.
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O señor Ramiro, o avó de Cosme, morrera na mina.

Unha noite a Garda Civil andaba pola aldea porque había unha guerra, e petaron na súa casa
espertando a todos. O señor Ramiro saíu mirar quén era e xa o colleron, e levárono para a mina,
dicíndolle que era un rojo. E á mañá seguinte, cando os homes chegaron ó traballo, atopárono aló
embaixo, nun dos buratos, con tres tiros no peito.

Eles mesmos o subiron e o levaron para a casa coa súa muller que estaba a chorar por el.

Eu nunca entendín por qué a Garda Civil facía esas cousas, pero dende que me contaron iso,
sempre que o Cosme e mais eu andabamos a troular ou a xogar ó fútbol coa pelota de trapo, eu tiña moito
medo de cansarme moito e poñerme moi colorado, e cada pouco botaba as mans á cara para ver se tiña
as meixelas quentes. E se notaba eu nunha desas que podía estar colorado, corriamos coma demos ata
a fonte para mollarnos e baixar a calor, non fora ser que se nos vían así nos chamaran a nós tamén rojos
e nos deran tres tiros coma ó señor Ramiro. Máis que nada porque na mina de noite non se vía nada e eu
tíñalle moito medo á escuridade.

IV

O meu avó, ademais de contarnos contos, facía ás veces cousas do máis insólito que a nós nos
daban para moitas horas de falabarato.

Unha delas, principalmente, parecíanos a nós máis misteriosa que a Santísima Trindade: ó volver
dun funeral persignábase tres veces antes de entrar na casa, collía tres ou catro follas do xornal, prendía
nelas co isqueiro de corda e tirábaas ó chan. De alí a un pouco, cando baixaban as chamas, poñíase
enriba e pisaba os papeis ata que os apagaba cos pés.

O Cosme e máis eu botamos moitos días cismando sobre por qué o meu avó facía tal cousa, pero
non dabamos caído da figueira, así que unha tarde recollemos pedras dabondo para que as picara e
fomos onda el. E cando despois de deixalo falar lle preguntamos por qué facía iso contestou: “Calade oh,
que piades polo demo. Iso faise para quitar o aire dos mortos, que vos pode facer mal ós nenos”.

Ó mellor era por iso que botaban ós mortos das casas, porque botaban o aire coma os sapos.

Eu o que non sabía era qué facía toda esa xente sempre no camposanto.

Cosme dicía que os mortos tiñan outra aldea detrás do monte, nos prados das Bouziñas, onde
non se vían. E debían ter romarías alí tamén, porque había veciños que, mentres se facían cruces, dicían
que viran os mortos todos en fila, cunha candea na man, indo para non sei ónde. Eu o que non entendía
era por qué demo se persignaban como se lles parecera mal, porque, se os botaban da aldea e os
deixaban alí no cemiterio, non quererían despois enriba que quedaran alí para sempre, oh.

Ademais, Cosme sempre dicía que a súa avoa Carme estaba a saltar polos prados co seu avó
Ramiro, e se o dicía era verdade, porque Cosme nunca mentía, que lle pegaban na casa.

Nós non queríamos morrer e que nos levaran para o camposanto. Ou polo menos non queriamos
que deixaran alí a un de nós só. Así que quedamos en que, se un dos dous morría, ou nos levaban ós
dous ou non levaban a ningún, e se non iamos escapar a un sitio ben lonxe onde non nos atoparan. Polo
menos ata Moimenta, que era outra aldea.

Cando lle preguntei ó meu avó a ónde ían os mortos mentiume.
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Seino porque cando lle preguntei contestoume que os mortos estaban con Deus, e eu sabía que
isto era mentira, porque don Xosé, o cura de Vilacoba, sempre dicía que a igrexa era a casa de Deus, e
cando a miña nai me levaba os domingos á misa eu miraba para todos os lados a ver se vía ó Manuel ou
a algún dos outros que morreran, e non os atopei nunca, así que alí non estaban. Incluso un día despois
da misa entrei correndo na sancristía a ver se estaban alí, pero ó único que vin foi a don Xosé bebendo
un vaso de viño, e botoume fóra polas orellas.

Claro que eu na igrexa tampouco vira nunca a Deus, pero iso era normal porque Deus era
invisible, e os mortos non. Deus seguro que estaba sentado neses bancos baleiros que están arrimados
contra a parede detrás da ara, para escoitar ben a misa. Igual Deus tiña problemas de oído, non sei.
Dicían moitos maiores que quedaran mal dos oídos coas bombas e os tiros da guerra, e, ó mellor, tamén
a Deus lle pasara iso.

Ó mellor era precisamente iso, que Deus quedara xordo cunha bomba e por iso non escoitaba
cando eu lle pregaba todas as noites para que papá viñera para a casa.

Os nosos pais traballaban nunha barca que ía ó Gran Sol.

Cando a miña nai nolo dixera enchérasenos o peito que nos saía das camisas. Non sabiamos que
existira ese peixe, o Gran Sol, así que pensamos que era un lugar, unha terra fermosa e soleada onde o
verán duraba o ano enteiro. Un Torremolinos, unha Habana, unha Mallorca alá ó norte.

Imaxinabamos os nosos pais levando os señoritos pasear no barco, como grandes capitáns que
descubriran o mundo e agora llo ensinaran a outros, mestres da navegación á procura de Robinsóns que
rescatar. Soñabámolos explorando aquelas recónditas terras igual ca nós explorabamos os montes de
Vilacoba á busca dos tesouros dos mouros. E deveciamos por medrar e ir nós tamén para aló para estar
con eles, porque xa levaban tempo sen vir.

Cando, ó final, xa non volveron, todos nos deron o pésame, e nós cremos que quedaran aló no
Gran Sol porque en Vilacoba, aquel ano, chovía arreo.

Por iso, cada verán cando quentaba, cando viña o gran sol ata Vilacoba, subiamos ó monte da
mina, e poñiámonos a mirar dende o outeiro a ver se, pola pista de terra que ata alí chegaba, os viamos
aparecer, cun camión de caixa abatible baixo o brazo, e unha caixa de chocolates, e un arrecendo a pai.

E unha aperta.
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Alejandra Rodríguez González, alumna do IES “Blanco Amor” (Ourense). 3º premio do concurso de
relato curto, no ámbito autonómico, na categoría de educación secundaria obrigatoria, co relato que leva
por título: Un anxo no bambán.

UN ANXO NO BAMBÁN

Quedei fitando os meus pés, os cales colgaban das miñas tibias. Completamente inmóbil
quedeime, sentindo o balanceo daquilo ó que chamaban bambán. Debaixo deles (os pés) había miles,
millóns, miles de millóns de grans de area, pedras fragmentadas en milleiros. A imaxinación, traidora,
voou, ou mellor dito, caeu sobre eses grans, e na miña mente formouse a idea de que cada un deses grans
eran edificios titánicos dunha cidade xigantesca. E pasou unha morea de formigas entre eles, as cales
identifiquei como persoas, e as súas vidas corrían fuxitivas a través dun labirinto de rúas. ¿E eu, a
espectadora, quen podía ser nesta historia? Maldita imaxinación, levoume a pensar que eu era un deses
anxos celestiais que todo o saben, todo o ven, e pousado sobre unha fermosa e húmida nube, exercía de
monicrequeiro duns monicreques ós que a xente chama: xente. Así que, facendo gala dos meus divinos
poderes, voei ata un lugar máis alto, pero, ó chegar, irremediablemente descendín, e así unhas cantas
veces máis ata que fun plenamente consciente de que non voaba, balanceábame. Ah, a imaxinación, de
novo traizoándome… Ó observar de novo os meus pés, decateime de que estaban pousados sobre a
area, é dicir, sobre os edificios, e ó movelos puiden sentir o renxer destes ó fragmentarse, ó derruírse, ó
rodar os seus anacos polo ceo. E observei tamén cómo as formigas humanoides fuxían consternadas e
silenciosas, ó ver como un auténtico armagedon se lles viña enriba. “Qué fráxil é a vida, qué fráxil é o
medo”, cavilei. Decidín volver ó mundo real, e alí, ante min, había demasiadas persoíñas… E digo
persoíñas porque todos eran tan baixiños… aínda que, por experiencia propia, sei que seguramente eles
non se sentían así… Bulían e rían nerviosamente de aquí para alá, sen escoitar as súas nais, que,
desesperadas, o único que intentaban era que comesen a merenda. Louros, morenos, de vermello, de
verde, de violeta, de marrón, de azul, con zapatos, con zapatillas, con saia, con pantalóns, pelo longo, pelo
curto… ¡Eran tantos que non sabería describir exactamente a ningún deles! Na miña mente formáronse
demasiadas imaxes, pero non puiden lembrar ningunha… Tan só podo dicir unha cousa certa: todos eles
estaban acompañados. E ledos. Ledos e acompañados. Todos tiñan amigos ós que involucrar nos seus
xogos, todos tiñan un sorriso no rostro, incluso aqueles que torpemente caían na area, rabuñando os
seus rosados xeonllos. Pero iso daba o mesmo sempre e cando tivesen a un amigo ó cal seguir. Absorta,
xirei a miña cara ó redor, e decateime de que ó meu carón non había absolutamente ninguén. Tan só un
mozo moreno, que falaba entretido cunha rapaza tamén morena, e ambos os dous de costas a min. O
bambán contiguo ó meu mexía tristemente ó vento, coma se unha pantasma estivese soprando nel. A
fonte de detrás miña botaba un cativísimo chorro, case imperceptible, xa que a auga que saía fundíase
case de inmediato coa que inundaba e vertíase polo bordo da fonte. O ceo, ó erguer a cabeza,
impresionoume e asustoume, xa que estaba máis ameazante que de costume. Pensei que, quizais, algún
deses que vixían dende ó alto estaría anoxado. E as árbores… ¿que podo dicir das árbores? Mexían as
pólas espidas á frialdade do vento, e inmóbiles, semellaban esperar algo que xamais chegaría… así e
todo as follas mortas ós seus pés corrían despavoridas, sorprendidas da súa recentemente adquirida
liberdade, sen orde ningunha, en completa anarquía… pero polo menos aí estaban, e eran varias, e
estaban xuntas e acompañadas… por un momento sentinme coma un animal único na súa especie en
vías de extinción, pechado nunha lúgubre gaiola dun cruel zoolóxico, o problema era que ninguén viña
visitarme. Ninguén. Nin os máis curiosos, aínda que só fora por ver a un animal único na súa especia en
vías de extinción. NADA. Pero a miña sorte cambiou, e alguén me falou:
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—¿Sabes onde reparten os bocadillos?

—¿Eh?

—Si, os bocadillos…

—Non sei, non son de aquí…

—Ah, é que hoxe son as festas e dicían que agasallaban con bocadillos…

—Pois non sei, non son de aquí…

—Xa, adeus.

—Adeus.

¡Carai, sabía falar o seu idioma! Que estraño, non o esperaba naquel intre, xustamente naquel
intre de identificación animal… Fíxoseme raro, e non puiden evitar a emoción… A partir daquilo, deixei
de sentirme en comuñón co planeta. Cos grans de area, coas formigas, cos nerviosos nenos, coas súas
alporizadas nais, co gris ceo, coas árbores e coas súas follas anarquistas… ata coa cadea do bambán.
Incluso cos bocadillos cos que supostamente agasallaban.

Mirei detrás miña, en diagonal. ¡Que bonitiña estaba mamá agardando por min! ¡Que paciente e
delicada! ¡Que fráxil! ¡E que saia vermella tan fermosa caía polos seus xeonllos! ¡E que xesto tan doce me
dedicou! Comprendín entón que non era eu a única que se comportaba diferente no medio da estraña
xente dese parque. Miña nai non corría tras de min coma unha energúmena con anaquiños de bocadillo
na man. De feito, eu nunca merendaba, así que non sei por qué tería que facelo xustamente naquel lugar.
Non, miña nai agardaba, dende o meu punto de vista, dunha maneira moi poética. Por un momento,
veume á mente a imaxe do monumento a Rosalía en Santiago. Esa estatua cor crema que docemente
descansa a cabeza sobre unha man lixeiramente pechada. Ese sorriso engaiolado e completamente
humano que ten, a pesar de non ser máis ca un anaco enorme de mármore. Pois así, igualiña, agardaba
miña nai. Supoño que cría que eu estaba xogando e divertíndome. Non, tan só me bambeaba. E cavilaba.

Cheguei ó seu carón. 

—¿Ímonos xa?

—Imos dar un paseíño —e abrochoume a chaqueta.

—Quérome ir xa…

—Agora, agarda un pouco…

—Pero eu quero ir para Ourense…

—Vale, un paseíño e xa marchamos…

As rúas de Monforte son marróns. Quen estivo alí, ¿non se decatou? Si, hai máis cores, pero, ó
lembralas, antóllanseme marrón. Marróns e tristes. Semella que as casas, polas fiestras, chorasen. E as
tendas poden estar cheas de xente, que eu sempre crin que estaban baleiras. Sobre todo as lencerías e
droguerías. Nestas últimas mamá adoita mercar laca de unllas e maquillaxe. Tamén lembro un cine, que
antes estaba aberto e ó pouco pechou… Crin que era porque, coma no resto dos establecementos,
ninguén entraba. Ah, nas tabernas e nos quioscos si que entraba a xente. Ás primeiras, a beber, ós
segundos, a mercar o xornal. Así que, cavilando, cheguei á conclusión de que os negocios modernos non
tiñan futuro en Monforte, sen embargo, os máis antigos, si. Como se alí o tempo non pasase. Formóuseme
a idea de que tan só faltaban carruaxes e homes con sombreiro de copa para pensar que aquilo era unha
cidade do século dezanove. 
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Envolta na tristura das súas marróns rúas, saín de Monforte, coma noutras ocasións, nun coche
escuro. Sempre me chamou a atención ese camiño longo e empinado que está xusto enfronte da saída
de Monforte. Alí, naquel cruce de camiños, onde podes escoller baixar, subir, virar cara á esquerda ou
cara á dereita. Pois xusto o de enfronte. Esta poboado de árbores e casiñas encantadoras con xardín, non
coma o monfortino, cun anaco de cemento chamado supermercado en primeiro termo, e unha vía do tren
que corta a rúa ó fondo. Sempre quixen que me levasen polo outro camiño, que semellaba sempre
soleado, agradable e infinito. E sen embargo, non foi ata moito despois, no coche azul do meu pai, sen a
nai, escoitando a Elvis, non o Mike Oldfield que sempre escoitaba mamá. ¿É que había? Perdoádeme,
pero xa non o lembro.

A imaxinación de novo posuíume e levoume a crer que a estrada non era tal, senón unha serpe
negra, que nos guiaba rápida ata Ourense. E mamá, no seu coche, non facía máis que perseguila. De
camiño, había momentos de verdadeira crise, coma cando pasabamos cerquiña desas montañas que
alguén (quizais a serpe) partiran para colocar alí a estrada. Cría que, en calquera intre, se nos viría enriba
unha desas rochas que, arrogantes e altivas, semellaban ameazarnos dende o alto. E pensei entón ¿e se
esas enormes rochas non son máis que, en realidade, unha grande area e mamá e eu somos tan só un
par de formigas ós ollos dun depravado anxo celestial? Comenteillo a mamá, agardando a súa sempre
sabia opinión, pero, nesta ocasión, non fixo senón semellar equivocadamente parva, rindo e dicindo que
tiña demasiada imaxinación.

Ó chegar á casa ceaba con ese ser ás veces estraño que era (e é) miña irmá maior. Comentáballe
as miñas tardes, intentando que ela fixera o mesmo e contrastar opinións, pero era en van, observaba que
non paraba de falar, e non comigo, senón con mamá.

Chegaba papá, sempre coa gravata, e sempre o esperaba unha aperta trala porta. É a min que me
elevara no aire, cos seus brazos moito máis fortes cás cadeas dos bambáns. Pero tamén é certo que a
chegada de papá sempre significaba ter que, supostamente, ir durmir. E digo supostamente porque sigo
a crer que o meu co insomnio é crónico, e que o teño de nacemento. E tentando durmir, aínda que o
evitase, víñanme á cabeza as formigas. E comprendíaas porque sabía o que era sentir a ameaza das
rochas xigantescas a punto de caer sobre un. E das formigas, o meu pensamento choutaba ós nenos
acompañados das súas nais. E lembraba os moitos amigos que tiñan cada un deles, ou polo menos
coñecidos. E dos nenos, pasaba a pensar nas follas esmorecidas de ideais anarquistas, contentas e ledas
de ser libres, de xa non estar sometidas ós caprichosos movementos das pólas das árbores. E unha vez
que (¡por fin!) conseguía coller o sono, soñaba cos anxos divinos do ceo que nos vixiaban en cada un dos
nosos pasos, lendo nun libro chamado destino cada un dos nosos próximos movementos nese taboleiro
dun xogo chamado vida. Pero non eran soños agradables, eran auténticos pesadelos ó comprender a
crueldade dos anxos que observaban con pasividade, permisividade e desinterese como as enormes
rochas caen, doridas, sobre cada un de nós.
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Lucía González Fernández, alumna do IES “Lucus Augusti” (Lugo). 3º premio do concurso de relato
curto, no ámbito autonómico, na categoría de educación secundaria postobrigatoria, co relato que leva
por título: O sancristán de don Ramón.

O SANCRISTÁN DE DON RAMÓN

Pedro é un neno de nove anos. El naceu en Santiago de Compostela, pero, desde hai catro anos,
vive nunha aldea de Lugo coa súa nai e os seus avós maternos (Camila e Pepe). A súa nai chámase Carme
e o seu pai Eduardo. Pedro é orfo de pai.

Eduardo era médico en Santiago. Era madrileño, alto, moreno, moi elegante e intelixente e quería
moito a súa familia. Vivira sempre en Madrid cos seus pais: don Xesús (era banqueiro) e dona Sofía.

Eduardo licenciouse en medicina e especializouse en cardioloxía, entón decidiu marchar a
Santiago para exercer o seu traballo. Alí coñeceu a Carme (a súa futura muller).

Carme era galega, de mediana estatura, morena, alegre e xentil. Traballaba nunha fábrica téxtil.
O seu pai enfermou (Pepe era enfermo do corazón), entón tivo que levalo ó hospital. Alí coñeceu a
Eduardo xa que el atendeu o seu pai. Despois fixéronse amigos, logo noivos, e casaron.

Eduardo morreu nun accidente de coche e entón Carme decidiu regresar á súa casa para poder
criar a Pedro coa axuda dos seus pais.

Pedro tiña cinco anos cando chegou á aldea. Aínda nunca fora á escola, pero tiña algúns amigos
por alí: Anxo (o seu mellor amigo), Eva, María e o seu irmán Hugo e Rubén. A Pedro gustáballe moito estar
na aldea xa que podía correr, saltar e xogar por onde quixera: era libre. Non tiña que andar vixiando os
coches, os semáforos, os ladróns… Por alí só pasaban carros, tractores e algún que outro camión. Había
unha taberna: a taberna da Manola. Manola era unha muller forte, de xenio, pero era moi boa cos cativos.

Os seus avós tiñan vacas, cochos, coellos, pitas… e un can: Pancho (era moi vello e cariñoso).
Pedro estaba moi ledo alí, na aldea.

Os veciños acolléronos ben, pero o ambiente da aldea non era o mesmo: don Manuel (o cura)
morrera. Don Manuel era o cura da parroquia desde había corenta anos e apreciábano e respectábano
moito. A causa diso chegou á aldea un cura novo: don Ramón. Tiña ó redor de cincuenta anos, era baixo,
regordete e moi simpático (de seguida se fixo amigo da xente). A avoa de Pedro díxolle que lle gustaría
moito que o seu neto desempeñase o labor de sancristán xa que tiña sete anos e así, coa axuda do Señor,
aprendería moitas cousas sobre a relixión e a vida. Don Ramón aceptou a súa suxestión e díxolle a Pedro
se quería ser o seu sancristán e amigo. Pedro aceptou con sorpresa e ilusión a súa proposta.

A don Ramón gustáballe moito o mundo das plantas e sabía facer masaxes, ungüentos… Tiña
moitos libros relacionados co mundo das plantas, medicinas… El era moi sabio e honrado e entón
axudaba a xente enferma cos seus dotes. Tamén lle gustaba moito a música. Fixo un coro cos rapaces e
nenos do pobo (entre eles estaban os amigos de Pedro). O coro cantaba os domingos pola mañá. Neses
días a igrexa enchíase de xente (amigos, familiares, veciños…). Este feito causou novidade na aldea e a
xente empezou a interesarse máis pola relixión, ritos, etc., cousa que, a don Ramón, lle agradaba moito.
O pobo parábase os domingos: a xente deixaba de traballar, lavábanse, vestíanse cos mellores traxes e
ían á misa. Pola semana tamén había misa, pero só ían os anciáns, Pedro (xa que era o sancristán) e algún
que outro veciño.
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A Pedro gustáballe moito ser sancristán porque a xente tratábao moi ben: os curas nos enterros
e nas vodas dábanlle cartos, tamén lle mercaban obleas e outros productos que se facían no convento a
onde ían por elas, escoitaba moitas anécdotas ou historias das vidas dos santos.

Pedro converteuse no discípulo de don Ramón. Sempre andaban xuntos e don Ramón contáballe
segredos da súa vida como cura, das plantas…

Un día Pancho (o can dos seus avós) morreu. Pedro e mais os seus amigos decidiron facerlle unha
misa para que descanse en paz no ceo canino. Pedro era o cura e os demais os colaboradores.

María e Hugo cantaban, Rubén e Anxo fixeron un oco no chan, Eva buscou flores e fixo con elas
unha coroa e despois Pedro bendiciuno. Todo isto fixérono ás agachadas. Pasaron os días e a súa avoa
preguntou por Pancho:

—Pepe, ¿ti sabes onde esta Pancho?

—Non, non cho sei. Andará ás cadelas.

—Anda anda, Pancho xa non estaba para eses trotes…

Pedro oíu a conversa, entón díxolles:

—Avós, téñovos que contar unha mala noticia.

—¡E logo!, ¿que che pasou?, ¿estás ben? —dixeron os dous.

—Si, si, eu si, pero Pancho… Pancho… ¡morreu! —púxose a chorar.

—¡Ti que dis! —dixo Pepe.

—Si avó, morreu e os meus amigos e mais eu enterrámolo xunto á igrexa, nun oco que está preto
do panteón do cura, don Manuel.

—Pero, ¡vós estades tolos!, ¿como se vos ocorreu facer iso sen dicir nada?

—E que, e que…¡xa estaba teso!

—Teso… teso… ¡heite poñer a ti!

—Pero avó, ¡eu fíxeno coa mellor intención!

—Pepe cala, que o cativo non ten culpa de que morrera Pancho. ¡Ala, meu meniño, non chores
máis! —dixo a súa avoa.

Os seus avós case nunca lle rifaban, só cando súa nai non estaba na casa e se comportaba mal.
Pedro tivo moitas aventuras na aldea, como, por exemplo, cando decidiron (el e os seus amigos) subir ó
campanario para ver o niño dunha cegoña, ou cando colleron os ranchos (acabados de nacer) da cocha
que tiña Elvira (unha veciña) para bautizalos na pía bautismal da igrexa, ou cando lle tiraron as mantas
(que estaban a clareo) no río a Sagrario, como castigo por matar os coellos que a eles tanto lles
gustaban…

Un día o arcebispo soubo que don Ramón fixera moito ben pola relixión nesa vila e mandoulle
unha carta para que fose a Madrid por unha recompensa. Don Ramón propúxolle a Pedro que fose con
el xa que Pedro nacera alí e así podería ver os seus avós. A viaxe foi en tren e, pola noite, durmiron en
liteiras e comeron no tren. Cando chegaron á estación, estábanos esperando os avós de Pedro: Xesús e
Sofía. Hospedáronse na súa casa. Ó día seguinte foron ó arcebispado e alí déronlles un sobre repleto de
billetes azuis e máis grandes que os verdes. Don Ramón gardounos e foron ó museo, ó teatro, a
mercados… Estiveron ó redor de catro días e despois marcharon no tren cara á aldea. Os avós paternos
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de Pedro déronlle moitos bicos e mercáronlle xogos, roupa, libros… Tanto o cura coma Pedro ían
cargados de maletas, bolsas… Na estación case perden o tren porque pensaron que perderan o sobre
de cartos, pero, ó final, non, xa que o cura o escondera nun peto interior que tiña a súa maleta.

Cando chegaron á aldea, todos os veciños os recibiron moi ledos. Na aldea as cousas empezaron
a cambiar: na igrexa había máis santos e un órgano de man, don Román “facía milagres” coas súas
plantas, o arcebispo outorgara dous profesores casteláns para a escola da vila…

Don Ramón estaba pletórico e a xente “loábao” porque fixera moito pola aldea e incluso dicían
que era un santo. Pedro non sabía qué pensar porque algúns dicían que o era, pero outros dicían que
era un home moi sabio. Pedro observaba atentamente o que facía e non vía nada “paranormal” nos seus
actos, pero algunhas veces non entendía o qué facía, por exemplo: cando ía morrer alguén el ía á súa
casa, confesábao, rezaba con el unhas oracións, falaban un pouco e despois “salvábase” da morte; entón
só morrían os que don Ramón non visitaba ou os que morrían de súpeto. Tamén cando os seus amigos
cantaban (no coro) e desafinaban, el dáballes unha oración para que a recitasen e o día seguinte
cantaban coma anxos.

Un día don Ramón comezou a sentirse mal. Doíalle a cabeza, tiña tremores nas pernas, estaba
pálido e perdía a noción. Pedro levouno a varios médicos, pero ningún soubo o qué lle pasaba porque
as análises que lle facían eran correctas. Unha tarde de inverno, Pedro estaba estudiando co seu amigo
na sancristía da igrexa e, de súpeto, empezou a aparecer unha luz branca e moi forte por detrás de don
Ramón. Pedro asustouse moito, pero don Ramón non se puido decatar porque quedou inconsciente.
Pedro non entendía nada e estaba desconcertado. Don Ramón empezou a subir e abriu os ollos. Pedro
díxolle:

—Don Ramón, ¿está vostede ben?

—Si, meu fillo, pero xa ves que me chegou a hora.

—A hora de qué… ¡don Ramón baixe!, ¡non me asuste!

—Pedro, hoxe é un día especial xa que Deus decidiu que tiña que abandonar o “mundo terreal”
para ter unha vida eterna no “mundo celestial”.

—¿¡Que!? Non, non, non… ¡iso non pode ser!

—Si, meu fillo, a todos nos chega a hora de morrer e hoxe tocoume a min. Antes de irme
definitivamente, lembra que todo o que ti fagas agora, nesta vida, influirá na outra vida… Sé feliz e…
adeus meu fiel amigo.

Don Ramón empezou a subir e a desaparecer rapidamente, mentres soaba unha música celestial
de fondo. Pedro quedou chorando e asustado. Saíu dicirlle a súa nai o que acontecera, pero era incrible.
Dous días despois toda a xente da vila, de Europa, América… souberon o que acontecera. Don Ramón
desaparecera misteriosamente, entón o Papa decidiu canonizalo e chamoulle “San Ramón de…” a vila
onde vivía Pedro.

Desde aquel suceso, Pedro prosperou moito (despois de superar a morte do seu bo amigo) xa que
se licenciou en botánica e ofrecéronlle moitas veces escribir un libro contando a súa experiencia e vida,
pero Pedro era moi discreto e non quixo falar máis sobre ese tema.

A Pedro agora a vida íalle ben: casara con María, tivera catro fillos, vivía na aldea coa súa familia
e era feliz, aínda que era especial xa que tiña unha cruz debuxada na caluga…
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Andrea Freixeiro Otero, alumna do CPI “Toural” de Vilaboa (Pontevedra). Finalista do concurso de relato
curto, no ámbito autonómico, na categoría de educación secundaria obrigatoria, co relato que leva por
título: Eu tamén podo ser feliz.

EU TAMÉN PODO SER FELIZ

Non foi un soño. Todo o ocorrido foi verdade. Por primeira vez, ó espertar, non sinto esa estraña
sensación, a loucura dentro de min, circulando a toda présa polas miñas veas. Non estou tola. Sabía que
iso era certo, pero non quería escoitar os meus propios consellos. El fíxome entrar en razón, tratoume
coma se fose unha muller corrente, e non un becho raro como pensan moitos. Xa non sinto que me
sinalan co dedo na rúa, xa non escoito os murmurios tralas miñas costas que falan sobre min. Todo iso
rematou. Xa nunca máis volverá suceder.

Agora teño ganas de saír á rúa, gozar do aire fresco, camiñar entre os arrevesados arboredos, vivir
por primeira vez a vida que nunca tiven. Vivir sen reparar nos demais, no qué dirán… Todo iso me dá
igual. Agora son unha persoa diferente. Dende que son moi pequeniña, non recordo ter unha infancia
normal coma os outros rapaces do meu colexio. Sempre sentín que era diferente, que eles nunca
comprenderían o que me ocorre.

Nacín cun estraño don comigo, un don que poucas persoas posúen. Ese don foi o culpable da
miña amargura e agonía durante todos estes anos, apartada do mundo e das persoas que me rodean. Este
don foi unha virtude, pero tamén un gran defecto e problema. Explicaréivolo dende o principio: cada vez
que me poño en contacto con alguén, todas as súas penas e desgracias pasan diante dos meus ollos e
percorren a miña mente.

Crecín nunha pequena vila de provincia onde todo o mundo se coñece. Cando fun ó colexio,
empecei a notar que non era como os demais nenos, que algo estraño había dentro de min. Recordo que,
na miña clase, un rapaz sempre se encontraba triste. Ninguén sabía o que lle ocorría. O neno apartábase
de nós, agochado nos recantos da aula. Nunca falaba con ninguén. Calado pasaba os seus días no colexio,
sen a penas relacionarse co medio que o rodeaba. A súa cara de tristeza plasmábase na miña mente. Non
podía quitalo dos meus pensamentos. Unha tarde, achegueime a falar con el. Senteime a carón del, e
cando os nosos corpos se rozaron, comprendín a amargura do seu carácter. El non tivera unha boa vida:
os seus pais maltratábano continuamente. Sentín mágoa del. Parecía ser bo rapaz. Seguro que nos
fariamos amigos de seguida. Calei ese segredo ata agora, que volo estou contando. O que eu sabía non
llo podía contar a ninguén. O segredo roíame os adentros; cada vez máis e máis. Pero, nunca dixen nada
a ninguén. 

Mentres estiven rodeada de nenos pequenos coma min, as visións non eran tan fortes coma
agora. As cousas comezaron a cambiar a medida que me fixen maior. As visións facíanse máis difíciles
de levar. Xa non podía escondelo máis. Era demasiado o tempo que levaba calándoo. Decidín falalo cos
meus pais, contarlles todo o que me ocorría dende hai anos, desvelarlles a vida secreta que levaba baixo
a que eles vían… Pero defraudáronme cando non me entenderon. Os seus rostros de desconcerto
aumentaban en cada unha das miñas palabras, descubrindo acenos de desesperación. Preguntáronme
se estaba divagando. Respondín que non, que todo o que lles contaba era verdade, que cada unha das
miñas temerosas palabras non saíron dun buxeiro de falsas mentiras; senón dun mar de grandes
realidades. Fixéronme toda clase de preguntas, dende as máis sinxelas ata as máis complicadas de
explicar. Sei que eles intentaron crer o que lles contaba, púideno deducir polas súas caras. Pero, aínda
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que lle deron máis de mil voltas á cousa, non conseguían comprender cómo a súa filla máis cativa podía
sentir e ver as maiores amarguras da vida dunha persoa con só tocala.

Despois da pequena conversación cos meus pais, decidín de novo volver apartarme do mundo
que me rodea, afastarme das persoas do meu contorno e vivir na miña realidade abstracta. Así
permanecín días, semanas e meses. Todo volvía ser o mesmo. Ninguén está ó corrente do que me ocorre,
aínda que eu poida saber todo deles. Pero, un día, chegou a maldita pregunta por parte dunha das que
eu consideraba mellores amigas: “¿Que che ocorre? ¿Estás mal?”.

Non tiven máis remedio que contarllo. Xa non aguantaba máis. Expliqueillo con toda clase de
detalles, engadidos. O seu rostro describiu algo máis que un xesto desconcertante. Puxo unha cara de
repulsión e despois foise. Ó día seguinte foino pregoando por todo o instituto, sen ningunha compaixón.
Non sei cómo puiden confiar nela. Crin que podía contarllo, durante estes anos fomos amigas moi
íntimas. Algúns dos alumnos do centro mirábanme con medo, outros con rareza, outros poucos con cara
de noxo e os restantes apoiábanme. Eses restantes eran os meus mellores amigos, eses que sempre
estiveron aí cando os necesitei e non dubidaron das miñas palabras nin un só segundo. Sempre que
percorría o extenso corredor do colexio, escoitaba murmurios que trataban de min, contos falsos e
inventados que me describían como se fose un monstro dos sumidoiros ou un becho raro. Cada día
sinalábanme cos seus inxusticeiros dedos, como se eles fosen tan perfectos que non visen reflectidos nos
seus espellos os defectos dos que están formados.

Asistir ás clases era o inferno. As burlas nunca paraban, sempre se oía a algunha persoa ríndose
de min ás agochadas, tapando a boca tralas súas mans. Os profesores non facían nada, dignábanse a
proseguir coas súas estúpidas clases e intentaban ignorar o que sucedía ó seu redor.

O tempo foi avanzando, e aínda que a miña nai dicía: “non te preocupes, acabarán
esquecéndose”, eles non o esquecían. Cada día era peor. As burlas eran maiores e máis ofensivas. Pero,
como din nas películas, “sempre queda esperanza se ti tes fe nela”. Chegou un profesor novo ó colexio,
chamábase Pablo Martínez. Ensinaba lingua castelá. Cando entrou na clase, dirixiu a súa mirada cara a
min. Supoño que todos os profesores xa lle advertiran da presencia dunha rapaza un tanto rariña na aula.
Pero, non me tratou coma o resto de profesores, foi diferente. Realmente, era moi amable e atento.
Gracias a el, comecei a recobrar os ánimos e as ganas de regresar ás clases tan ben coma antes. Unha
tarde, antes de que eu liscase do colexio tan silandeiramente coma sempre, rogoume que falase con el.
Dixo que tiña que confesarme algo que sabía dende había tempo. Convidoume a un refresco nunha
cafetería próxima ó centro. Comezou falando e a súa voz soaba moi tranquila e serea:

—Verás Carlota, quero dicirche algo que poida que che axude no futuro. Os teus profesores
advertíronme da túa presencia, dixéronme que eras un tanto estraña. Pero, eu creo nas túas palabras,
Carlota. Sei perfectamente o que che ocorre, polo que estás pasando. ¿Que é o que podes facer cos teus
poderes?

—Eu non lle chamaría poderes exactamente. En realidade son todo un problema. Non podo ter
unha vida normal pola súa culpa—díxenlle.

—Ti non es normal, Carlota. Ti es unha persoa moi especial, aínda que os teus falsos amigos
pensen o contrario. Tes a sorte de posuír un don que pouca xente ten —explicoume.

Aquel home comezou a convencerme. ¿Por que todo este tempo me estiven tratando coma a
becho raro? Neste caso os bechos raros serían eles, pois non son coma min.

—Podo sentir a dor e vexo pasar por diante dos meus ollos as maiores penas dunha persoa con
só tocala —comecei a explicar.
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—Esa é unha gran dor. ¿Dende cando a tes?

—Dende que son moi pequena. Rodeada de cativos coma min e nunca ocorría nada, os nenos
non teñen moitas penas dentro deles. Pero a medida que fun medrando, esas amarguras aumentan e eu
xa non podo máis.

—Pasaches unha vida moi dura para a túa idade, pero eu podo axudarche. Coñezo a xente coma
ti, xente que ten os teus mesmos dons e xente con diferentes poderes. Deberías coñecelos.
Presentaríachos con moito gusto —díxome.

Convenceume. As súas simples palabras bastaron para que eu quixese ir con el para coñecer a
aquela xente que é coma min. ¿Podédelo imaxinar? Xente coma min, xente cos mesmos problemas, xente
que vive apartada do mundo polo que son… Pablo díxome que me chamaría para dicirme o día da
esperada reunión. Foi cuestión de agardar días para que el chamase. Indicoume con pelos e sinais cómo
era o sitio, os nomes das rúas… Todo. Collín o autobús e dirixinme rumbo ó lugar indicado. Recordo que
quedei abraiada cando vin aquel fermoso lugar.

Tratábase dunha pequena casa, cunha soa planta, rodeada de xardíns por todas partes, imperiais
árbores decoraban o solo, centos de paxaros cantaban alegres sobre as ramas dos salgueiros e dos
piñeiros… O home saíu recibirme. Díxome que quería presentarme a dúas persoas moi especiais para
el. Entramos na casa, e alí, agardando na pequena saliña de estar, encontrábanse dous homes: un deles
era novo, da miña idade, e o outro, un pouco máis maior. O paso do tempo asomábase no seu pelo e na
súa face. Chamábanse Anxo e Carlos.

Estivemos toda a tarde falando, e ambos os dous me contaron o que lles ocorría: Carlos tiña
familia, unha fermosa muller, dúas fillas… Dende hai uns anos, descubriu que ten o don de ver o futuro.
A primeira vez que este poder saíu á luz foi unha tarde de verán na que Carlos camiñaba sobre as
beirarrúas achegadas á súa casa. Coma se se tratase dun lóstrego e tan rápido coma el, Carlos sentiu que
un home cruzaría a rúa e sería atropelado por un automóbil. Intentou deter a aquel home para que non
o fixera repetíndolle unha e outra vez que se o facía custaríalle a vida. O home chamoulle tolo e
empurrouno. Cruzou a rúa e, uns segundos despois, un automóbil que circulaba a gran velocidade,
atropelouno. Dende ese intre, Carlos dedicouse a intentar salvar e advertir a xente que aparecía nas súas
visións, pero os ignorantes facíanse os xordos. Carlos vía os seus esforzos reducidos á nada. A súa muller
comezou a desconfiar moito do seu comportamento. Unha noite, cando Carlos regresaba do traballo,
esixiulle a verdade, unha explicación. Entre palabras intranquilas, o home comezou a contarlle todo o
que lle ocorría dende había pouco tempo. Todo. As visións, as premonicións, os seus intentos en van por
axudar a xente… A historia completa, con toda clase de detalles, sen deixar ningún termo por mencionar.
Despois do relato, Claudia —así se chamaba ela— tomouno por un tolo. Un tolo co que vivira moitos
anos e que ata agora non o descubrira. Sen dar ningunha explicación, Claudia marchou da casa coas dúas
nenas, deixando a Carlos só, infeliz, con centos de débedas e convivindo coa soidade. Dende esa noite,
Carlos vive só para axudar a xente que aparece nas súas visións, vivindo na penumbra e escuridade.
Afastado do mundo igual ca min. 

Cando rematou a historia, permaneceu en silencio sen mover ningún músculo nin mediar
palabra. Anxo tamén nos comentou o calvario polo que pasara. Ó principio, cando descubriu o estraño
don co que naceu, tomouno coma un xogo, algo con que poderse divertir. Anxo ten telecinesia, é dicir,
pode mover cousas coa mente sen usar para nada as mans. Como el ben explicou, tomouno como un
divertimento pasaxeiro. Pero pronto ese divertimento cambiou por completo. A cara da moeda xirou para
ensinar a cruz. Cando se enfadaba, os seus poderes aumentaban drasticamente. Tanto que se se atopa
nun espacio pechado, pode facer que estoupen os cristais, que se agreten as portas, que todo o que se
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encontra preto del se converta nun caos… Dende entón, sente medo. Non sabe cómo conter os seus
poderes. Teme que os seus pais o descubran, ou moito peor, os seus amigos. 

Nese intre falei eu. Contei a miña historia, e ningún dos dous podía imaxinar polo que pasei. A
pequena reunión axudoume moito. Proseguimos véndonos moitos días durante semanas. Comecei a
cambiar. ¿Podédelo crer? Hai xente coma min, xente que comparte a miña dor e a miña alegría, xente que
sabe polo que pasei, xente especial. O colexio comezou a ser o que era antes de que eu me apartara da
realidade. Co paso dos meses, e gracias a Pablo, Anxo e Carlos, fun comprendendo que non son unha
persoa distinta ós demais. Son unha persoa cun don natural, un don co que debo convivir para sempre.
O pequeno cuarto no que se celebraban as reunións enchíase con moita rapidez de xente nova, xente
que acaba de descubrir o seu don. Agora son eu, en compañía de Pablo, a que lles explica a moitos deles
o que son: unhas marabillosas persoas tan normais coma o resto, pero que teñen a sorte de ser singulares
polo don que ó nacer lles foi outorgado. 

Creo que as cousas comezan a ir mellor. Volvo estar viva por dentro, volvo ser a de antes, pero cun
pequeno segredo que agocho no máis profundo. Sei que nunca poderei ir a China e meterme no metro en
hora punta, ou que tal vez, nunca poida asistir a un bo concerto, pero son feliz. Teño xente comigo que me
entende, xente coa que compartir os meus medos. Agora síntome ben comigo mesma, estou orgullosa do
que son e do que fago.
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Paula Fernández Iglesias, alumna do IES “Taboada Chivite” de Verín (Ourense). Finalista do concurso
de relato curto, no ámbito autonómico, na categoría de educación secundaria postobrigatoria, co relato
que leva por título: Testemuña do infortunio.

TESTEMUÑA DO INFORTUNIO

O día
en que a inmensa maioría,
rompa a falar,
a escasa minoría
é posible que se vaia esfragar.

E aquel silencio de sepultura
serán mil voces postas en pé,
voces urxentes, voces futuras, 
voces gritando ata esmorecer.

¿Onde meteu a boca a minoría silenciosa?
¿E onde esas opinións coas que conspiran polos fincóns?
Saen agora sen nada
recollendo na procura unha verdade queimada
froito da súa tristura.

O día en que a inmensa maioría
poida escoller,
a escasa minoría
é posible que se vaia a esconder.

E aquelas apoucadas peticións
serán entón reclamacións,
reclamacións para elixir
unha nova forma de convivir.

A primeira noticia sobre o que os xornais e outros medios de comunicación chamarían máis
tarde “o chapapote” tivéraa un día pola mañá a comezos da tempada fría, cando, sentado nas pedras do
peirao de Comelle, aturaba o boureo que saía do radiocasete que tiña un home sentado ao meu lado,
quen estaba a pescar mentres, abraiado, escoitaba as primeiras verbas da catástrofe.

Albisquei o nado dun peixe prateado entre as ondas das augas salgadas e prendín o voo sen
saber que aquel sería un dos últimos bocados que ía probar en moito tempo.
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Dende sempre andei remexendo polos arredores desta aldea mariñeira e endexamais vin o porto
tan alterado como o ía estar durante os días seguintes. Dende que era un parrulo andara tropezando
torpemente por entre a area da praia e tomando o pouco sol que chegaba ás costas galegas naquelas
tardes mornas, cando volvían as aves dos arredores despois dunha longa viaxe a terras de non sei ónde.
Aprendín o oficio de bo voador gracias ás clases que viñeron das ás de miña nai e, de seguido, cando
souben controlar ben as alturas, convertinme nun namorado da velocidade, dos perigos, do risco e das
aventuras. Máis dunha vez perdín algunha que outra pluma nalgunha das miñas batallas contra o voo e
agora as miñas patiñas son testemuña fiel das máis arriscadas viaxes. En verdade, a miña vida é moi
rutineira, e paso a maior parte do tempo, por non dicir todo, nesta praia, por entre as augas deste mar,
traballando para poder levar algo ó pico e, de cando en vez, botando unha viaxe, máis que nada para
tentar ver máis mundo do que dende moi cativo sempre tiven diante dos ollos. Levántome coa primeira
raiola do sol e déitome adormecido entre os bicos deses airiños lixeiros.

Compás das pequenas embarcacións, compañeiro das modernas lanchiñas pesqueiras e fiel
pasaxeiro dos grandes paquebotes, adoecía por pousarme onda a foula desprendida polas ondas do
mar mentres escoitaba o urro deste xigante furioso que bramaba nos días de tormenta. Xefe das costas,
amigos das augas, depredador da fauna mariña e sarta dos mariñeiros, aprendín a amar a costa gracias
á miña experiencia.

Houbo unha sacudida e o barco comezou a moverse, sentín o seseo das caldeiras de vapor que
a goleta empregaba para saír do porto e chegar a mar aberto onde o vento permitía navegar a vela.

Todos os días pasaban por aquelas costas milleiros de embarcacións, grandes ou
pequerrechiñas, de fortes motores ou simplemente empuxadas por un par de paos de madeira que,
unha e outra vez, cortaban as augas. Os maiores navíos xa contaban cos deseños máis modernos e coas
máis adiantadas tecnoloxías, polo que resultaba difícil que algún deles se perdera entre o ventre daquela
xigantesca nai. Pola contra, os pequenos barcos pesqueiros ou as lanchas remadoras eran testemuñas
mudas de moitas viaxes perdidas cara ás entrañas da vida, e máis dunha vez, eu, sinal de terra, fun a súa
salvación. Isto era o que consideraba o meu verdadeiro traballo, ir a alto mar e volver coa tripulación
perdida. Esas eran en verdade, para min, as misións serias, arriscadas, nas que podía probar o meu valor.

Xa participara en moitas saídas rutineiras, algúns que outros botes chegaran a terra polo meu
sinal, e levaba anos para que se me encargase unha misión importante, cousa difícil nestes tempos en
que non había ningún náufrago nos arredores, que desas historias non teño escoitado nunca nada por
esta zona.

Xa había dúas horas que o sol saíra pola banda do leste, abríndose paso por entre as mestas
nubes grises, que mesmo ameazaban chuvia. O rebumbio do porto era o normal por aquelas datas e a
cotío saían e entraban nel novas mercadorías. A xente permanecía á espera de coller un bo exemplar,
mentres todos estaban a falar do mesmo tema. Todas as vilas da beiramar galega ruxían ante a
impotencia de non poder facer nada e ter só que resignárense a esperar.

Ben escoitara, logo de estar pola zona, que, dende moitos anos antes de eu nacer, os países
europeos decidiran eliminar os residuos radioactivos mediante o procedemento de mergullalos en
diferentes zonas do océano Atlántico. Estes vertidos non estaban suxeitos a ningunha normativa, e
moitos compañeiros faleceron a causa dos seus efectos. Sempre estiven convencido de que isto supón
un gravísimo perigo e, sobre todo, pola súa duración. Un erro de cálculo é irreparable en moitas
xeracións, e aínda hoxe moitos de nós seguimos a sufrir os lampos deses refugallos atómicos, as medidas
que adoptaron nunca foron seguras e aínda que os meteron en grandes bidóns e os agocharon debaixo
das augas, estes ó final acabáronse abrindo como se dunha ostra se tratase, que deses xa teño visto
algúns e outros que me contaron.
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En todo este problema, os homes verdes —como os coñecemos— son os que se veñen
distinguindo dende hai xa ben anos, na loita física contra os vertidos. Máis dunha vez observei atento a
súa técnica e logo tremiñado saín voando e grallando en agradecemento á súa axuda. Cos seus barcos
seguían os buques ata a zona en que ían proceder á solta dos bidóns de refugallo; unha vez alí
colocábanse ao seu carón, mediante lanchas zódiac, para obstaculizar e impedir, con grandes riscos
físicos, a descarga de toda a merda.

Algo parecido estaba a ocorrer, segundo o que escoitara aquela mañá no peirao. Dende Cabo de
Home ata Punta de Cabalo de Fera reclamaban os galegos a liberdade para o seu pobo. Os mariñeiros
permanecerían, días despois, coa mirada perdida observando a liña onde se corta o mar sen coller
moitos deles as súas embarcacións por medo á denominada mancha negra, que xa comezaba a ser
coñecida por todos nós. A verdade é que naqueles días eu non me decatara da gravidade do problema
e verdadeiramente comecei a ser consciente cando todos eses homes non se decidiron a saír cara ó seu
traballo e gozar daquela nai súa, acollidos entre a manta cristalina desta. Aínda máis me preocupei no
momento en que tiven noticia de que os labradores do interior, os que levan chapeos pardos, panos de
seda e zocas remontadas, tamén protestaban reclamando a liberdade para o seu pobo.

Os ríos, as folgas, as romaxes, as protestas nos muros, os escritos, as gaitas, todos barullaban un
non sei qué en favor do noso país, ameazado polo terrible depredador que non tardaría en alcanzar as
costas galegas devorando todo ó seu paso e matando a moitos que aínda despois seguirían vivos.

Galicia estaba ameazada; Galicia sentíase agredida; e a historia seguía e segue demostrando que
nestas circunstancias soamente o pulo vital, a unánime resposta do país galego pode impedir a
continuación da barbarie, traballando así, a prol do futuro da humanidade.

O vello alcherife percorreu as cicatrices mariñas que deixaban a cotío os barcos nas fazulas das
augas. Cambaleábase dun lado cara ó outro coma un xigantesco reloxo de area mentres o tempo contaba
e tiñamos que esperar un final que todos descoñeciamos.

Comezou a discorrer por entre as augas daquel meu charco a cor negra da desazón, da
opacidade, da escravitude, un ronsel escuro que avanzaba paseniño cara ás costas.

Seguían parados os mariñeiros mentres, esperanzados, sentían a dirección do vento, porque
esta sería en verdade a única saída. Non, nunca, endexamais outra axuda contribuíu á catástrofe; moi ó
contrario, as que viñan dende fora empeoraban a situación.

Case todos os días un gran número de bucelas abandonaban o embarcadoiro para iren en busca
daquela ameazante marea podre, pero aínda tardaría días en chegar.

Pasaba moito tempo no peirao mentres observaba a escena que os días seguintes se repetiría a
cotío, comía, de cando en vez, algunha boroa que deixaban caer os meniños, os cales andaban a xogar á
espera de que seus pais cansasen de agardar, mirar e lamentarse, e decidisen volver de novo para a casa.

Envurullado na praia que me vira nacer e no lugar no que sempre marquei o meu destino,
resignábame a ver pasar as horas e a seguir esperando que o tempo se fose xa, que nin eu nin ninguén
podería paralo; e mentres que o resto do país, envisgado aínda, saía á costa e se aproximaba á beira do
mar intentando albiscar unha noticia esperanzadora. Ben sabía eu que o balbordo daquela beiramar
endexamais volvería a ser o mesmo e non precisaba dun bo orador que me dese leccións verbo dos
misterios que esconde a nai natureza, que ben os coñezo eu por formar parte dela.

A nódoa daquel corpo noxento chegou despois de semanas de espera asolagando de escuridade
moitas costas coruñesas e ameazando a grandeza do litoral galego. Os peixes saían apresurados dos
laños antes de que cada un destes buratos se convertera nunha fosa común cuberta dunha masa viscosa;
a pesar de que o chapapote discorría pouco a pouco por riba das augas, gran parte escoaba por entre elas
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enchendo de porcallada debaixo destas. Os caranguexos perecían nas praias envoltos dunha gran masa
areosa e pegañenta, unha trampa que os deixaba inmóbiles, que cravaba neles algo coma desesperados
garfos para deter a fuxida da escasa luz verde que inda, en ocasións, resplandecía esvaecida baixo da
mancha. Moitas das aves dos arredores empezaban a sobrevoar o mar, tentando non pisar aquel paso
cara á morte; sen embargo, a gran maioría cansaba, e ó final deixábase caer sobre o fuel quedando
espetadas nel, mentres os seus gritos alcanzaban a mirada espantada de moitos dos espectadores.
Naqueles días fun testemuña de máis dunha vintena de cámaras mortuorias que se repartían
inverosimilmente pola praia. Debaixo de cadanseu saco negro xacían moitos dos meus compañeiros de
fatigas, outros que tiña visto de cando en vez e algúns que nin sequera coñecía, pero que sentía moi preto.

Entrementres, o resto, intentabamos permanecer o máis lonxe posible do lugar para evitar que
tamén nos tocase a nós. Eu pasaba longas horas, entre lusco e fusco, botando ás toas unha ollada no aire,
e o resto do día deitado nun penedo moi alto derredor do cal non chegara aínda a gadoupa do demo. De
socato, unha mañá espertei a rentes dunha masa fedenta que asolara durante toda a noite os arredores.
Avanzaba engorde cara a min e xa se pousara por entre algunhas plumas da miña á dereita. De contado
emprendín o voo para liberarme daquel depredador ameazante e cheguei ata unha árbore próxima,
onde puiden descansar e examinar profundamente o meu estado. Ocorrera que, ó bater con forza as ás,
todo o bandullo se enchera daquela noxenta substancia e agora non era quen de quitalo, pois estaba
pero que ben pegado. O cheiro que chegaba daqueles restos abofé que tiveron a culpa da miña caída
que, con sorte, non foi moi grave e recolléronme dúas daquelas mans brancas que andaban a botar
unha axuda por algures.

Recordo que permanecín tres días nunha gaiola e que a penas tiña forzas para me mover, polo
que non tiveron que empregar a maña comigo, pois nin tiña azos para poder defenderme. E así deixei
que me curasen durante aqueles días e me liberasen daquel noxento traxe negro. Polo menos tiven
moita sorte, que igual non foi para todos, e durante a miña estancia naquel lugar puiden escoitar as
últimas verbas dalgún namorado do mar que fora caer na trampa daquel implacable inimigo.

Despois daquela fun acostumándome á vida urbana e unicamente pisaba por entre as baldosas
das rúas e descansaba nalgún farol ou nun arbusto; namentres vía a praia alá lonxe tinguida pola
perdurábel escuridade da destrucción.

En tanto, milleiros e milleiros de persoas enchen a costa galega enfundados nunha estraña
vestimenta, recollendo, con axuda de grandes pas e fondos caldeiros, os restos que pouco a pouco
vomitaban as augas do Atlántico cada noite.

Ben sei que todo isto tardará moito en chegar á súa fin e que pasarán moitos anos —se é que
sucede— para que a nosa costa se recupere e volvamos ser os de antes, podendo pescar con total
liberdade, podendo deleitarnos coa brisa natural do mar sen ese cheiro característico a gasóleo que invade
hoxe a maioría das vilas mariñeiras, podendo presumir da gran variedade de fauna e flora e podendo
asegurar que un dos grandes paraísos é a nosa costa galega e moitas zonas declaradas parque natural.

Quedan alá abaixo toneladas e toneladas desa merda que vai saíndo pouco a pouco e se esparexe
por todos os lugares sen deixar libre ningún. A pesar de que fagan o que fagan, tratando de arrincar o
problema, o dano xa está feito e agora a solución e moito máis complicada que nun principio. Vai permanecer
durante moitísimos anos pola contorna e penso que nunca chegará a saír por completo. Agora tan só queda
prostrarse na area e seguir recollendo a porcallada que un día rebentou no mar. E non hai máis.

¿Lembrádesvos
como, no río, batiamos os remos
contra a corrente que non deixaba avanzar?

Mao Tse-Tung
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3. CONCURSO DE POESÍA
No concurso de poesía participaron 8.296 alumnos, e correspondéronlles os premios

autonómicos ós seguintes poemas:

Mónica Fernández Armesto, alumna do IES “Gregorio Fernández” de Sarria (Lugo). 1º premio do
concurso de poesía, no ámbito autonómico, na categoría de educación secundaria obrigatoria, co poema
que leva por título: “Un verso ignorado nesta nosa noite de ouveos e negro sangue”.

UN VERSO IGNORADO NESTA NOSA NOITE 
DE OUVEOS E NEGRO SANGUE

Poesía, verso que está en min, 
solitario, coma unha verde pomba,
ruxidor, igual ca unha fera loba…
Dos meus adentros négaste a saír.

¿Por que?… ¿Por que non me vés acudir?…
Precísote agora, neste momento…
¡E xa non vés inundarme o pensamento!,
¡Xa non me queres mirar nin oír!

Pero dime, dime por qué te agochas,
dime o que me teñas ti que dicir;
¡Fala! ¡Non te contentes con fuxir!
Explica se te anoxaches ou me odias.

Conta sen medo, meu verso, os motivos
da túa decisión de deixarme
coa palabra que está a torturarme,
que ó non saírme mata os meus sentidos.

Esa palabra que vai conxelando
a miña pobre e infeliz existencia,
así por non liberala, sentencia
que en escuridade me vai trocando.

POESÍA



68

¡Maldito máis de cen mil veces sexas!
¡Frío verso falso que me condenas,
deixándome coas dúbidas eternas
por non darme o porqué das túas queixas!

Queixas inútiles que só magoan,
crueis laídos da gorxa agonizante
tinguindo a paisaxe en eco sangrante,
perdidas na tarde coma aves voan.

Falsas conversas en ondas sonoras
vibran en música contra os penedos,
pártense xordas construíndo enredos
de máis de mil notas compositoras.
Resoan caídas do pentagrama,
feridas a unha voz, sete en escala,
cambiando os seus sons pola muda fala
noutrora doce, da túa palabra.

¡Muda! Eu non sei se por sempre quizais,
mais pobre deste universo poeta
cinguido a este verso que tocou a meta
do infindo vieiro, e non canta máis.

¡Pobres!… Os acabados monosílabos…
¡Coitados!… Os que a miña boca expira,
que ó son das notas morrendo na lira
apagan , ¡por riba!, o canto dos xílgaros.

Canto… Meu canto de ben… Meu canto ido…
Choiva dos meus ollos que rega a Patria
coas células do verso en xeada,
queimando a insultante canción do xílgaro.

¡Ouh, andoriñas que tarde piastes,
donas e musas desta estrofa miña!,
Vaga agonía que a brisa mariña
vos espande ós iris ó chegardes.

Piade agora entre estas negras cores
que eu dexergo sumida no martirio
causado polo silencio e o suicidio
do verso por temor ós seus arredores.
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Rocío Alonso Cañadas, alumna do IES “Teis” de Vigo (Pontevedra). 1º premio do concurso de poesía, no
ámbito autonómico, na categoría de educación secundaria postobrigatoria, co poema que leva por título:
“O serán”.

O SERÁN

Como cada serán
Rosa sae da casa
Co andar canso,
Coa fronte enrugada,
O pano na cabeza,
A vara na man.

Como cada serán
Rosa senta naquel banco
Á sombra do carballo,
Mira cara ó ceo…
O vento no seu cabelo,
A tristura no seu ollar.

Como cada serán
Rosa saca a foto,
Amarela polo tempo,
Os recordos negros…
As mans tremorosas…
As bágoas nos seu ollos.

Hoxe Rosa non está, 
Os laios das árbores
O banco baldeiro,
As bágoas no ceo,
A morte no vento…

Chegou a noite.
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Cristina Martínez Alvarellos, alumna do CPI “As Revoltas” de Cabana de Bergantiños (A Coruña). 2º
premio do concurso de poesía, no ámbito autonómico, na categoría de educación secundaria obrigatoria,
co poema que leva por título: “Complicidade”.

COMPLICIDADE

Dás lustre á empedernida Terra.
Es lúa que dá vida ás baleas,
rosa iluminada que quitas o medo,
vento que mantén a memoria e a lóxica.

Un prace, polo mar das viaxes;
serea que xermola a esperanza;
quitas as sombras do meu ceo azul,
o espírito do moucho no ceo.

Paxaro amarelo que pousas nos piñeiros,
morea de palabras agarimosas
que bican os labios dos miñatos.
Testemuñas o chapapote dos mariñeiros.

E o branco mar clásico.
Arco da vella das palabras futuras;
lume que queima os reflexos;
fol repleto de sentimentos.

No fondo das nosas almas.
Cemento que une as liberdades;
cempés que carrexa ledicias.
Acouga.

A noite pode clarexar.
Os galegos abrimos os ollos cara a ti.
Dis non ás guerras vermellas.
Dis si ás bolboretas multicolores.
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Noa Morales Sánchez, alumna do IES “Rosalía de Castro” de Santiago de Compostela (A Coruña). 2º
premio do concurso de poesía, no ámbito autonómico, na categoría de educación secundaria
postobrigatoria, co poema que leva por título: “Mareas negras”.

MAREAS NEGRAS 

Deixaron de chorar as mulleres
comezaron os laios dos homes
as pombas e andoriñas
deixaron os niños baixo os tellados
o ceo de cor cinza.
Do fondo do mar chegaban os rumores
das campás das cidades asolagadas.
As ondas murmuraban
roncas e asubiantes
o lonxe xa se achega
unha gran barca de velames negras.
De nada lle serviron os fogos a san Telmo
porque xa se escurece o día
porque xa choran os ceos.
A afogada enguedellada nas algas
camiña ó lonxe sobre as augas.
Choran as sereas de Fisterra
que de negro tinxen os cabelos.
As ondas impetuosas
estenden as tebras
sobre as sereas das Furnas.
O tesouro de Rande 
retornou mouro de tristura.
As 20.000 virxes de Loentia
escoitan entristecidas
o suspirar das Damas.
As ánimas de Ons
tornaron o sudario negro.
E nas profundas e libres augas
a Coca vólvese moza,
non se lamenta polos malos amores,
chora polos malos homes.
A Maruxaina encolleita chora
e o Urco ó seu carón ouvea
ela choromiquea e pregúntalle á lúa
“¿quen lle puxo cor a tristura?”
Respóndelle a lúa:
“Non foi o lambirón
senón home da terra,
un home que non comprende, 
que non entende
que isto non lle pertence”.
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Leticia María Olmedo Cortés, alumna do colexio “Divina Pastora” de Ourense. 3º premio do concurso
de poesía, no ámbito autonómico, na categoría de educación secundaria obrigatoria, co poema que leva
por título: “Déixao voar”.

¡DÉIXAO VOAR!

Mirando o futuro, galego
Seña de identidade
Do pobo en que nacín
Inevitable cicatriz, imborrable pegada.

Só ti soubeches arrola-lo berce dos anos
Só ti soubeches amencer nos escuros días de inverno.

Ti e-la forza que marcou
Sen darme conta o meu camiño.

Soño, soño de voo de ave en primavera
Soño dunha aperta que nunca chega.

Pero eu sigo camiñando,
Apoiándome neste caxato que es ti.

Buscando as forzas de medrar
Nesta terra, nesta lingua.

Porque só ti tinguiches
De amarelo a noite pecha.

Porque só en ti
Me vin reflectida
Coma quen se mira no espello.
Todos nós…
Somos o futuro desta cultura.
Non a deixes naufragar
E se o galego é de todos
¡Déixao voar!
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Mª Carmen López García, alumna do IES “Gregorio Fernández” de Sarria (Lugo). 3º premio do concurso
de poesía, no ámbito autonómico, na categoría de educación secundaria postobrigatoria, co poema que
leva por título: “¡Son a da casa!”.

¡SON A DA CASA!

Hoxe
Cando a flor da mañá

encomeza a abrir
e

os raios do sol temperán
iluminan un novo día.

Agora…
Cando o vento remove

Todo o que arelo
e

a calma suave e silandeira
do inmenso mar

se torna vendaval.

¡Non agardo máis!

Eu, o voso doce falar
Eu, a vosa lingua nai

ansío

coas miñas palabras
unirme á esperanza,

sementar ilusión,
louvar os galegos,

agarimar os nenos,
homenaxear

o mar e os mariñeiros,
e…

escribo con calma
“son enérxica

no fondo e na aparencia”.
Estou viva,

gracias a vós
e… a Rosalía.
Concedo vida,

agasallo liberdade,
proporciono seguridade,

transmito sentimento,
son ledicia e lamento,
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son unha noite estrelada
no inmenso firmamento.

Marcharon do reloxo as horas
e
c
a
e

a noite
eu abrazada

aos últimos versos
fago silencio…

mais lembra,
son a da casa

son dos galegos
sigo viva, estou aquí

con vós,
para vós.

Mañá será outro día.
Eu quero mirar adiante.

Ogallá o que eu falo
sexa o que falades vós.

POESÍA
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María Abeledo Fernández, alumna do IES “Ramón Mª Aller Ulloa” de Lalín (Pontevedra). Finalista do
concurso de poesía, no ámbito autonómico, na categoría de educación secundaria obrigatoria, co poema
que leva por título: “Mar de sentimentos”.

MAR DE SENTIMENTOS

Fundo os meus pés na escura area,
mergúllome nas augas da incertidume,

báñome nas negras bágoas
dun ser inerte no fondo 

do mar contaminado.
Túmbome, ser solitario,

no berce da morte…

Mais sigo soñando
que son un paxaro

que voo e pesco sen ser matado.

Non me digas que é verdade,
que todo é culpa nosa,

que un erro non se cura
cando xa vai avanzado.

Intenta darme esperanzas,
porque a felicidade dun neno

diminúe coas inquedanzas.

Só sei soñar,
nada podería ocorrer;

nin ideas tan fortes 
saberían retroceder

as catástrofes das persoas,
o presente sen futuro,

a desesperación da vida
dos seres que non poderán vivir.

O meu corazón latente
só sofre cos acontecementos,

a miña boca, só fala para lamentar;
mais se me faltasen palabras,
con un só xesto no meu rostro

mostraría a indignación que sinto,
o calafrío que me percorre a alma…

POESÍA
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María Teresa Cid Cid, alumna do IES “Allariz” (Ourense). Finalista do concurso de poesía, no ámbito
autonómico, na categoría de educación secundaria postobrigatoria, co poema que leva por título: “E un
mar por arranxar”.

E UN MAR POR ARRANXAR

Un pobo unido
Un sufrimento compartido

Un canto á esperanza
Un suspiro de impotencia

Un futuro perdido
E un mar por arranxar

Unha terra ferida 
Unha costa tinguida
Uns corazóns partidos
Un sentimento de ilusión

Un inferno na terra
E un mar por arranxar

Unha estrela que alumea
Un paxaro que canta

Unha flor que ule
Unha Galicia que chora
Unha melodía que soa
E un mar por arranxar

Un sol agochado 
Un vento furioso
Un ceo que chora
Unha pomba sen fogar
Un mariñeiro sen destino
E un mar por arranxar

POESÍA
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TEATRO

4. CERTAME DE TEATRO ESCOLAR GALEGO

O certame de expresión dramática abrangueu as modalidades de recitado de poemas, de
contacontos e de teatro. A través delas pretendíase dinamizar a vida cultural dos centros educativos e
mellorar a valoración da nosa lingua dende a expresión oral. Recoñecíase tamén o traballo que se está a
desenvolver nos centros educativos de Galicia no eido da promoción e defensa da nosa máis singular
característica: a lingua galega. No caso do teatro queríase contribuír, ademais, á creación de grupos de
teatro escolar en lingua galega e posibilitar a asistencia dos alumnos e alumnas a representacións
dramáticas. Por esa razón outorgáronse accésits económicos a todos os grupos que se presentaron por
un valor total de 39.000 euros.

No certame de teatro, na categoría de educación secundaria, o gañador na fase autonómica

foi o grupo Tarumba do IES “Laboral” de Ourense, pola obra Touporroutou da Lúa e do Sol, de Roberto
Vidal Bolaño. Unha explosión de luz e color, cunha posta en escena realmente brillante. Unha obra de
difícil representación, pero que, debido á boa actuación do seu grupo de mozos e mozas intérpretes e
á magnífica dirección, resultou a máis aplaudida. 

Este grupo, xunto cos gañadores provinciais de Lugo, A Coruña e Pontevedra, participaron na
I semana de teatro escolar en lingua galega que se desenvolveu no salón de actos do IES “Arcebispo
Xelmírez I” de Santiago de Compostela, do 12 ó 15 de maio.
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Os premios de teatro na fase provincial foron:

A CORUÑA

núm. PREMIO CENTRO EDUCATIVO TÍTULO DA OBRA

1 primeiro IES “ÁNXEL CASAL” Aquí non paga ninguén
900 euros A CORUÑA

2 segundo IES “RAMÓN OTERO PEDRAIO” Celtas sen filtro
700 euros A CORUÑA

3 terceiro IES “TERRA DE TRASANCOS” Os vellos non deben 
600 euros NARÓN de namorarse -Lance 2º.

4 accésit IES “PASEO DAS PONTES” A petición de man
325 euros A CORUÑA

5 accésit IES “RAMÓN MENÉNDEZ PIDAL” Mórdeme
325 euros A CORUÑA

6 accésit IES DE AMES Lance do fidalgo don Ramón
325 euros AMES no terceiro ano do dous mil

7 accésit IES “NÚM. 3 DE ARTEIXO” Na procura de diversión
325 euros ARTEIXO

8 accésit IES “DAVID BUJÁN” A estatua
325 euros CAMBRE

9 accésit IES “CEDEIRA” ¡Ai, mecagho no demo!
325 euros CEDEIRA

10 accésit IES DE CURTIS Camiñar a cegas
325 euros CURTIS

11 accésit CPI “CERNADAS DE CASTRO” Cassandra, meiga galega
325 euros LOUSAME

12 accésit CPI “CASTRO BAXOI” Hally Potte ou o 
325 euros MIÑO segredo da pedra líquida

13 accésit COLEXIO “LOYOLA” Os tres curmáns
325 euros MUGARDOS

14 accésit IES “FERNANDO ESQUÍO” O paxaro bobo
325 euros NEDA

15 accésit IES CAMPO DE SAN ALBERTO Os vellos non deben 
325 euros NOIA de namorarse (1º lance)

16 accésit IES “POETA AÑÓN” Un caso estrafalario
325 euros OUTES

17 accésit CPI DOS DICES-ROIS Sabela
325 euros ROIS

18 accésit CEE A BARCIA A consulta da doutora 
325 euros SANTIAGO DE COMPOSTELA Miraflores

19 accésit COL. “NOSA SRA. DOS REMEDIOS” ¡Ai, que demo de Farruco!
325 euros SANTIAGO DE COMPOSTELA

20 accésit CPI DE BEMBIBRE Os días máis prestixiosos 
325 euros VAL DO DUBRA de Aitancur
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Momento da interpretación de Celtas sen filtro, de Xosé Luís Méndez Ferrín, 
polo grupo de teatro A Lagarada.

LUGO

núm. PREMIO CENTRO EDUCATIVO TÍTULO DA OBRA

1 primeiro IES “RÍO MIÑO” O achado do castro
900euros RÁBADE

2 segundo IES DE GUITIRIZ Historia da lingua galega
700 euros GUITIRIZ

3 terceiro CPI “VIRXE DO MONTE” A noite de Sabina
600 euros COSPEITO

4 accésit IES “MARQUÉS DE SARGADELOS” Orfeo e Eurídice.
325 euros SAN CIBRAO

5 accésit IES “LUCUS AUGUSTI” Asemblea xeral
325 euros LUGO

6 accésit CEIP DE SAMOS As notas de Luisiño
325 euros SAMOS

7 accésit IES “FONTEM ALBEI” Borralliña
325 euros A FONSAGRADA
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OURENSE

núm. PREMIO CENTRO EDUCATIVO TÍTULO DA OBRA

1 primeiro IES “LABORAL” Touporrotou 
900 euros OURENSE da lúa e do sol

2 segundo CPI “OTERO NOVAS” O merlo branco
700 euros CORTEGADA

3 terceiro COL. MARISTA “SANTA MARÍA” A aulularia
600 euros OURENSE

4 accésit IES “MARTAGUISELA” Cincocentos anos 
325 euros O BARCO DE VALDEORRAS e un día

5 accésit COLEXIO “MARÍA AUXILIADORA” Estebiño
325 euros OURENSE

Grupo de teatro do colexio marista de Ourense.

PONTEVEDRA

núm. PREMIO CENTRO EDUCATIVO TÍTULO DA OBRA

1 primeiro IES “ILLA SAN SIMÓN” Unha de diaños
900 euros REDONDELA

2 segundo IES “ESCOLAS PROVAL” El-rei Artur e 
700 euros NIGRÁN a abominable dama

3 terceiro CPI “MOSTEIRO-MEIS” A pousadeira
600 euros MEIS

4 accésit COLEXIO “NOSA SEÑORA DE LOURDES” A terra de jauja
325 euros A ESTRADA

5 accésit CEIP “A. BLANCO RODRÍGUEZ” O xigante don Gandulfo,
325 euros COVELO señor de Tentequedo
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núm. PREMIO CENTRO EDUCATIVO TÍTULO DA OBRA

6 accésit IES “AUGA DA LAXE” Alicia no país 
325 euros GONDOMAR das marabillas

7 accésit IES “MESTRE LANDÍN” Unha rosa 
325 euros MARÍN É unha rosa

8 accésit CI “CEMAR” A cabeza do dragón
325 euros MONDARIZ

9 accésit IES “POIO” Lembranzas de vellos
325 euros POIO

10 accésit IES “LUIS SEOANE” Viva a revolución
325 euros PONTEVEDRA

11 accésit IES “MENDIÑO” A rata Dolores
325 euros REDONDELA

12 accésit IES “VILALONGA” Mórde me
325 euros SANXENXO

13 accésit COL. “SAN JOSÉ DE LA GUÍA” Os trasacordos 
325 euros VIGO do Mingos

14 accésit COLEXIO “MONTERREI” Contos de nenos
325 euros VIGO

15 accésit IES “SANTA IRENE” A guerra de nunca acabar
325 euros VIGO

16 accésit IES “RICARDO MELLA” Pequenos contos
325 euros VIGO

17 accésit IES “TEIS” Casting
325 euros VIGO

18 accésit IES “VALENTÍN PAZ ANDRADE” El rei Artur e 
325 euros VIGO a abominable dama

Grupo de teatro do IES “Illa de San Simón”, Redondela, Pontevedra.
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Na modalidade de recitado de poemas concedéronse tres premios provinciais en cada unha
das dúas categorías establecidas para a educación secundaria. Os gañadores optaron á fase

autonómica, na que resultaron gañadores Douglas Adalberto de Oliveira, alumno de ESO do IES

“Ramón Otero Pedrayo” da Coruña, co poema da súa autoría “Conversas coa Torre” e Gloria Mena

Rodríguez, alumna de 2º de bacharelato do IES “David Buján” de Cambre (A Coruña), que recitou o
poema “Unha onda”, escrito polo seu irmán. Ambos os dous amosaron unha gran capacidade para
transmitir os seus sentimentos, recitando co corazón fermosos versos que nos falan da necesidade de
coidar e respectar o noso contorno.

Douglas Adalberto de Oliveira                                       Gloria Mena

Obtiveron premios, nesta modalidade, na fase provincial:

A CORUÑA
ESO

núm. PREMIO CENTRO EDUCATIVO TÍTULO DA OBRA

1 primeiro IES “RAMÓN OTERO PEDRAIO” Conversas coa torre
300 euros A CORUÑA

2 segundo IES “CONCEPCIÓN ARENAL” Romance da fonte 
200 euros FERROL da bela cristiá

3 terceiro CPI DOS DICES Sós
150 euros ROIS

4 accésit CEP “O AREAL” O mundo que soño
100 euros CEDEIRA

5 accésit CPI “CASTRO BAXOI” Fabuliña
100 euros MIÑO

6 accésit IES “ELVIÑA” Deitado fronte ao mar
100euros A CORUÑA

7 accésit IES “PASEO DAS PONTES” Deitado fronte ao mar
100 euros A CORUÑA

8 accésit IES “ÁNXEL CASAL” Canzón pra que 
100 euros A CORUÑA un neno non durma
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ESPO

núm. PREMIO CENTRO EDUCATIVO TÍTULO DA OBRA

1 primeiro IES “DAVID BUJÁN” Unha onda
300 euros CAMBRE

LUGO
ESO

núm. PREMIO CENTRO EDUCATIVO TÍTULO DA OBRA

1 primeiro IES “LUCUS AUGUSTI” Deitado fronte ó mar
300 euros LUGO

2 segundo CEIP “SAN MIGUEL” No medio do silencio
200 euros PARADELA

3 terceiro CPI “LUÍS DÍAZ MORENO” As miñas dúbidas
150 euros BARALLA

4 accésit IES “LEIRAS PULPEIRO” Vellos versos, verbas novas
100 euros LUGO 

ESPO

núm. PREMIO CENTRO EDUCATIVO TÍTULO DA OBRA

1 primeiro IES “LUCUS AUGUSTI” Letanía de Galicia
300 euros LUGO

OURENSE
ESO

núm. PREMIO CENTRO EDUCATIVO TÍTULO DA OBRA

1 primeiro COLEXIO “DIVINO MESTRE” A pantasma
300 euros OURENSE

2 segundo COLEXIO “MARÍA INMACULADA” A terra galega
200 euros VERÍN

3 terceiro IES “MARTAGUISELA” Nouturnio
150 euros O BARCO DE VALDEORRAS

PONTEVEDRA
ESO

núm. PREMIO CENTRO EDUCATIVO TÍTULO DA OBRA

1 primeiro COLEXIO “SAN NARCISO” Digo Vietnam e basta
300 euros MARÍN

2 segundo IES “TERRA DE TURONIO” Eu son o mar
200 euros GONDOMAR
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Na modalidade de contacontos, un grupo de alumnas de 3º de ESO do colexio “Abrente”, de

Sanxenxo (Pontevedra), co conto Un e sete foron as premiadas na fase autonómica na categoría de
secundaria obrigatoria.

Ana Belén Abelenda Lista e Inés Blanco Moreira, do IES “Anxel Casal, da Coruña, co conto A
toupiña que quería saber quén lle fixera aquilo na cabeza, foron as gañadoras na fase autonómica na
categoría de secundaria postobrigatoria. A súa actuación foi moi destacada. Apoiándose en ilustracións
foron esmiuzando o conto; unha coa palabra, e a outra a través da linguaxe de signos, nunha
interpretación moi meritoria.

Ana Belén e Inés.

Na modalidade de contacontos obtiveron premios na fase provincial:

A CORUÑA
ESO

núm. PREMIO CENTRO EDUCATIVO TÍTULO DA OBRA

1 primeiro IES “RAMÓN OTERO PEDRAIO” A compra do tractor
300 euros A CORUÑA

2 segundo CPI “AS REVOLTAS” Eu son Balbina
200 euros CABANA DE BERGANTIÑOS

3 terceiro IES DE CURTIS O xeneral Aguces
150 euros CURTIS

4 accésit IES “DAVID BUJÁN” Dúas velliñas
100 euros CAMBRE

5 accésit IES “MANUEL MURGUÍA” Ser americano
100 euros ARTEIXO

6 accésit IES “PASEO DAS PONTES” A noiva guapísima
100 euros A CORUÑA
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ESPO

núm. PREMIO CENTRO EDUCATIVO TÍTULO DA OBRA

1 primeiro IES “ÁNXEL CASAL” A toupiña que quería saber 
300 euros A CORUÑA quen lle fixera aquilo na cabeza

2 segundo IES “DAVID BUJÁN” Amadeo de Sabres
200 euros CAMBRE

3 terceiro IES DE CURTIS Dúas semanas con Marcos
150 euros CURTIS

Santiago Aller; A compra do tractor.

LUGO
ESO

núm. PREMIO CENTRO EDUCATIVO TÍTULO DA OBRA

1 primeiro CEIP “SAN MIGUEL” A burra, a mesa e o pao
300 euros PARADELA

2 segundo IES “GREGORIO FERNÁNDEZ” As dúas linguas
200 euros SARRIA

3 terceiro IES “MANUEL LEIRAS PULPEIRO”
150 euros LUGO O documento

4 accésit IES “MONTE CASTELO” A bruxa curuxa
100 euros BURELA

5 accésit IES “RÍO MIÑO” Os montes da loba
100 euros RÁBADE

6 accésit CPI “TINO GRANDÍO” Cousas do amor
100 euros GUNTÍN

7 accésit CPI “LUÍS DÍAZ MORENO” A Galicia soñada
100 euros BARALLA
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ESPO

núm. PREMIO CENTRO EDUCATIVO TÍTULO DA OBRA

1 primeiro IES “MONTE CASTELO” Lomas do Pontigo
300 euros BURELA

2 segundo IES “LUCUS AUGUSTI” Galván e a fea muller
200 euros LUGO

OURENSE
ESO

núm. PREMIO CENTRO EDUCATIVO TÍTULO DA OBRA

1 primeiro COLEXIO “MARÍA INMACULADA” Corazón de tempestade
300 euros VERÍN

2 segundo IES “MARTAGUISELA” ¡Ei, vacas, ei!
200 euros O BARCO DE VALDEORRAS

PONTEVEDRA
ESO

núm. PREMIO CENTRO EDUCATIVO TÍTULO DA OBRA

1 primeiro COLEXIO “ABRENTE” Un e sete
300 euros SANXENXO

2 segundo IES “FERMÍN BOUZA BREY” Sandra e Marcos
200 euros VILAGARCÍA

3 terceiro IES “PONTE CALDELAS” Os catro amigos
150 euros PONTE CALDELAS

4 accésit IES “TERRA DE TURONIO” Os amigos na 
100 euros GONDOMAR vida e na morte

5 accésit COLEXIO “A INMACULADA” O cambio de nome
100 euros PONTEAREAS

ESPO

núm. PREMIO CENTRO EDUCATIVO TÍTULO DA OBRA

1 1º premio IES “FERMÍN BOUZA BREY” ¡Como somos!
300 euros VILAGARCÍA

Os premios que se distribuíron nesta campaña serviron de recoñecemento e recompensa ós
esforzos do alumnado e do profesorado, que tan brillantemente participaron nas distintas actividades,
e tamén para que os centros poidan seguir adquirindo materiais educativos en lingua galega, a
verdadeira protagonista da campaña.
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5. CERTAME DE MÚSICA 

A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria convocou, por primeira vez neste curso
escolar dentro da campaña de normalización “Entre Nós, en Galego”, un certame de expresión musical
co fin de incentivar a creatividade literaria e musical, dinamizar a vida cultural dos centros educativos
de Galicia e estimular as manifestacións culturais en lingua galega.

Neste primeiro certame musical, na categoría de educación secundaria, participaron 39 centros
educativos que achegan grupos musicais de diversas características e que interpretan cancións
orixinais, cancións de autores coñecidos e cancións tradicionais nas actuacións realizadas durante os
meses de marzo e abril na Comunidade escolar.

Nunha segunda fase os catro xurados provinciais, coordinados desde a Dirección Xeral de
Política Lingüística, seleccionaron os 12 grupos de centros de educación secundaria que representaron
ás catro provincias no festival realizado no auditorio “Carme Estévez” da vila de Vilalba, o día 8 de maio.

Os grupos seleccionados pertencen ós seguintes centros de secundaria:

IES “Moncho Valcarce” das Pontes de García Rodríguez. A Coruña

IES “Fernando Esquío” de Neda. A Coruña

IES “Xosé Neira Vilas” de Oleiros. A Coruña

IES “Lucus Augusti” de Lugo

IES “Manuel Leiras Pulpeiro” de Lugo

IES “Río Cabe” de Monforte. Lugo

CPR “Divina Pastora” de Ourense

Conservatorio de Música de Ourense

IES de Allariz. Ourense

IES de Poio. Pontevedra

IES “Francisco Sánchez” de Tui. Pontevedra

IES “Álvaro Cunqueiro” de Vigo. Pontevedra
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Primeiro premio autonómico na categoría de educación secundaria

O gañador do certame nesta categoría no ámbito autonómico, cum premio de 600 euros, elixido
entre os catro gañadores provincias, é o grupo presentado polo centro:

Conservatorio Profesional de Música de Ourense

Primeiros premios provincias na categoría de educación secundaria

Establécense os primeiros premios provinciais na categoría de educación secundaria, dotado
con 600 euros, para os seguintes centros:

IES “Xosé Neira Vilas” de Oleiros. A Coruña

Grupo musical Lumia

Canción interpretada: Longa noite de Pedra

Música de Lumia e letra de Celso Emilio Ferreiro

Profesora responsable: Dorinda Rivera Pedredo

IES “Leiras Pulpeiro” de Lugo

Coro do IES

Canción interpretada: Atrévete

Letra de Equipo de Normalización do IES

Profesora responsable: María Cabo Carballal
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Conservatorio profesional de Música de Ourense

Grupo musical Coro e grupo instrumental do CPMO

Canción interpretada: Ruada en Chamosa

Música e letra do cancioneiro tradicional 

Arranxo musical de Xoán Manuel Iglesias e Delfín Álvarez

Profesor responsable: Xoán Manuel Iglesias Losada

IES “Álvaro Cunqueiro” de Vigo. Pontevedra

Grupo musical Grupo folk “Álvaro Cunqueiro”

Canción interpretada: No niño novo do vento

Música de Luís Emilio Batallán e letra de Álvaro Cunqueiro

Profesor responsable: Xaime Estévez Vila

Segundos premios provincias na categoría de educación secundaria

Acadaron os segundos premios provinciais na categoría de educación secundaria, dotados
con 400 euros, os grupos dos seguintes centros:

IES “Fernando Esquío” de Neda

Grupo musical “Cobro revertido”

Canción interpretada: Galicia

Música e letra do grupo musical

Profesor responsable: Miguel Anxo Varela Vázquez

IES “Lucus Augusti”

Grupo musical Grupo Lucus Augusti

Canción interpretada: O galego é o noso ben

Música de Luar na Lubre 

Letra de Xosé Luís Vázquez Somoza e Manuel C. Matalobos

Profesora responsable: Carme Sarmiento Marqués

Colexio “Divina Pastora” de Ourense

Grupo musical “Trasno”

Canción interpretada: Setestrelo de Berrogüeto

Profesor responsable: Elías Piñeiro Vila



MÚSICA

90

IES “Francisco Sánchez” de Tui

Grupo musical “Lembranzas da terra”

Canción interpretada: Xota de Soutelo de Montes

Música do cancioneiro tradicional e letra adaptada

Profesor responsable: Celia Bugarín Pereira

Terceiros premios provincias na categoría de educación secundaria

Acadaron os terceiros premios provinciais na categoría de educación secundaria, dotados con
300 euros, os seguintes centros:

IES “Moncho Valcarce” das Pontes de García Rodríguez

Grupo musical BaoBad

Canción interpretada: A miña alma

Música e letra do grupo

Profesora responsable: María Antonia Montes Fernández

IES “Río Cabe” de Monforte

Grupo musical Icía

Canción interpretada: O home do piano

Profesora responsable: Ana María Fernández Silva

IES de Allariz

Grupo musical Comonhastaca

Canción interpretada: Como presta

Música e letra de Diego Grande Méndez

Profesora responsable: Daniel A. Iglesias Losada

IES de Poio

Grupo musical Grupo folk do IES

Canción interpretada: O carro

Música de Fuxan os ventos e letra de Manuel María 
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Adxudicaronse os doce accésits dotados con 150 euros que, segundo a participación provincial,
corresponden ós seguintes centros:

IES de Elviña da Coruña

IES “Ramón Otero Pedraio” da Coruña

IES “Saturnino Montoxo” de Ferrol

IES “Urbano Lugrís” de Malpica

IES “Antonio Fraguas” de Santiago de Compostela

IES de Ortigueira

IES “Dionisio Gamallo Fierros” de Ribadeo

IES “Ribeira” do Louro de Porriño

IES “As Lagoas ”de Ourense

IES “Portovello” de Ourense

Colexio Maristas de Sta. María de Ourense

IES “Aquis Querquernis” de Bande
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6. CONCURSO
DE REVISTAS ESCOLARES

As publicacións escolares, moitas veces alentadas desde os equipos de normalización
lingüística, son actualmente un dos recursos didácticos que máis teñen medrado e mellorado nos
últimos anos. Case todos os centros contan xa cun medio de expresión que constitúe unha canle entre a
institución e o medio no que desenvolve o seu labor. Mais non só houbo un incremento notable do
número de publicacións, senón que tamén a súa calidade mellorou considerablemente. Desde a nosa
propia experiencia puidemos constatar efectivamente estes avances. Cómpre, pois, facer un labor de
intercambio de experiencias e posta en común dos labores realizados.

Resultou realmente difícil determinar os premios entre as 216 publicacións presentadas. Á parte
das premiadas, non debemos esquecer o enorme esforzo que se está a realizar nos centros de ensino
para a edición da súa revista, moitas veces modestamente, pero que constitúen unha grande oportuni-
dade para que a comunidade educativa se lance á aventura de escribir na nosa lingua. Cabe resaltar o
traballo que neste eido están a desenvolver os equipos de normalización lingüística dos centros, ver-
dadeiros dinamizadores do proceso de normalización lingüística no fomento do uso do galego na vida
escolar.
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FASE AUTONÓMICA

Obtivo o PRIMEIRO PREMIO –1500 €– nesta modalidade o centro:

IES “Pintor Colmeiro”. Silleda (Pontevedra). 
Revista: AS FERREIRAS

REVISTAS ESCOLARES
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Conseguiu o SEGUNDO PREMIO PREMIO –1200 €– nesta modalidade o centro:

IES “Virxe do Mar”. Noia (A Coruña). 
Revista: CASA DA GRÁMATICA

REVISTAS ESCOLARES
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Logrou o TERCEIRO PREMIO –900 €– nesta modalidade o centro:

IES “Germán Ancochea Quevedo”. Pobra de Trives (Ourense). 
Revista: POUSAFOLES

REVISTAS ESCOLARES
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Obtivo o CUARTO PREMIO –600 €– nesta modalidade o centro:

IES “Manuel Leiras Pulpeiro” (Lugo). 
Revista: LERIAS DO LEIRAS

REVISTAS ESCOLARES
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A CORUÑA

REVISTAS ESCOLARES

Primeiro premio na categoría de educación
secundaria para o 

IES “Virxe do Mar” de Noia pola revista 
CASA DA GRAMÁTICA

Terceiro premio na categoría de educación
secundaria para o IES “Rosalía de Castro” 

de Santiago pola revista 
REGALÍA

Segundo premio na categoría de
educación secundaria para o 

IES “Urbano Lugrís” de Malpica
pola revista 

ARDORA
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LUGO

REVISTAS ESCOLARES

Primeiro premio na categoría de educación
secundaria para o IES “M. Leiras Pulpeiro” 

de Lugo pola revista 
LERIAS DO LEIRAS

Terceiro premio na categoría de educación secundaria para 
CPI “Tino Grandío” de Guntín pola revista 

PALLARES

Segundo premio na categoría de
educación secundaria para o 

IES “Lucus Augusti” de Lugo pola revista
I. B. LUCUS AUGUSTI
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OURENSE

REVISTAS ESCOLARES

Primeiro premio na categoría de educación secundaria para o 
IES “Xermán Ancochea” da Pobra de Trives pola revista: 

POUSAFOLES

Terceiro premio na categoría de
educación secundaria para o

ES Nº 1 do Carballiño pola revista 
PORTÁTIL

Segundo premio na categoría de
educación secundaria para o 
IES “O Ribeiro” pola revista 

AULA CERO
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PONTEVEDRA

REVISTAS ESCOLARES

Primeiro premio na categoría de
educación secundaria para o 

IES “Pintor Colemiro” de Silleda pola
revista:

AS FERREIRAS

Segundo premio na categoría de educación
secundaria para o IES “Pedro Floriani” de

Redondela pola revista 
VIADUCTO

Terceiro premio na categoría de educación
secundaria para o IES Álvaro Cunqueiro 

de Vigo pola revista 
O TRASNO
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UNHA CAMPAÑA DE NORMALIZACIÓN
LINGÜÍSTICA DIRIXIDA AOS CENTROS
EDUCATIVOS DE ENSINO NON UNIVERSITARIO

Por terceiro ano consecutivo, a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de
Galicia, a través da Dirección Xeral de Política Lingüística, desenvolveu a campaña de normalización
lingüística “Entre nós, en galego” ao longo do curso escolar 2002/03 nos centros de ensino non
universitario. Nela participaron preto de 85.000 rapaces e rapazas de toda Galicia e dos centros da
Comunidade Autónoma de Castela e León que seguen o programa de estudios en galego. 

A través das diferentes iniciativas, concursos e certames incluídos nesta campaña contribúese a
prestixiar a lingua galega como sinal de identidade e como vehículo de comunicación nas nosas
comunidades educativas. O galego é unha riqueza cultural e un patrimonio histórico que é necesario
conservar, e para iso cómpre incentivar o seu uso tanto dentro como fóra das aulas.

A campaña organizouse en tres fases sucesivas. A primeira, nos centros educativos, que
canalizaron a participación do alumnado e seleccionaron os seus representantes para as seguintes fases.
A segunda fase, de ámbito provincial, e unha terceira, autonómica, na que soamente participaron os
premios provinciais en cada categoría e modalidade. En total, foron máis de 872 premios para o
alumnado e para os centros participantes, para os que se dedicaron preto de 150 mil euros.

Quizais o aspecto máis salientable nesta campaña –que pretendía axudar no avance da
normalización da lingua galega e conseguir que, a través das diferentes actuacións previstas, o galego
entrase en todas as casas e en todas as escolas de Galicia– foi a implicación demostrada por todos os
membros das comunidades educativas de Galicia e mesmo do exterior. Neste sentido, o empeño que
puxeron o alumnado, o profesorado e os pais nos diferentes concursos convocados foi moi destacado.

Coa organización destes certames contribuíuse a consolidar o proceso de normalización
lingüística, a dinamizar a vida cultural dos centros educativos de Galicia, a mellorar a valoración da
nosa lingua como mecanismo de expresión literaria, artística e coloquial e a incentivar a creación de
grupos de traballo escolares en lingua galega. 

Destacamos a continuación as cifras da campaña no curso escolar 2002-2003:

EDUCACIÓN SECUNDARIA
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RESUMO DE PARTICIPACIÓN DO ALUMNADO E DOS PREMIOS 

OUTORGADOS NA CAMPAÑA “ENTRE NÓS, EN GALEGO”

MODALIDADE ALUMNOS/AS* PREMIOS

Publicidade (173)
(cartel e lema) 24.929 14.213 euros

Relato curto (66)
9.213 6.150 euros

Poesía (63)
8.296 6.060 euros

Teatro (203)
3.940 56.350 euros

Recitado de poemas (228)
e contacontos 2.640 24.270 euros

Música (50)
868 15.200 euros

Revistas 3.240 (89)
216 (centros) 19.750 euros

TOTAL (872)

53.126 141.993 euros

* Soamente se contabilizan os alumnos que participan directamente nos certames. Non se teñen
en conta os case 35.000 que asistiron ós actos que se desenvolveron dentro da campaña. 

XESÚS P. GONZÁLEZ MOREIRAS

Director Xeral de Política Lingüística

EDUCACIÓN SECUNDARIA




