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EDITORIAL 

Non é a nosa intención dar a “tabarra”, pero si queremos divulgar e impulsar  a cultura a todos 
os  niveis  evolutivos da persoa:  na  infancia, na xuventude e na madureza. Consideramos a 
cultura como algo fundamental para o desenvolvemento humano, e pensamos  que é un instru-
mento válido para vivir o agora pero tamén é moi importante para ter un futuro mellor perpe-
tuando valores imprescindibles para unha convivencia axeitada, e para entender outras cultu-
ras diferentes.  

Como dicía Unamuno: "O fascismo cúrase lendo e o racismo cúrase viaxando". 

 
Por iso, dende Lenda constituímos unha asociación cultural para, entre outras cousas, impulsar 
e conservar o patrimonio da nosa cultura, promovendo o uso da lingua galega. 

A formación, a integración social e  o entretemento dos socios e demais persoas da localidade e 
a súa bisbarra, sen interese lucrativo ningún, é outro dos nosos fins, así como propiciar o inter-
cambio cultural con outras asociacións, administracións públicas e institucións tanto próximas 
como nacionais e estranxeiras. 

Para levar a cabo os nosos obxectivos, a “Asociación Cultural Lendo a Lenda” ten previsto rea-
lizar varias actividades  encamiñadas á promoción da cultura fomentando  o inicio de manifes-
tacións artísticas e culturais. 

Entre outras cousas faremos concursos, exposicións, publicacións e diversas accións de fomento 
da lectura e escritura en galego.  

Para a consecución de todos estes obxectivos e actividades, necesitamos  da  túa participación  
para mellorar o que sexa necesario, e para que formes parte dun grupo de persoas con inque-
danzas amplas e comúns para todos nós. 

Se tes interese no desenvolvemento destes fins, formaliza  a túa vontade de incorporación ache-
gándote a Lenda e enchendo un formulario. Por so un euro mensual poderás  ser integrante da 
nosa asociación.                                                                                                     
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LEMBRANZAS 

 

Na miña nenez os meus primos por parte de pai, meus irmáns e eu metiámonos todos nun Renault 12 e iá-
monos á praia todos xuntos. Cando saïamos do coche empezabamos a desfilar dun nun e a xente quedába-
se pampa, todos eramos nenos, oito en total e preguntábanlle ao meu pai se todos eramos fillos del. O meu 
pai ría porque lle facía graza. 
Cos meus outros primos por parte de nai xogabamos con botellas de plástico baleiras, lavabámolas moi 
ben con auga, faciámoslles buratos no tapón, enchiámolas de auga e a xogar con elas. Botabámonos auga 
uns a outros e ao final do día estabamos todos empapados de auga e manchados de terra. 
Saïamos ao camiño na aldea e alí xogabamos, isto era en verán. Cando estaba na escola, a parte de ir ao 
colexio, no tempo libre que quedaba ía xogar á casa da veciña, que tiña o baixo do seu eido cheo de char-
cos de auga, alí habitaban as ras e os cágados nunha especie de algas verdes. Eu ía xogar cos cágados e 
pasábame toda a tarde alí, ata que a miña nai me chamaba para ir para casa. Nunha ocasión vin unha pínte-
ga amarela e negra, non a collín porque non me deixaron, pero vina ben de preto que é o que conta. 
Os campos e os camiños, cando chegaba a primavera, enchíanse de flores amarelas co talo verde. Eu sem-
pre collía un ramo delas e logo achuchábaas, ou sexa, a chuparlles o talo, que tiña sabor a vinagre ou algo 
así. Tomábaas coma se fosen pipas. 
Todo isto son recordos da miña nenez. 

ANA NIETO 

A PRIMAVERA 

 

A primavera empeza cando as flores comezan a florecer, 
fermosas, alimentándose dos raios de sol. Primavera,  ti 
que vés para ver florecer a arbórelos da terra, as plantas 
gozan coa túa enerxía resplandecente, primavera, flores 
ves crecer, plantas coa luz do sol ves o descubrir das sú-
as follas, os xardíns tínguense de cores distintas. 
Primavera, cando o teu comezas, empeza a época das 
plantas, das flores, das árbores, e cando marchas vas 
dando entrada ao outono, coa caída da folla e a volta das 
chuvias. 

DAVID BLANCO 

.......SSSSSSSSSS....... 

Aquí a cada un sóalle un sono. Sería cousa de que soe o sono de cada un para que ao espertar soe o sono 

en común coma se fose o soño de cada un. Pero estamos cheos de soñar e de que nos soe o doce son de 

soñar. 

Será cousa de contar o sono ou como están as cousas de cantar o soño. Pero non imos soñar con poñerlle 

un son ao sono non vaia ser que nos soe o son e nos esperte dun delicioso soño, non lle imos facer arran-

xos que nolo recortan e reforman soñadoramente. 

Hai que poñerse: Que nos amañen o sono! ... Non vaia ser que eu soñase un sono que agora soa e que me 

soa como soñaba. Esperta deste sono soñaba este larpán... 

Veciños dicían: Revela a túa realidade. Rebélate! 

S.S.S. Este é un sono que lle soou a Jose Luis Ezama. 
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A MIÑA INFANCIA 

Eu nacín nunha familia ben acomodada, a miña nai era criada e adoitaba sentarme debaixo dunha maceira 
para darme o biberón mentres o meu segundo tío me miraba. Adoitaba ir a xogar ao "frío quente", ou a 
buscar bonecos na casa dunha nena veciña. Nunha ocasión o meu tío tiroulle das orellas aos meus irmáns 
pero non se porque razón. Noutro día reuniunos na súa casa e díxonos que eramos culpables, supoño, de ter 
esnaquizado uns buxos, nós calamos e ao final non pasou nada. Tamén acostumabamos a xogar ao escon-
dedoiro no xardín. Cando era a época de facer a augardente viña un señor ourensán a facelo, durmía no al-
bollo, a min regaloume un frasco pequeno con augardente do que xamais souben del. Nunha ocasión xo-
gando cos meus irmáns cunha pelota caín na pía de lavar a roupa e quedei inconsciente ata que o meu tío 
me sacou de alí e me deu roupa nova para vestirme. Tamén adoitaba xogar cun arco e frechas, ou con espa-
das que facía o meu irmán. Xogaba polo monte, unha vez caín a rebolos dando contra unha pedra e un ami-

go meu levoume para casa, despois fun ao médico e vendáronme a cabe-
za. Ao verme uns repartidores ríronse da miña desgraza. Noutra ocasión 
púxenme a andar por enriba da igrexa, dixéronllo unhas veciñas á miña 
nai e ela berroume. Estando na eira da casa estaba a pensar nuns ladróns 
cando unhas veciñas nos deron o aviso de que nos estaban a roubar as 
castañas. Funme co meu tío ao souto e encontramos o malandrín con dous 
sacos de castañas recollidas. De alí nun par de anos fun a durmir á casa 
dos meus avós en Cabeiro, durmín nunha liteira que tiña mazás podres 
colgadas dela o que me  chamou a atención. Á mañá seguinte era o día de 
reis e regaláronme unha escavadora, con ela quedei moi contento. Os 
anos seguintes ía á casa dos meus avós de Negros. Alí o meu avó púxome 
a pintar unha porta da adega, algo co que eu gozaba moito, e vendo que 
había unha botella de licor de herbas boteille un trago e empecei a notar 
calor por todo o corpo pero sentoume moi ben. O meu avó contoume que 
uns rapaces lle levaron as nésperas, e el tiña a intención de coller unha 
gancha e ir ao lado deles pero eu díxenlle que os deixase polos inconve-

nientes que podía traer.Unha mañá foi a matanza do porco, entraron na corte e sacárono fóra, eu agarreino 
polo medio ata que morreu. Queimámolo con colmo, quitámoslle os pezuños, lavámolo e colgámolo. Men-
tres as mulleres lavaban as tripas. 
Outra mañá fixemos sulfato de pedra e xofre para dálo máis tarde ás vides do lugar. Noutras ocasións ía 
apañar herba que gardaba na corte para os animais. Sacaba os excrementos das galiñas, ía a apañar os pen-
dóns do millo e facíamos mollos para levar ás cortes.  Cando entrei no cole gustoume pese a que o meu 
mestre castigoume por unha mentira que dixeron unhas veciñas de min, que pasara o día na vía do tren. 
Levei un vareazo e retireime porque o mestre quería seguir dando. Estudei a “cara da i” e outros libros 
mais, e o mestre pasoume a segundo curso porque me viu un alumno avantaxado. 

JUAN 

MIKAS 
 

Mikas, cando era pequena, apenas andaba e tiña uns ollos peque-
niños que apenas os podía abrir. Era branca e gris e gustáballe xo-
gar co nobelo. Eu botáballo e ela agarrábao coas gadoupas e coas 
garras para poder xogar. E cando os fíos do nobelo se saían el bo-
táballe a boca para mordelos. Foi crecendo e co paso do tempo foi 
comendo penso e xa caza ratiños moi pequenos. Furaba os buratos 

da terra das toupeiras e collía as propias toupeiras para matalas. Despois viña xunto miña e xogabamos.  
Esterricábase e rodaba cando lle daba o sol e mentres eu a acariciaba, ela lambíame a man e o seu colar de 
cascabeis soaba como unha música de campás, ata que era de noite e a metía na súa caixiña de cartón 
cunha manta, para durmir ata o día seguinte e poder xogar outra vez. 
Mikas é a miña gata. 

DAVID BLANCO. 
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O ZOO DA INFANCIA 

 

O pequeno Rodo naceu oito anos atrás nas afastadas montañas da lúa. Louro de ollos negros profundos e 
espertos, é un neno intelixente e alegre, ao que lle gusta xogar cos seus esquíos Tipi e Cara, e comer xeados 
de turrón mentres pasea polas beiras do lago Sin Nombre. Unha mañá deste setembro tróuxolle unha noti-
cia inesperada que cambiará o resto da súa apracible vida. O seu pai foi nomeado director do zoolóxico da 
cidade de Neova. A familia tivo que facer as maletas para trasladarse a esta pequena urbe, situada a beira 
do mar de Tetis nos límites do istmo Negro. 
O tren sucou a noite seguindo o camiño do cometa Halley, que no ceo deixou o seu rastro luminoso e xéli-
do. Rodo observouno dende a liteira medio adormecido polo troupeleo mentres facía plans heroicos para a 
súa futura vida en Neova. Figurándose que nas gaiolas do zoo habitaban xigantes dun só ollo, dragóns de 
lume, leóns negros, sereas fermosas como un sono e mil criaturas fantásticas escapadas dun bestiario me-
dieval. 
Pechou as pálpebras e as estrelas apresuráronse no seu paseo nocturno desaparecendo do ceo cos primeiros 
raios da aurora e a locomotora internouse no istmo Negro. Pronto eses mesmos ollos se abrirán para con-
templar con asombro que lonxe está a súa imaxinación da realidade do zoolóxico. E é que quen podía crer 
sen ver que "o zoolóxico da infancia" era algo máis que un nome. Tras os seus muros encóntranse secretos 
que apenas se me é dado desvelar. 
Musarañas trasladando ás súas crías en caravana, 
unidas boca con rabadilla nunha fila sen par. Ás 
femias deses impertinentes cantores da noite, os 
alacráns ceboleiros, coidando das súas crías como 
a mellor das nais. 
Ver os machos deses pequenos mamíferos plana-
dores chamados colugos levando as súas crías asi-
das ao ventre ata cando practican a bela arte do 
palmeo. 
Admirar nos seus acuarios como un peixe africa-
no, a brema, cría aos seus pequenos dentro da boca 
sen devoralos nunca. 
Descubrir con asombro que a lactación do elefanti-
ño dura nada menos que catro anos, que os fla-
mencos alimentan aos seus polos co seu propio 
sangue, que a infancia do chimpancé dura sete 
anos e como os guepardos converten aos seus ca-
chorros en avantaxados cazadores deixándolles 
presas vivas para que aprendan por se mesmos as 
técnicas que farán posible a súa supervivencia. 
Contemplar o roedor coipu nadando na poza mentres os seus xermolos maman nas súas costas pois aí é on-
de este consumado nadador ten as súas mamas. Aprender que as ras marsupiais forman no seu corpo cavi-
dades onde crecen os seus cágados, que os ovos da píntega moteada son infectados por unha alga que favo-
rece o seu crecemento e que a femia do chinche choco se pon enriba dos ovos ata que eclosionan e despois 
coida dos recén nacidos. 
Oír na voz do sisudo guía que os leóns e licaóns teñen neneiras que coidan dos cachorros mentres as súas 
nais cazan, que os elefantes, delfíns, morsas e outros animais reciben a axuda de comadroas da súa especie 
durante o parto, que as crías do ano anterior da meixengra de fronte branca coidan cos seus pais aos polos 
deste ano e que, o simio máis pequeno, o titi pigmeo, o macho é o que se encarga dos nenos e só déixaos á 
femia para que esta os aleite. 
Outear o armadillo cos seus doce xemelgos idénticos e o “ajolote” (especie de píntega) que vive toda a súa 
vida en forma de cágado, é pois o perfecto infante. 
Pero deixemos que o pequeno Rodo siga durmindo pois o mañá desvelaralle estes e outros misterios. 
 

MANOLO TOMÉ 
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ENFERMIDADES DOS NENOS 
 
- Acne: 

Saída de grans na pel (graxa). A acne grave pode orixinar abcesos e poden deixar cicatriz. 
- Abceso: 
É unha acumulación de pus (grans e furúnculos). Pódese formar arredor do apéndice e pode haber apendici-
te, inflamación do apéndice. Prodúcese cando un tecido do organismo é infectado por bacterias. A zona in-
fectada ínchase. 
- Amigdalite: 
É a inflamación das amígdalas. Protexen o organismo das infeccións. A causa un virus ou bacterias. Os 
seus síntomas son dor e dificultade para tragar. Cando están sas combaten as infeccións. 
- Asma: 
É unha alerxia (po, ácaros, pole, pelo de animais, plumas, etc) que afecta aos bronquios. 
- Eccema: 
É unha erupción provocada pola alerxia a algún alimento, medicamento, etc. Produce comechón intensa na 
pel, e pódese producir sangue. 
- Muguet: 
É unha infección da boca, causada por un fungo. Na parte inferior das meixelas, o padal e a lingua, apare-
cen manchas brancas. Non desaparecen bebendo auga, son dolorosas, dificultan a alimentación e se se fre-
gan sangran. Pode haber diarrea. Contráese durante o parto na vaxina da nai. 

- Papeiras: 
É unha enfermidade contaxiosa. A causa un virus. Hai dor de-
baixo e xunto aos oídos. Dificulta o tragar e mastigar. As glán-
dulas salivais próximas aos oídos ínchanse e endurécense. 
Nalgúns casos ínchase unha glándula primeiro e a do outro 
lado días máis tarde, mesmo se pode inflamar todo un lado da 
cara. 
- Rubéola: 
É contaxioso e a causa un virus, tamén é chamada sarampelo 
alemán ou a dos tres días. Dáse en nenos entre cinco e quince 
anos e adoita aparecer ao final do inverno ou en primavera. 
A erupción é de cor rosada e comeza a aparecer entre os cator-
ce e vinte e un días despois do contaxio. Unha vez padecida a 
enfermidade o neno queda inmune a esta. É aconsellable que 
as persoas teñan esta enfermidade durante a infancia. 
-Sarampelo: 

É moi contaxioso, a causa un virus e aparece dez días despois de contraer a enfermidade. Algúns síntomas 
son a tose seca, os ollos vermellos e chorosos, febre. Nun día ou dous aparecen manchas brancas na parte 
interior das meixelas, dous días máis tarde se presenta unha erupción na pel de cor vermella. Hai que que-
dar na cama nun cuarto que estea máis ou menos ás escuras. Unha vez padecido a enfermidade o neno que-
da inmune a esta. 
- Tétanos: 
É unha enfermidade que afecta ao cerebro e os nervios, hai convulsións, os músculos adquiren rixidez e 
presentan espasmos nas mandíbulas que impiden abrir a boca. É orixinado por unha bacteria que produce 
un veleno poderoso. As bacterias malas entran no organismo mediante os cortes e picadas. O bacilo do téta-
nos vive nos intestinos dos animais domésticos e infecta o chan que estivo en contacto cos seus ouriños e 
feces. O neno inféctase se ten unha ferida aberta. 
- Toseferina: 
É unha enfermidade contaxiosa que transmite unha bacteria. Os seus síntomas son pouca febre, mucosida-
des e tose seca. Contáxiase mediante esbirros e pode ser mortal. Unha vez padecida o neno queda inmuni-
zado. 
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- Varcela: 
É unha enfermidade extremadamente contaxiosa, producida por un virus. Os seus 
síntomas son erupcións no peito e costas que se estenden por todo o corpo. En 
pouco tempo se forman grans e ampolas que acaban rompendo e convértense en 
codias. O estado xeral do neno adoita ser bo e ás veces ten unha lixeira febre, vó-
mitos ou dores de costas e cabeza. Dá moita comechón na zona e unha vez pasada 
o neno queda inmunizado. 
-Varíola: 
Propágase a través do contacto directo coa tose ou mucosidades dun enfermo de 
varíola, co pus das súas úlceras ou con obxectos que usase. Os seus síntomas son 
calafríos, febre, vómitos e dor de cabeza e costas. Pode chegar aos 40ºC de tempe-
ratura e a boca e a garganta ulcéranse. Ao cabo de tres ou catro días aparecen man-
chas vermellas primeiro na cara e nas mans despois no tronco e as pernas, máis 
tarde as manchas se converten en úlceras. Cando se recupera, a febre diminúe e as 
úlceras sécanse e forman codias. 
- Poliomielite: 
É unha enfermidade grave producida por un virus que provoca a inflamación da 
medula espiñal e cerebro. Algúns dos seus síntomas son a febre, calafríos, dor de 
cabeza, trastornos intestinais graves, costas ríxidas, espasmos en pescozo e múscu-
los ou dores e rixidez nas costas, pernas. 
 
Estas son algunhas das enfermidades que padeceron ou aínda padecen os nenos. 
Recoméndase ir ao médico inmediatamente ao padecer os primeiros síntomas. 
 
Medicamento a recordar. 
- Supositorio: 
Tiñan forma de pequenos conos ou cilindros de dous centímetros aproximados. 
Inducen os movementos dos intestinos e son para cortar os vómitos no neno. Son 
de xabón e glicerina. 
Isto é a xeito de anécdota por se hai alguén que non se acorde do supositorio. 
 

ANA NIETO 

 

HAI ALGO MAIS DE LIBERDADE!!!! 

 

Hai algo mais que liberdade?… hai beleza. 

Hai xeitos de mirala pero sempre é … 

Hai algo mais que inquedanza … soño 

Hai algo mais que soño … inquedanza 

Hai algo mais que falacia … a vida 

Hai algo mais que xenio e liberdade … PARA TODOS? 

                                                                                              

EZAMA  
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A MIÑA INFANCIA 

Cando nacín era un bebé precioso, dicía a miña nai que era a cousa máis bonita que 
lle sucedera. Ter unha filla á súa idade, dezaseis anos, deixar os estudos e comezar a 
coidarme e educarme xunto ao meu pai, foi moi valente. Bebía biberóns xigantes, 
estaba ben nutrida e era moi simpática, o que se di a "reoca". 
Cando lle dicía ás miñas tías ou á miña avoa, unha palabra malsoante me daban no 
cu palmadas moi fortes, tamén tiña que comer todo o que poñían no prato. 
Era unha filla querida, amada, respectada e polo visto moi fotoxénica, tiña as miñas 
poses e era moi riquiña. 
Aínda que non tiña amigos rozábame cos meus compañeiros de gardaría e gastában-

me moitas bromas como tirarme area na cabeza. Á hora da saída sempre tiña fame e recordo que sempre 
tiña algo doce que comer, un croissant ou uns "huesitos". A verdade é que se facía falta arrastrábame polo 
chan ata conseguir ese premio que degustaba con moito pracer. 
Fun sempre de bo dente e desenvolvín, co paso dos anos, talento para a lectura. Enfrascábame en libros, 
líaos un tras outro. O estudo dábaseme ben e escribía contos moi bonitos que lle encantaban á miña avoa. 
Logo na adolescencia desenvolvinme pouco, pero sentíame guapa e esvelta, sen complexos. 
 

PATRICIA COGOLLUDO 

VIDA 
 

Nacín o 26 de maio de 1973 en Silvoso. Os meus pais chámanse Francisco e Dolores. O 16 de Maio de 
1977 nace a miña irmá que se chama Eva. Aos oito días de ter nacido bautízanme na igrexa de Santa Ma-
ría dá Insua, os meus padriños foron os meus tíos Consuelo e José. O crego que me bautizou chamábase 
Julio e morreu haberá uns sete ou máis anos. 
Aos seis anos entrei no colexio Manuel Boullosa de Ponte Caldelas, as materias que máis me gustaban eran 
matemáticas, ximnasia e debuxo. Repetín sexto e oitavo de E.X.B. e tíveno que quitar nunha academia 
de Vigo. 
Aos sete anos fixen a primeira comuñón na mesma igrexa na que me bautizaron e o banquete foi na casa. 
Tiven moitos regalos, sobre todo estoxos para lapis e bolígrafos. 
Cando cumprín os nove anos os meus pais regaláronme unha bicicleta BH de cor verde que me gustou moi-
to. 
De pequeno gustábame moito xogar ao fútbol, así que pasei a formar parte do equipo de Soutomaior, máis 
tarde xoguei no Cesantes e no Ponte Caldelas. 
Con dezasete anos comecei a traballar de axudante de cociña en Sanxenxo, despois traballei nunha pastela-
ría, nunha fabrica madeireira e máis tarde como axudante de albanel co meu pai. 
Con dezaoito anos saquei o carné de conducir e o meu primeiro coche foi un Seat 127 de cor amarela. 
No ano 1999 máis ou menos, comecei a encontrarme mal e foi cando me dixeron que tiña unha enfermida-
de mental. Agora estou a ir ao centro médico de Lérez cada tres meses onde me atende un psiquiatra. Non 
recordo cantos anos tiña cando bebín lixivia e tiven que quedar ingresado no hospital de Montecelo durante 
uns días. Tamén estiven ingresado tres meses no Rebullón, foi moi duro, do min encargábase o psiquia-
tra Noguerol o cal se portou moi ben comigo. Alí coñecín dous amigos que coincidiron comigo en Lenda, 
Daniel e Darriba. 
Agora mesmo atópome moi ben, estou a ir a Lenda onde me encontro moi contento. 
O seis de novembro naceu a miña sobriña Noa que é un pouco traste pero marabillosa. 
 

KINO 
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O DEPORTE INFANTIL 

 
Empecei aos oito anos a xogar ao fútbol. Xoguei no Ponteareas, Celta, 
Porriño, Rápido de Bouzas, Sárdoma, Mondariz e Vilasobroso. Metín un 
montón de goles. Tamén fixen deporte no colexio e andei en bici un 
montón de veces. 
Ademais xoguei ao baloncesto e corrín facendo footing case todas as se-
manas. 
E vin pola tele un montón de veces fútbol e outros deportes. Tamén xo-
guei ao tenis. 
Gústame moito o deporte e o practico case todos os días. 
 

BRAIS 

A INFANCIA 

 

É o período comprendido entre o momento de nacer e os doce anos, aproximadamente. Esta pri-
meira etapa da vida é fundamental no desenvolvemento, pois dela vai depender a evolución pos-
terior. As súas características principais son as físicas, motoras, capacidades lingüísticas e socioa-
fectivas. 

No desenvolvemento físico e durante os primeiros dezaoito meses, o neno incrementa moito o 
seu peso e a súa altura, comeza a dentición e desenvolve a discriminación sensorial. Comeza a 
falar e a andar. O ritmo de crecemento é moi intenso nos primeiros dous anos de vida, diminuín-
do de forma progresiva e estabilizándose no período comprendido dos tres aos seis anos. 

A agudeza sensorial desenvólvese rapidamente durante os tres primeiros meses de vida. As in-
vestigacións que se realizaron demostran que os acabados de nacer son capaces de realizar discri-
minación visual e auditiva. Dous días despois de nacer os nenos poden distinguir cheiro, reaccio-
nan aos ruídos elevados e probablemente posúen o sentido do gusto. Nestes tres primeiros meses 
os nenos poden distinguir cores e formas, e poden mostrar preferencias por estímulos complexos 
e novos, en contraposición aos estímulos sinxelos e familiares. Nestes primeiros meses de vida 
realizan movementos motores, moitos deles son reflexos como: o reflexo de Moro ou “reflexo de 
abarcamento”, e o reflexo de succión e o de marcha. A maioría destes reflexos desaparecen du-
rante os primeiros meses, pero algúns permanecen como é o caso do reflexo de succión. 

Con respecto ao desenvolvemento motor as etapas principais da locomoción son: reptar ou aga-
tuñar e camiñar. Un neno empeza a camiñar con seguridade desde os trece aos quince meses de 
media. Pode acelerar ou moderar a marcha, cambiar a dirección e deterse á súa vontade. Sobe e 
baixa escaleiras apoiado nunha man ou ben sen apoio. A preferencia lateral aparece nos nenos 
antes dos dous anos, pero polo xeral prodúcese entre os tres e os seis anos de vida. 

Aos catro anos comeza a debuxar letras e números sen un esquema definido, e durante o sexto 
ano é cando as letras e números aparecen ben aliñadas, aínda que o tamaño dos números é dema-
siado grande conseguirá reducilo aos 7 anos. 

 

DAVID BLANCO 
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MALTRATO INFANTIL 

Dicir que detrás dun neno maltratado hai sempre unha persoa que dana e outra que cala. 
O maltrato infantil é  unha acción, omisión ou trato neglixente, que non é accidental e que priva o 
neno dos seus dereitos e benestar. Ameaza e interfire no ordenado desenvolvemento físico, psí-
quico ou social. Os autores poden ser institucións, persoas ou a sociedade. O maltrato infantil 
inclúe a ameaza, o dano físico, psíquico e social. 
Diferéncianse varios tipos de maltrato: maltrato de tipo activo e pasivo, de tipo físico e maltrato 
emocional. 
O maltrato físico é a acción dalgún adulto que provoca dano físico ou enfermidade no neno, ou 
en grave risco de padecelo como consecuencia dunha neglixencia con intención. 
O abandono físico dáse nunha situación en que as necesidades físicas básicas, alimentación, 
hixiene, atención médica, vestido, etcétera, non son atendidas de xeito adecuado por un adulto 
ou persoas que conviven con el. 
O maltrato emocional refírese a condutas dos pais ou coidadores tales como insultos, ameazas, 

humillacións, desprezos, burlas, críticas, illamento, que cau-
san ou poden causar deterioro no desenvolvemento emocio-
nal, social ou intelectual. 
O abandono emocional dáse en situacións nas que o neno 
non recibe o afecto, o apoio e protección necesaria para a 
súa evolución e desenvolvemento óptimo. Non existe res-
posta de pais ou educadores das expresións emocionais do 
neno. 
O abuso sexual é calquera clase de pracer sexual dun adul-
to a un neno dende unha posición de poder ou autoridade. 
Non é necesario o contacto físico para considerar que existe 
abuso, senón que pode utilizar o neno como obxecto de es-
timulación sexual. Inclúense a violación, tocamentos, apal-
padas ou permitir un neno que toque dun xeito inapropiado 
a un adulto. Tamén se considera abuso sexual a sedución 
verbal, solicitudes indecentes, realizar un acto sexual en 
presenza dun menor, pornografía, etcétera. 
O maltrato pode incluír a Síndrome de Münchausen: os pais 

ou coidadores someten ao neno a continuas exploracións médicas, subministración de medici-
nas ou ingresos hospitalarios, alegando que estes teñen síntomas ficticios ou xerados sobre xei-
to polo adulto (administración de substancias). 
O maltrato das institucións trátase de calquera maltrato lexislativo, procedemento, actuación ou 
omisión que proceda de poderes públicos ou a actuación individual do profesional que leve con-
sigo abusos, neglixencia, deterioración da saúde, seguridade e estado emocional, benestar físi-
co, correcta maduración ou a violación dos dereitos básicos do neno ou a infancia. 
O maltrato prenatal é circunstancial na vida da nai e dáse sempre que exista a vontade e negli-
xencia que inflúen negativamente e de forma patolóxica no embarazo e repercuta no feto. 
O neno non sabe defenderse ante as agresións do adulto, non pide axuda. Os nenos teñen pro-
blemas no desenvolvemento evolutivo, carencia emocional, de conduta e estímulos sociocogniti-
vos, imposibilitando o desenvolvemento da súa personalidade.  
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De aí a importancia de detectar canto antes o maltrato. A resposta destes tradúcese en manifes-
tacións a estes sinais de alarma ou pilotos de atención. Chámanse indicadores xa que estes po-
den indicar unha situación de risco ou maltrato e é importante saber interpretalos e non quedar 
ante eles observando ou xulgando de forma que non se fai nada. 
Algúns indicadores no neno son: 
- Sinais físicos: hematomas, queimaduras, sucidade, mal cheiro, etc. 
- Cansazo ou apatía permanente, quedan durmidos en clase. 
- Cambios na conduta escolar. 
- Agresividade, rabechas severas. 
- Relacións distantes. 
- Receosos, en estado de alerta. 
- Condutas sexuais que non son apropiadas para a súa idade. 
- Evita volver á casa. 
- Ter poucos amigos no colexio. 
- Falta de motivación e interese. 
- Despois do fin de semana volve a clase sucio, triste. 
- Dores frecuentes sen causa aparente. 
- Problemas na alimentación: perda ou ganancia de peso. 
- Faltar a clase de forma continua sen xustificación. 
- Atraso no desenvolvemento físico, emocional e intelectual. 
- Condutas antisociais. 
- Depresión ou pensamentos suicidas. 
- Condutas moi infantís para a súa idade. 
- Falta de coidados médicos básicos. 
 
Estes indicadores pódense observar noutros casos que non 
son maltratos. A diferenza é que os pais maltratadores non recoñecen a existencia de maltrato e 
rexeitan calquera tipo de axuda. Xustifícanse con argumentos variados. Outros pais, ao contrario, 
recoñecen e admiten todo tipo de axudas que lles poidan ofrecer. 

 

MERCHE PAZOS 

O GATO, A NETA E O AVÓ 

 

Era unha vez unha neta, un avó, unha avoa e un gato chama-
do Flau'. Á neta regaláronllelo polo seu aniversario. O ga'ño 
tamén 'ña unha mamá moi mimosa, andaba ao rabo de toda 
a familia, é a alegría da casa. O avó como ten máis tempo es-
pía ao gato, cáelle a baba de emoción. 

AURELIA 
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A MIÑA INFANCIA 

 
Son Javier, nacín o 30 de abril de 1974 nunha familia de Vigo.  O meu irmán maior era José Ma-
ría, o segundo Ignacio, e a terceira  Ana Isabel. 
Da miña primeira infancia sei que era un neno bo, que xogaba moito e non daba, segundo di a 
miña nai, problemas. 
Aos tres anos aprendín a falar e recordo que unha palabra que dicía era “abu” que quería dicir 
“auga”. Sei que fun ao camping de Lisboa, que era o maior camping de Europa naqueles tempos, 
e ata tiña un zoolóxico bastante grande e moito espazo. 
Da miña primeira infancia recordo a primeira vez que fun ao parvulario, con catro anos, que es-
taba na primeira travesía da rúa Pino a vinte e cinco metros da miña casa. Alí todos levábamos 
mandilón. Os meus primeiros libros foron:  “Xa sei  ler” e  “ Xa sei escribir”, con debuxos e letras. 
Eran da caligrafía "Rubio". Para sumar e restar utilizábamos regretas, que son unhas pezas de 
madeira do un ao dez e que tamén servían para aprender os números. Aprediamos tamén as vo-
gais e o “abecedario”. E logo traballábamos frases como “ mi mamá me mima” . As veces facia-
mos debuxos con cores. 
Na clase estabamos en mesas redondas e tíñamos unha peixeira de cores que sempre mirabamos 
ao entrar. Cando era o recreo xogabamos nenos e nenas á “Pita altura” e á “Pita normal” e a facer 
carreiras curtas. O malo era que o patio onde xogabamos tiña coches aparcados. Eramos nenos e 
nenas da zona e a profesora era unha muller ben instruída que se chamaba Dona Isaura. Para 

volver a casa esperaba pola miña avoa Julia.  
As miñas primeiras vacacións despois de aprobar o parvulario 
foi ir á praia de Cee, na Coruña, de camping. Alí, a pé de praia, 
xogabamos  con raquetas  e pluma, saíame bastante ben. Xogaba 
con Ignacio e Ana. José sempre estaba ao seu aire detrás dos bi-
chos. Acompañáronnos os nosos tíos Totó e Antía e os seus fi-
llos Suso, José Mari e Rafa. Pasamos un mes moi bo. Tíñamos 
unha caravana e chegábanos cun avance.  
Cando tiña seis anos entrei no colexio Santiago Apóstolo des-
pois de superar unha proba para pasar. A miña primeira profe-
sora foi  Ana Egido e ensinounos moitas cousas como a amizade 

e tamén como sumar e restar moitos números. Ao final do curso tiven moi boas notas. E así pasei 
a miña primeira etapa, de primeiro a quinto cunha media de 6. 
Na segunda etapa,  na E.X.B. tamén saquei un 6 de media. 
Aínda que se me esqueceu contalo, con 9 anos fixen a primeira comuñón,  fun de camisa branca 
co meu nome “Javier” e uns lazos azuis e unha cruz. Levaba pantalóns curtos azuis con calcetíns 
brancos e zapatos tamén azuis.  Ese día, o da miña comuñón, fíxose tamén o bautizo da miña se-
gunda irmá. Nunca importoume moito que me quitara o posto de pequeno.  Co nacemento da 
miña irmá, a nosa familia quedaba completa. Eramos sete.  
Algún nadal íamos a Ourense capital e paseabamos e mirabamos o Belén de Baltar que está am-
bientado na forma de ser dos galegos e galegas, co neno Xesús, María e Xosé. 
O meu pai era moi bo ordenando para ter todo listo para traballar. A miña nai é ama de casa e fai 
unhas comidas moi ricas. 
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A miña infancia maior, foi ligada as miñas irmás Ana Isabel e Irene, cos meus outros irmáns case 
non estaba porque  eran independentes.  
Miña irmá Ana sempre me axudaba coas matemáticas porque non se me daban ben e polo inglés 
que tamén o suspendía. 
Todos eses anos estiven moi feliz pero tamén aos doce anos coñecín a primeira morte da miña 
familia. O meu parente Alfonso Rodriguez González. Era o irmán da miña avoa. Non coñecín ao 
meu avó porque morrera noutra época. A miña avoa sempre dicía que me parecía a el.  
Pódese dicir que a miña infancia remata aquí mentres pensaba como un neno. 

 
JAVIER VALVERDE 

AROMATERAPIA 

 

O poder curativo dos aceites esenciais. 

 

Chámase aromaterapia o tratamento de enfermidades con aceites extraídos das plantas, os cales 
son moi concentrados e conteñen as substancias que dan olor característico a estas. Os practican-
tes desta técnica afirman que os aceites esenciais, coma se os chama, teñen propiedades medici-
nais ben definidas. 

Os devanditos aceites son producidos por unhas diminutas 
"glándulas" distribuídas nos pétalos, as follas, os tallos, a codia e 
a madeira de moitas plantas e árbores; normalmente é liberado 
de forma pausada, pero se esas partes das plantas son someti-
das ao calor ou a presión, as glándulas rebentan e o aroma se 
intensifica. Para extraer os aceites esenciais úsase un proceso de 
destilación que consiste na evaporación da esencia da planta, 
condensalo e que separe despois o seu contido da auga ou que 
disolva o aceite obtido en alcohol ou outro solvente; neste últi-
mo caso o produto chámase resina. Aínda que o grao de pureza 
das resinas é menor que o dos aceites esenciais, pois quedan 
residuos de solvente neles aínda que despois de purificalos, ta-
mén teñen valiosas propiedades terapeutas. 

Os aceites esenciais xeralmente aplícanse sobre a pel e fanse pe-
netrar mediante unha masaxe, pero tamén poden inhalarse, agregarse á auga de baño, usarse en 
compresas e, cando o seu grao de pureza está garantido, inxerirse en forma diluída. Considérase 
que a inhalación fai efecto máis rapidamente porque as moléculas odoríferas dos aceites provo-
can unha reacción inmediata nas células nerviosas do cerebro; sábese tamén que estes poden pe-
netrar a pel (posiblemente a través dos poros e os folículos capilares) ata ser absorbidos no to-
rrente sanguíneo. 

 

MANUEL GONZÁLEZ 
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A SAÚDE MENTAL INFANTOXUVENIL 
 

A saúde  mental infanto-xuvenil  sigue estando dobremente marxinada, tanto desde o sistema sanitario co-

mo desde a saúde  mental (de adultos) en xeral. As especialidades de psiquiatría infanto-xuvenil  e psicolo-

xía clínica infanto-xuvenil aínda en España non están recoñecidas. España é o único país da Comunidade 
Económica Europea (CEE) en que isto ocorre. Os recursos profesionais son escasos e a maioría non forma-

dos especificamente. Os dispositivos asistenciais ambulatorios e intermedios (hospitais de día e centros de 

rehabilitación) son moi deficitarios no primeiro caso,  e ausentes en moitas comunidades autónomas no se-

gundo caso.  
Aos nenos maiores de catorce anos hospitalízanos nas unidades de hospitalización psiquiátrica de adultos. 

Panorama  desolador este,  gravemente cronificado e altamente cronificador que non parece ter expectati-
vas de cambio.  
 

Pero,  que se pode considerar  como unha enfermidade mental no neno?   
Segundo a  FEAFES (Confederación Española de Agrupacións de Familiares e Enfermos Mentais) "O ne-

no/a potencialmente enfermo/a:  é un neno/a que non recibe afecto, ao que se lle ignora, non se lle deixa 
mover, que nunca elixe, solitario e que non xoga; que recibe contradicións dos maiores, non se sente prote-

xido, ao que non se lle ensina nada e non sente curiosidade por nada". 
 

Pola contra  di que "O neno/a  san/a: é un neno/a que recibe afecto, ao que se lle fala, se lle escoita e  se lle 
estimula, ao que se lle da espazo e oportunidades para moverse, ao que se lle axuda a saber elixir, que ten 

amigos, ao que lle gusta xogar e utilizar a súa imaxinación e  que non recibe contradicións dos maiores, 

sente seguridade, se lle axuda a comprender o mundo que lle rodea, sente a necesidade de descubrir e expe-

rimentar”. 
 

A base do afecto, que se pode estender a todas as relacións amorosas, é  a necesidade de ser comprendidos 

polo  outro como se este nos acompañase interiormente no  que estamos vivindo, pero sen confundirse con 

nós. 
 

Nesa necesidade de comprensión interna, estaría a base da relación afectiva profunda. E ten moita impor-
tancia no desenvolvemento e na capacidade do neno e do adulto, o poder  estar a solas cun mesmo de xeito 

creativo e sen sentir desamparo interiormente. Se un se sinte acompañado interiormente desde pequeniño, 

está alimentando e creando unha presenza interna que logo lle servirá nos momentos nos que estea solo. 
  

No neno a capacidade creativa de estar a solas consigo mesmo, maniféstase sobre todo na capacidade de 

xogar de xeito simbólico a través de xogos onde os personaxes simulan accións, situacións etc. É así como 

o neno aprende da vida e crea un mundo imaxinario, pasando da intelixencia  sensorial e motora á inteli-

xencia máis simbólica e por tanto pasa a todo aquilo que ten que ver coa linguaxe.  
 

O simbólico  é mais importante polo  que representa, que polo que é. Un  exemplo sería a capacidade do 
neno ou da nena de pórse a xogar cun lapis facendo como que é un avión. O lapis non é importante polo 
que é senón polo que representa para o neno. Esta capacidade creativa de estar a solas consigo mesmo difi-
cilmente pode conseguirse cando os pais teñen pouca receptividade e dispoñibilidade para facer ese acom-
pañamento interior dos seus fillos.  
 

O resultado é que moitos nenos e mozos se senten interiormente orfos a pesar de estar ao lado dos pais. Es-

te é un dos elementos sociais que non sería potenciador da saúde, senón todo o contrario.  A ausencia do 

outro, cando o interiorizamos de forma positiva,  permite desenvolver a capacidade de estar a solas cun 

mesmo de xeito creativo. 
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Outro dos elementos que é potenciador da saúde e que considero fundamental é a capacidade tanto do ne-

no, como do adulto de levar a cabo o proceso de duelo. O duelo é un proceso psíquico interno que un expe-

rimenta cada vez que sofre perdas, tanto externas como internas, de algo valioso psicoloxicamente para el.  

Estas perdas deixan momentaneamente un sentimento de baleiro, de soidade interior.  É como se unha parte 
de ti se fose co que se perde.  Polo tanto se non tes esa presenza interna, da que falamos antes, que te per-

mite tolerar eses momentos de perda, é como se ti te foras co que perdes. Nestes casos é cando o duelo con-

vértese a miúdo  en  depresión e tamén, nos casos mais graves, en angustia. Sobre esa base de desamparo 

interior é  sobre a que se desenvolve unha boa parte da psicopatoloxía, desde a fobia á obsesiva por exem-

plo. 
 

O pequeno ser humano coas condicións de vulnerabilidade e de inmadurez coas que nace necesita estable-

cer unha relación de dependencia aditiva coa nai ou coa persoa que faga a función de nai. Do mesmo xeito 

a nai ten que establecer unha relación aditiva similar co seu fillo. Esta relación aditiva, como en calquera 

outra adicción, é unha relación pasional, e por tanto irra-

cional, que escapa a vontade e a lóxica da razón;  é unha 
relación exclusiva, ao final acabas buscando e necesitan-

do soamente  iso, e tamén exclúe  todo o demais.  
Para evolucionar o ser humano durante toda a súa vida 

ten que intentar conciliar e sobre todo integrar a necesida-

de de dependencia co desexo de independencia. Coa ne-

cesidade de dependencia se nace e a independencia  vaise 
conquistando progresivamente,  pouco a pouco, aínda que  

non se pode negar que sempre imos depender de algo ou 

de alguén.  

 
Outro elemento importante para a saúde mental é a capa-

cidade de privilexiar o “ben ser” sobre o “ben estar”. O 
“ben ser” iría asociado ao “ben estar”  pero tamén moitas 

veces é antagónico. Un  exemplo serían  neses momentos 

de sufrimento, de pena, de malestar, de non aceptación de 

aspectos de nós mesmos que queremos evitar, negalos ou 

ignoralos. Eses momentos lévannos moitas veces a buscar 

outras cousas para sentirnos mellor, cando na realidade 
estamos a fuxir de nós mesmos. Estamos facilitando un 

“ben estar” que vai en contra do “ben ser”. 
 

O potencial de saúde tamén está  relacionado coa capacidade de utilizar como medio de expresión o psíqui-

co máis que o condutual e o somático. Isto quere dicir que as persoas que somatizan e non atopan outra vía 
de expresión que non sexa a do corpo, é dicir a somática e/ ou condutual, e non poden utilizar a vía de ex-

presión do psíquico, están a mostrar fixacións e obstáculos importantes na súa evolución. Polo tanto están a 

indicar que teñen un potencial de saúde non suficientemente desenvolvido. 
Para rematar considero tanto a saúde mental do neno como a do adulto,  como a capacidade de adaptación, 

de integración, de superación das experiencias de crises e de duelo, tamén de cambio tanto interno como 

externo, consciente e inconsciente que forma parte do proceso evolutivo da persoa e do seu desenvolve-
mento en estreita interacción co medio no que vive. 

ESPE 
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EU 

 

Foi un día inesperado cando a comadroa lle dixo aos meus pais que eu estaba con ganas de saír 
de dentro do tobo da miña nai. Recordo que estaba moi escuro e eu estaba moi tranquila dentro 
do tobo da miña nai. Eu tiña algo viscoso que me atrapaba dentro, que non me deixaba saír. En-
tón, de súpeto, empecei a poñerme curiosa e con moitas ganas de saír de alí dentro, tiña moitas 
ganas de saír ao exterior. 
A comadroa dicíalle á miña nai: "Empurra, empurra” E eu con moita paciencia e moita arte, em-
pecei a sentir un formigo dentro de min. A comadroa empezou a ver a miña cabeza e eu con moi-
to esforzo empecei a ver pouco a pouco a luz. Algo me tocou ou rozou a cabeza, eran as mans da 
comadroa, e eu empezaba pouco a pouco a ver unha luz brillante e bonita que me cegou no mo-
mento. 
Pouco a pouco empecei a saír enteira do tobo da miña nai, ata que algo me agarrou e me quitaron 
algo que tiña arredor do pescozo. Foi cando empecei a chorar como unha margarida cando lle 
quitan os pétalos. Pois eu igual. Pero ao momento de parar de chorar empecei a rir, a rir e non 
parar de rir e non sabía por que. 
Estar dentro do tobo da miña nai e logo saír dela foi moi interesante e feliz para min. 
Os días, os meses e os anos seguintes foron moi felices porque todos os mimos ían para min. Ti-
ven o meu momento, un momento moi bonito porque estaban os meus pais comigo. Durante un 
ano fun filla única. Despois chegarían as miñas irmás e irmán. 

A miña infancia foi moi bonita. Dei máis 
rompedeiros de cabeza que outra cousa. 
Aos meus irmáns traíaos pola rúa da amar-
gura, pero queríaos. Comigo non se aburrí-
an porque sempre facía algo fóra do co-
mún, era iso. Encantábame xogar cos ani-
mais, sobre todo coas aves. Encantábame 
entrar no galiñeiro e xogar coas galiñas. O 
malo diso era que o galo viña tras de min a 
picarme. Aos parrulos botábaos a voar por 
aí e xogaba con eles. Unha vez aos poliños 
metinos a todos na pía chea de auga fría e a 
miña avoa tivo que secalos un por un. Non 
se morreu ningún, pero á miña avoa non 
lle fixo ningunha graza. Tamén tiven un 

leitón entre os brazos que me deixaron coller de pequena. 
Un día estaba nunha praia cos meus pais, era tan longa a praia que fun vista e non vista polos 
meus pais. Estes foron a buscarme. 
Cando tiña catro anos estaba a xogar no colexio e nun dos muros debín de esvarar e caín dende 
tres ou catro metros de altura e non me pasou nada. Encontráronme uns obreiros e leváronme ao 
hospital. Para que parase quieta, o meu pai, que tiña moita paciencia comigo, pintábame as uñas 
e dicíame que as puxese dun modo ou outro para que se secasen e eu quedábame quieta (ese era 
o seu fin) durante cinco minutos. E funcionáballe. Era moi traste e facía un montón de cousas pa-
ra non me aburrir. 
Os meus pais un día fóronse a bailar. Era fin de ano. Saíron de casa e aos cinco minutos volveron 
entrar porque non se fiaban de min, dos meus irmáns si, pero de min non. E nunca máis saíron.  
Axudaba á miña avoa a pelar as galiñas que ela mataba para comer. Ensinábame como eran os 
órganos das aves, o sangue, que facía con ela, e por que se pelaba tan rápido a galiña. Cando tiña-
mos coellos, andaba detrás deles, xogaba con eles, mimábaos. 
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Encantábame ir á casa das veciñas, polos animais, para velos e xogar con eles. O típico da infan-
cia. As patacas tiña que carrexalas do campo ao fallado. Tiña que subilas dende abaixo ao fallado 
en cubos e cousas así. Logo axudaba a tapalas para que non se estragasen. Todos os anos era o 
das patacas, o esterco quitábase das galiñas e o que lle dabamos de comer estas. Sacábase todo 
para unha esquina, tapábase con plásticos e deixábase secar debaixo dos plásticos. Iso facíano os 
meus pais e os meus avós e eu axudaba cos meus irmáns. 
O día da miña comuñón estiven rodeada pola familia e o día da confirmación tamén. No colexio 
non era distinta ás demais nenas. Xogaba con elas á corda, á pita, á goma, ás bólas, etc. Xogaba 
coas nenas e nenos do colexio, supoño que como todos os nenos e nenas en todos os sitios. Ta-
mén xogaba ao brilé e voleibol. Ao voleibol ía xogar contra outros colexios. Fixen kung fu, á parte 
da ximnasia que facía no colexio. Facía o dobre ou o triplo facendo kung fu. Non me queixo. 
Cando era pequena ía cos meus pais á praia e alí a miña nai ensinoume a nadar. Así que aprendía 
a nadar na praia, supoño que como case todos os nenos. No colexio tamén era traste e traía os 
profesores polo camiño da amargura. 
Os carnavais encantábanme, gustábame moito disfrazarme e facíao dentro e fóra da escola. Gus-
tábanme moito os vestidos de época, medievais, etc. Todo o que non me podía poñer gustábame. 
Recordo que subía á casa da miña avoa e buscaba roupa antiga para disfrazarme e xogar. Tamén 
subía ao fallado onde o meu avó tiña as capas antigas de cando fora garda civil e eu xogaba con 
elas poñéndomas. Xogaba coa roupa da miña nai e o calzado. Ía coa miña nai lavar a roupa ao 
río, e cando se estragaba a lavadora eu tiña que lavar a roupa de toda a familia porque era a ma-
ior e porque a miña nai me mandaba. 
Un día a miña nai trouxo uns caramelos e escondeunos de min. Eu estaba a buscar non sei o que 
e encontrei os caramelos. Que fixen? Comelos. Que fixo a miña nai? Dicir que estaban envelena-
dos. Imaxinádevos que cara se me puxo. Pasoume por lambona. 
E que pasou coas pipas? Comín as pipas enteiras e cando fun a defecar saíume unha bóla coas 
pipas enteiras arredor da bóla. Tamén me pasou por lambona. 
Así era a miña vida na infancia. Considérome unha muller moi afortunada xa que moitos nenos 
non tiveron ou foron felices na súa infancia. Simplemente foi distinta á doutros nenos. De feito 
fun moi feliz facendo todas estas cousas. Houbo momentos malos e momentos alegres, como en 
todas as casas. Se non fose tan traste, seguramente non tería feito nin a metade das cousas. Se non 
fose tan botada para adiante, seguramente non faría ningún tipo de exercicio físico. 
 

ANA NIETO. 

A DERROTA DE ONTE 

Si, o pasado día 11 de Abril xogaron Lenda contra Al-

ba, un partido crítico, no cal perdeu Lenda por 6 a 8. 
Eu non o miraba, víao, aquilo era tremendo, son unha 

marabilla de persoas, é dicir, xogadores no campo de 
batalla. Eu crin que se sentían nenos, xogando co balón 

como un neno que aprende a andar. 
Uns fenómenos! Ataque aos pontevedreses de Alba!. 

Un partido que ía ser nada doado, e ao final a derrota, 

moi ben encaixada, como un xogo de nenos. 
Da derrota namoreime. 
Que ben se movían esas pernas! Que bo xogo e bo perder! Que intelixentes somos todos, o equipo e os que 

animamos! 
Unha piña ben unida. 

PATRICIA COGOLLUDO 
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OS XOGOS 

 

Cando era pequena sempre quería xogar a xogos cos meus compañeiros do cole ou coas mi-
ñas irmás e curmáns. A profesora sempre se sacaba algo da chistera e pasabámolo en grande. 
Aprendín a xogar á mariquita, á goma, a inchar globos, á corda, á mazá, que gañaba o que a 
comía primeiro, a tirarnos globos de auga, á pita, etc. 

Tamén me informei dalgúns xogos infantís e estes son algúns exemplos: 
. O xogo de " Si e non", en que se sentan dous ou máis persoas, uns 
en fronte doutros e uns din si e outros non. Pouco a pouco vai subindo 
o ton ata que se perde alguén e di outra cousa. 
. Outro é xuntarse nun grupo e bailar cando a música empece a soar. A 
primeira vez en parella, a seguinte tres persoas e así ata chegar a un 
abrazo final todos xuntos. 

. O xogo de " Se eu fose" por exemplo un coche, que coche sería, ou 
se fose un lugar xeográfico, que lugar sería, ou se fose un animal, que 
animal sería e o mesmo cunha cor, a música, etc. 

. Outro xogo é o de "Lazarillo", poñerlle unha venda nos ollos e ir guian-
do a esta persoa por distintos sitios, con diferentes ruídos para percorrer un pozo de experien-
cias. 

. Tamén temos o xogo da "Árbore", este practicámolo a miúdo en ximnasia. Consiste en que 
unha persoa se pon de pé e firme no centro dun circulo formado polos compañeiros. Déixase 
caer cara a eles e estes vano movendo dun lado ao outro do circulo. 
. Temos o de "Pescar coas mans". Estamos nunha sala un grupo de compañeiros cos ollos pe-
chados e imos andando ata que nos encontremos con outro ata que están todas as parellas fei-
tas. 
. Nalgúns xogos de comunicación teñen que ofrecer un obxecto e o outro collelo bruscamente e 
ver os sentimentos. 
. O xogo do "Contrario". Fanse dúas filas cun grupo en fronte do outro. Cada equipo ten que di-
cirlle ao contrario as seguintes ordenes: 
- Fala cunha persoa do grupo contrario. 
- Mira a unha persoa do outro grupo. 
• Comunícate con xestos co contrario. 
Estes son algúns dos xogos que me gustan a min e algún deles témolo practicado en Lenda, 
espero que tamén vos gusten. 

YOLANDA 

PEQUENAS HISTORIAS I 
 

A DESGRAZA DE ALONSO 
 
Alonso é un rapaz que quedou  invalido porque tivo un accidente de moto. El  está a loitar pa-
ra seguir vivindo e ter unha vida mellor. Convive cos seus pais que lle axudan a saír da focha 
en que o meteu por  non ser prudente e ir coa moto a toda velocidade.  

ELISA. 
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ENTRE PAXAROS ANDA O XOGO 
 

Empecei de moi neno a subir a coller niños de paxaro cun veciño, pero 
eu non sabía cazar ata que o meu veciño me ensinou como cazaba un amigo 
del e entón se me deu por preguntar como facía. Pero eu non era capaz 
de facelo. Pasaron uns anos e vin un amigo como cazaba e así empezou 
todo. Díxome que lle axudase a desmontar unha trampa e entón díxome que 
p o d í a  a c o m p a ñ a l o  e  e m p e c e i  a  m i ñ a  a p r e n d i z a x e . 
Outro veciño díxome que fose a cazar con el e que me deixaba a súa 
trampa. Así empecei a cazar berderoles e sirines e algún pardal e des-
pois comprei un xílgaro. Entón collín o meu primeiro xílgaro, que me 
acordo que foi un macho e empecei a poñer en práctica outros métodos. 
Coas gaiolas cázase todo tipo de paxaros segundo teñas os reclamos ou 
mesmo outros paxaros segundo lle poñas unha ou outra comida. 
Existen varios tipos de trampas, a unhas chamámoslles trapelas e con 
elas cóllense paxaros que comen cardos ou alpiste e que sexan de funda 
porque para cazalos se necesita un reclamo. Tamén hai un tipo de rede 
que utilizan moito os ecoloxistas porque os paxaros non se danan e 
cóllense de todo tipo. Para eles (os ecoloxistas) é ideal porque así 
poden anelar aos paxaros e seguirlles a pista. Tamén existen outro tipo 
de trampas que son redes moi altas pero que están prohibidas dende hai 
tempo. 

EMILIO TURCO 

OS VERÁNS DA MIÑA INFANCIA 

Cando eu era un neno os veráns pasabámolos xuntándonos todos os familiares e algúns amigos, iamos to-
dos á praia a tomar o sol, a bañarse preto da beira e descansar ata a hora de comer. Recolliamos todos os 

xoguetes, cadeiras e a antuca, colliamos a comida e nos iamos en coches ata o monte Alba. Alí comiamos e 

pasábamos a tarde. 
O vexetal galego que primeiro coñecín foi o fento, que é unha como unha rama longa e que crece moito 

nos bosques do país. Cada un dedicábase a xogar ao que quería e logo todos coa axuda dos primos maiores 

faciamos unha especie de cabanas coas ramas que estaban caídas, dentro poñiámoslle de todo para estar 

cómodos e que non nos dese o sol. Ás veces as cabanas duraban dun ano para outro. 
Durante dous anos consecutivos fómonos en verán ao cámping de Leiro onde viviamos nunha casiña do 

cámping. Alí coñecín moitos amigos cos que xogaba entre outras cousas a "polis e cacos". Tamén tiñamos 

a un parrulo pequeniño que nos seguía a todas partes, sobre todo ao meu irmán maior, Jose, pois era  quen 

o coidaba. Ás veces iamos ao río a nadar e o parrulo gozaba tamén. Xogabamos ao tenis e alí a miña tía 

Elen ensinoume a nadar e o meu pai a andar en bicicleta. 
Outro dos veráns que pasamos no mesmo cámping foi diferente por que xa o coñeciamos. Algún verán fo-
mos ás illas Cíes con outros amigos, alí esta a mellor praia do mundo malia que a auga está moi fría por 

estar en mar aberto. 
Outros sitios aos que ía en verán co colexio era Camposancos na Guarda, alí pasabámolo moi ben de acam-

pada, tamén ía de montañeiro ao Galiñeiro, polos montes do Morrazo ou ao monte Aloia. 

JAVIER VALVERDE 
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LACTANCIA MATERNA 

 
O contacto e o vínculo 

O amor, o contacto emocional, a empatía, son fundamentais para dar sentido á relación máis fermosa do ser 
humano: a relación nai-bebé. Supostamente débese ofrecer cantidade e calidade de amor de pais a fillos. 
Non obstante, o que queremos dar non sempre é transmitido e, sobre todo, non corresponde coas necesida-
des do que recibe (os nenos). 
Estamos demasiado ocupados noutras necesidades do día a día e, polo tanto, non contactamos emocional-
mente coas demandas afectivas dos nosos fillos. 
Os pequenos teñen a necesidade insaciable de amor e dunha continuidade para o vínculo afectivo. Este de-
be ser e estar presente en todas as etapas do desenvolvemento psicoafectivo infantil. Todos os períodos 
deste proceso son importantes. O embarazo e o parto son a base, pero os sete primeiros anos de vida son 
importantes para unha mínima base de saúde biopsicosocial. 
O dar de mamar non é só un factor nutritivo saudabel, senón de continuar co contacto que ao bebé lle dá a 
seguridade cando chega ao mundo exterior. 
Fálase dun diálogo entre bebé e nai de forma harmónica e que potencia a "experiencia do pracer". Se o par-
to é unha experiencia sexual, a lactancia é a expresión da primeira sexualidade na experiencia do ser huma-

no. 
O contacto do bebé co peito materno non soamente ten a función de 
alimento, senón tamén durante os tres primeiros anos supón unha grati-
ficante necesidade de pracer. É o fío condutor de que o bebé poderá ter 
unha percepción de que o mundo externo é cada vez máis positivo e 
menos ameazante, xa que dar de mamar é tamén unha forma de explo-
ración do mundo exterior, que de forma natural comeza co peito mater-
no e esténdese máis tarde ao rostro da nai e logo ao contorno e así pro-
gresivamente irase estruturando a súa psique a base de experiencias 
que poden ser pracenteiras ou non pracenteiras, en función do vínculo 
entre a nai e o bebé. 

A pel 

Debe ser percorrida mediante caricias, masaxes e o contacto directo 
entre o corpo materno e o bebé. Hai estudos que corroboran que a falta 
desta interacción é nefasta nos primeiros anos de vida. "Nais depresi-
vas teñen un bebé con un nivel máis baixo de pautas de actividade ce-
rebral nos seus fillos. Isto é denominado "cerebros tristes". 

A mirada 

É outra función vital para o desenvolvemento da saúde. Durante a lactación os bebés necesitan mirase, en-
focar, gozar dos ollos maternos para progresivamente ir saíndo da indiferenciación (eu - non eu) que os ca-
racteriza. 
Mentres mama, non existe maior atracción para o bebé que os ollos maternos. Quedan enmeigados, e isto é 
recíproco. Tamén nos fascinan coa súa marabillosa mirada. Esta é presenza, contacto emocional e recoñe-
cemento da existencia do outro. 
A oralidade, o contacto ocular, o epidérmico e a presenza afectiva, emocional e de enerxía consolidan pro-
gresivamente unha relación entre ambos os dous manifestándose cun vínculo. 

Numerosos estudos no reino animal e a especie humana demostran que cubrir as necesidades físicas prima-
rias como o alimento, o sono ou a hixiene, se non van acompañados de contacto físico, seguridade emocio-
nal e amor se xeran trastornos no comportamento como unha actitude de retraemento, illamento, depre-
sións e un longo etcétera, ademais dun profundo sufrimento emocional. 

Existe unha preferencia por unha figura referente que xeralmente recae na nai biolóxica se esta lle ofrece 
os coidados e a atención emocional axeitada. O bebé intenta manter o vínculo a través das manifestacións 
emocionais do sorriso e o choro. 
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O choro é a súa grande expresión non verbal das súas necesidades internas e afectivas. Cando un bebé ve 
ameazada a súa estabilidade aínda que sexa en breves separacións maternas, a vivencia temporalmente é de 
desolación e a protesta é o choro. O bebé necesita buscar o reencontro coa súa nai para recobrar a segurida-
de e seguir explorando o mundo. Dise que o choro non é outra cousa que unha chamada de necesidade ou 
de atención que mantén íntegra a confianza en si mesmo e na vida. 

Os bebés e os nenos son vividos en demasiadas ocasións como un estorbo para a 
nosa vida cotiá tan ocupada. Tamén cando non se respecta a necesidade da nai de 
non compartir traballo e maternida- de, como idealmente e socialmente se pre-
tende. Temos que traballar por unha política laboral axeitada que fomente e reco-
ñeza a función da nai durante os pri- meiros anos de crianza. 

A OMS di textualmente: "cando un bebé chora entre un aleitamento e outro, o 
motivo non adoita ser a fame, todo o contrario, é unha chamada para recibir máis 
coidados e mellores mimos, en defi- nitiva, pide que lle teñas nos brazos máis a 
miúdo". 

Para finalizar, unha frase cuxo autor é anónimo: "No inicio damos a vida, logo o alimento, pero sempre o 
amor”. 

MERCEDES PAZOS 

RECORDOS DO MEU PAI 

 

O 12 de xaneiro do ano 2012 o meu pai fixo o sétimo cabodano dende o seu pasa-
mento. 
Para o min, o meu pai era unha entrañable persoa e lévoo no meu corazón. Recordo 
moitos ditos e refráns que me dicía e que son verdades como templos. 
O súa morte colleume nun momento en que me atopaba mal, pero agora o levo ben, 
grazas a Deus. 
Ao meu pai gustáballe moito a natación, e cando viñan os meus primos máis peque-
nos facíalles campionatos de natación. Xogábase unha copa. 
Cando era novo o meu pai xogaba ao wáter-polo no pozo da marisma, o meu pai cos 
meus tíos. Padrón, que ía buscar o balón porque nadaba moi dereito, os irmáns Pe-
reira que foron campións galegos e gañaron moitas copas. 
O meu pai era unha persoa sinxela e tomaba o seu viño coa xente. Falaba con todo o 
mundo. Para min o meu pai non morreu senón que se encontra vivo nos meus recor-
dos. Isto é o máis fermoso. 

CARLOS TORRADO 
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IRIS E A CAIXA DE MADEIRA 

Érase unha vez que se era, había unha nena moi linda que se chamaba Iris. Era rubia cunha longa me-
lena e uns ollos verdes moi lindos. Tiña a súa nai enferma e para conseguir medicinas tiña que atrave-
sar un río nunha balsa de madeira. Un bo día ía andando cara á balsa de madeira e encontrouse un co-
fre, tamén de madeira e esaxeradamente feo que nin ela cría que era unha caixa. Empezou a limpala e 
fregala e non pasou nada, buscou un sistema para abrila, nada sucedía, nada de nada, e nunha destas 
colleuna e lanzouna a unha árbore, tan forte que ao final a caixa se abriu. E non pasou nada. 
Iris xa cansada da caixa deixouna tirada na herba e encamiñouse cara á balsa, cando ía subir a ela no-
tou que algo lle collía o pé, xirouse e quedou moi impresionada. Era tan bonito, pero que tan bonito, 
que se puxo vermella como un tomate, era indescritible, era, era... 
Un sireno! 

Era guapo e en vez de pernas tiña unha cola de 
escamas bela, de distintas cores e brillante que 
relucían ao contacto coa auga e o sol. 
O sireno era louro e tiña uns ollos azuis moi bo-
nitos. Iris non saía do seu asombro xa que o sire-
no só existía na mente humana como mito e len-
da. El preguntoulle a ela como se chamaba e res-

pondeulle que Iris, parecéndolle un nome moi bonito. El comentou que se chamaba Noite de Lúa por 
que nacera nunha noite de lúa chea. Noite de Lúa preguntoulle a Iris por que cruzaba o río todos os 
días ela soa e esta contoulle todo o que lle sucedía á súa nai. Entón o sireno comentoulle que  podería 
axudala a sandar a súa nai. Só tiña que arrancarlle unha escama e entre os dous facer unha beberaxe. 
Cando esta estivo feita ela foi correndo a darllo á súa nai. A nai de Iris non notaba nada, ata que pasa-
dos dez minutos comezou a notar un lixeiro ardor que ía percorrendo todo o seu corpo, lentamente,  á 
vez que notaba unha melloría ata que acabou sandando de todo. Iris foi correndo polo bosque ata o río 
para darlle as grazas a Noite de Lúa, pero cando chegou alí el xa non estaba e fixouse na caixa de ma-
deira, esta xa non era extremadamente fea, senón que era a caixa máis bonita que vira en toda a súa 
vida. Dentro da caixa había pequenas escamas e unha nota que dicía así: 
"Para ti Iris, para que así poidas sandar á xente que queres, Noite de Lúa." 
Iris quedou eternamente agradecida e sempre que había lúa chea botaba pétalos de rosas no río para 
agradecerllo e recordalo sempre. 
El observábaa todos os días dende algún lugar do río. 

ANA NIETO 

    A  O R D E  D A S  L E T R A S  N O N  I M P O R T A 

 

Sgeudno un etsduo dhnua uirvensdidae ignelsa, non ipormta a odre na que as 
lretas etsán ersciats, a úicna cusoa ipromntnae é que a pmririea e a útmila 
ltrea eaestn ecsritas na pciosóin crrotcea. O rtseo pedon etasr ttaomintee mal 
e aídna pdoreás lelo sen pobrleams. Itso é prouqe non lomes cdaa lrtea por si 
mmsea sneón a paalrba cmoo un tdoo. 

ALFONSO COSTAS 
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A INFANCIA DE PAULO E PEDRO. 

 

Había unha vez un pobo que se chamaba “Wa9”, este pobo 'ña uns habitantes moi peculiares, algúns 
traballaban o campo e outros facían albanelería. Un dia unha familia de clase media 'vo un fillo ao que lle 
puxeron de nome Paulo. Este era tan traste que a  súa familia 'ña que estar sempre enriba de el; algu-
nhas veces pelexaba cos coxíns do sofá outras veces dáballe patadas aos pais, pasados uns meses a nai 
díxolle a Paulo: “vas ter un irmanciño” e Paulo dixo: “que ben así poderei xogar con el”. E así foi, pasaron 
nove meses e naceu o meniño, Paulo queríalle por de nome Moncho pero a nai díxolle: “poñerémoslle 
Pedro”, e Paulo dixo moi enfadado:  “o meu gústame mais”, entón foi cando Fermín que así se chama o 
pai, dixo: “faille caso a túa nai e non discutas” e Paulo aceptou de mala gana. Cando chegaron a casa Pau-
lo e Pedro puxéronse a xogar cós xoguetes que había na casa mentres os pais tomaban o café e observá-
bannos. Paulo 'ña xa tres anos e Pedro un ano e medio. Un dia que toda a familia foi aos campos que ha-
bía neste mesmo pobo os dous rapaces puxéronse a observar á xente, a ver como botaban as patacas e 
sachaban nas leiras. Repen'namente Paulo preguntoulle a súa nai que se chamaba Maribel: “' tamén tra-
ballas nos campos como todas estas persoas?” e respondeulle a súa nai: “si, traballo tamén nos campos” 
entón foi cando Paulo quedou abraiado. Pedro empezou a chorar, estaba durmido no carro de meniño e 
sen'u un estrondo tan forte que espertou, eran as máquinas dos albaneis que traballaban nas constru-
cións das casas onde precisamente traballaba o pai. Os pais 'ñan que ir a traballar, os dous nos seus res-
pec'vos traballos. Paulo díxolle os seus pais: “non  vos preocupedes meus pais coidarei eu do meu irman-
ciño”. Fermín e Maribel puxéronse moi contentos e cunha enorme sorriso dixéronlle a Paulo: “moi ben 
coida ' do teu irmán mentres nós estamos no traballo”. Chegaron a casa Paulo e Pedro e puxéronse a mi-
rar os Teletubbies no programa da galega Xabarín Club.  Paulo díxolle como se chamaba “Tinwinki dipsi 
lala e Pou” para que así os aprendera. A Pedro Gxolle moita graza  como cantaban e bailaban, e non parou 
de rir ata que rematou o programa da tvg2. Eran as nove da noite cando chegaron os pais a casa e mira-
ron os dous rapaces durmidos no sofá coa televisión encendida. Os pais deitaron aos fillo cada un na súa 
cama;  a de Paulo era vermella e a de Pedro azul, eran  as cores blaugranas e querían que os seus fillos 
cando se fixesen maiores levaran o espírito dun equipo pelexón e que nunca se rede ata o minuto 90 de 
par'do. A maña seguinte Paulo ia  ir o seu primeiro dia de gardería e non quería saír da casa agochábase 
debaixo da cama e dicía non, non quero ir. Díxolle entón a nai: “tés que ir para facerte un rapaz  listo e 
moi ben educado e aprenderas moitas cousas novas, son a túa nai e seino por experiencia que eu tamén 
'ven que ir a gardería e aprendín moitas das cousas que sei agora”, entón Paulo aceptou e díxolle: “esta 
ben,  irei e estudarei moito para ser tan listo como ' e papa”.  Montaron no coche familiar e foran á rúa 
Esperanza nº 10 que era onde se atopa a gardería que 'ña como nome “Dindagarden with children”. Así 
se chamaba. Paulo mirou e a escola pareceulle moi grande pero a súa nai díxolle que non era así, entraron 
e Paulo co medo que 'ña escondíase detrás da saia  da súa nai. De repente viu unha monitora que se cha-
maba Trini díxolle que non se preocupara que ninguén se ia meter con el porque aquí todos eran moi pe-
quenos e apenas se meJan en lÍos. Entón Paulo díxolle a súa nai que quería quedar alí, Maribel púxose 
moi contenta e Paulo botouse a rir, entón foi cando a nai  marchou e deixouno alí. Pasan as horas e Paulo 
fixo moitos amigos: un que se chamaba Froilán, outro que se chamaba Roque e un que 'ña como nomo 
Vicente. Con este ul'mo fixo moita amizade, comían xuntos na gardería e sempre xogaban xuntos. Che-
gou Paulo a casa e os pais preguntáronlle: “que tal na gardería?” e Paulo díxolle que fixera tres amigos e   
que fixera  moita amizade cun que se chamaba Vicente. Pedro foi crecendo e ao ter tres anos e Paulo cin-
co entrou na gardería  e Paulo cun enorme sorriso díxolle as súas mestras e aos seus amigos que Pedro 
era o seu irmán. Pedro que apenas dicía nada  díxolle a Paulo estes son os teus amigos e este díxolle que 
si, que: “son  os meus amigos e os teus tamén meu irmanciño querido”. Chegaron a casa os dous irmáns e 
cun grande sorriso nos beizos dixéronlle aos seus pais:”grazas por todo, cando vos morrades recordaré-
mosvos sempre” e os pais dixeron que era unha alegría e unha sa'sfacción inmensa ter uns rapaces tan 
bos como eles, Paulo e Pedro alegráronse moito e despois de cear fóronse deitar para madrugar pola ma-
ñá e ir á gardería onde lle esperaban os seus amigos para xogar xuntos e diver'rse xuntos como dous ra-
paces infanJs da primeira infancia. 

DAVID 
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INSOMNIO 

 

Días sen noite. Cando Morfeo nos evita, o máis efectivo é abandonar a cama e deitarse de novo cando se 
teña sono de verdade. 

Os minutos parecen horas e as horas días. Así se resume a expe-
riencia que cada noite experimenta numerosas persoas ante o de-
sexo e a necesidade de durmir e a imposibilidade de conseguilo. 
Non hai solucións máxicas para conciliar o sono, non hai ovellas 
milagreiras, nin libros que logren durmir o lector insomne. 
Recoñecer que se sofre insomnio e acudir ao médico é o paso de-
terminante para solucionar este problema que afecta en maior 
medida a partir dos sesenta anos, cunha incidencia superior nas 
mulleres. Segundo os últimos estudos o 6.4% da poboación espa-
ñola padece insomnio e o seu impacto varía en función do sexo, 
(afecta ao 7.8% das mulleres e o 4.9% aos homes), e da idade 
(diagnosticáronse un 3.3% nos máis novos fronte a un 9.8% nos 
maiores de 65 anos). 
Entre os posibles tratamentos os fármacos hipnóticos deben de ser 

o derradeiro recurso, xa que a risco de caer no pesadelo da súa dependencia é alto. Non obstante, nos 
últimos desenvolvéronse medicamentos máis específicos para este trastorno e con menos efectos se-
cundarios. É a miña enfermidade e teño que aprender a convivir con ela. 

JUAN 

 

SENTIMENTOS 
 

O meu corazón é meu 
o meu corazón é teu 

o amor é meu 
o amor é teu 

a túa delicadeza é miña 
como unha flor. 

 

ANA NIETO 

PEQUENAS HISTORIAS II 

SOBREPOÑERSE 

 
Hai lugares bonitos e lugares feos pero tamén hai lagos e bosques queimados. O lume levou-

no todo por diante e para máis desgraza tamén levou por diante xente nova e persoas maio-

res. Tamén alí onde o lume actuou, outras xentes perderon as súas pertenzas e quedaron sen 

nada. Pero, pouco a pouco volveron a empezar de novo con gran desexo de ter un fogar per-

manente e non ter que ir de aquí para alá. 

Elisa 
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PRINCIPIOS ÉTICOS FUNDAMENTAIS 
 

A ética ou moral no campo do saber e de facer humano. 

"O importante non e tanto deber senón facer". Para facer unha cousa ben, hai que 
saber ben. 

Chámase filosofía: esta palabra quere dicir, en efecto, amar á sabedoría, amor á ver-
dade. 

División do coñecemento filosófico. 

Cando esta filosofía alcanza o seu grao máis alto pregúntase isto: Que quere dicir 
que as cousas son? Que é, polo tanto ser?. Disto ocúpase a metafísica ou tamén a 
ontoloxía, e o primeiro tratado importante débese a un grego do século IV antes de 
Cristo: Aristóteles. E esa ciencia dos actos humanos chámase ética ou moral. 

Importancia da ética. 

Continuamente estamos a dar xuízos éticos. A liberdade 
é un valor humano. Isto é tan importante que se pode 
dicir, aínda que sexa simplificando un pouco, que unha 
persoa é o que sexa o seu comportamento ético ou mo-
ral, que en realidade dura toda a vida até que a persoa 
non adquire unha xerarquía de valores morais. 

Ética e política. 

En  palabras a política non é unha especie de " terra de 
ninguén", na que se poderían dar comportamentos que, 
na vida de relación interpersoal, se cualifican xustamen-
te de antiéticos: a mentira, a fraude, a calumnia, o su-
borno, a corrupción etc. 

Ética e relixión. 

Hai persoas que sosteñen que a relixión é un " crenza 
irracional" que se dá só porque unhas xeracións a transmiten ou impoñen outras. Es-
ta, prescindindo de que sexa un erro en materia de relixión, é un erro por falta de 
intelixencia, de exercicio da razón. 

A relixión pode entenderse, polo menos en dous sentidos:  

- Como relixión natural, é dicir, como o descubrimento por parte do home, grazas ao 
uso da súa razón, dun ser superior (deus), que creou o mundo e o home. 

- Como relixión revelada por deus, nunha intervención por enriba das forzas da na-
tureza, é dicir, sobrenatural, así no pobo xudeu e mais tarde con cristo, no cristianis-
mo.  

Toda relixión inclúe tres elementos moi claramente definidos: 

-Un conxunto de crenzas, unha doutrina. 

-Uns ritos de culto e adoración a deus. 

-Unhas normas éticas ou morais, que regulas o comportamento dos homes con deus 
e dos homes entre si. 

 

JOSÉ DARRIBA 
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ROSI E ROS 
 

Había unha vez dúas familias, unhas das cales tivo unha nena á que chamaron Rosi e 
a outra tivo un neno ao que chamaron Ros. Os dous nenos tiñan unha vida diferente, 
mentres que Ros xogaba cos seus amigos ao fútbol e aos coches, Rosi xogaba coas 
súas amigas á corda e á goma. Ían a colexios distintos e facían cousas distintas os 
dous. 
Cando chegou a xuventude, Ros saía con rapazas e Rosi saía con rapaces. Pasaron os 
anos e aí quedou a cousa. Pero un bo día, por estas casualidades da vida, foi moi 
curioso porque quixo que se coñecesen. Rosi ía ensimesmada no seu coa súa infusión 
nun vaso de cartón duro en plan executiva cara ao traballo, Ros ía co seu traxe e o 
seu maletín correndo porque chegaba tarde a traballar no banco. Si, os dous eran 
banqueiros. Ros, ao pisar a esquina moi á présa chocou con Rosi e tal foi o choque, 
que a infusión foi parar ao traxe de Ros, con tan mala sorte que o empapou de infu-
sión. Ros non sabía que facer e Rosi quitou un pano de papel do bolso e comezou a 
secar a mancha de infusión que lle deixou ela no traxe. Desculpáronse os dous á vez 
e cando se miraron, xurdiu entre eles un frechazo mutuo. Rosi pensou que era gua-
po, louro, de ollos azuis e cun bo corpo. Ros pensou que ela tamén era moi guapa, 
loura, de pelo longo e fermoso e uns ollos azuis moi bonitos. Déronse o número de 
teléfono e os dous fóronse ao traballo pensando un no outro. 
Pasaron os días e eran inseparables, tan inseparables que parecían xemelgos. Facían 
as mesmas cousas, en fin, facíano todo por duplicado. Levábanse tan ben, que deci-
diron casar. Non foi unha voda normal, senón que foi distinta. Ros ía vestido de gale-
go e Rosi de galega. Elixiron como lúa de mel ir ao Algarve en Portugal. Os anos pa-
saron e non tiveron fillos, pero eran unha parella modélica. Como en todas as pare-
llas había altibaixos, pero sempre os superaron ata o fin dos seus días. 
E esta foi a historia de Ros e Rosi. 

 
ANA NIETO 

MELANCOLÍA 
 

Ás veces séntome triste como unha vella tarde 
de outono sen nome de tristuras melancólicas, 
entón o meu pensamento vaga xunto ás tum-
bas dos mortos onde hai cipreses e salgueiros, 
que abatidos polo vento se inclinan ata caer nas 
lousas de pedra dos nosos devanceiros e tamén 
dos nosos familiares e amigos que botamos de 
menos na vida. 

A melancolía é a tristura que se aferra a nós ata 
cansarnos, a dor, a pena, a soidade. Cando se 
te morre un familiar, un ser querido, un sénte-
se triste, cando ese familiar que un perdeu era 
moi importante na súa vida, vaise vendo como 

a vida vai quedando sen nada. Agora acórdome 
de historias tan tristes, sen poesía, que deixan 
moi, moi brancos os meus cabelos. 

DAVID 
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AMIGOS, INFANCIA 
 

Non tiven amigo ningún, 
nin a miña infancia. 
Roto teño o recordo, 
unha idea plausible, 

que me enche de gozo e alegría, 
a vida que levei, 

non é a mesma que levo. 
Cal é a fórmula? 

Como ter amigos? 
E a resposta, 

quérenme todos moito. 
Todas as persoas, 

en xeral 
que en realidade, 

nin me veñen nin me van. 
Será como se moven os xirasoles, 

no campo, a beleza innata e presente. 
Iso é vida 

natureza exterior 
beleza interior 

máis ou menos igual. 
O sexo non importa 
ser home ou muller 

distintos pero iguais. 
Razas ou etnias 

distintos pero iguais. 
Para ter amigos 
doado ou difícil 

o tempo, as ideas, 
a nosa cabeza. 

Máis vale só que mal acompañado. 
Estar rodeado de xente 

natural, bonito, extraordinario. 
Bordalo con amor 

non aparecerá o terror 
nin o pudor, 

dunha dama espida, 
sen folgos 

do cabaleiro 
máis sincero. 

O amor 
a amizade 

Que bonitos son! 
Viva! 

Que dure a felicidade 
moitos días máis. 

 

 

PATRICIA COGOLLUDO 

AMADA AMADO 
 

Unha idea desatinada 
fixo matar a túa amada 

ela ben achada 
encontrábase baixo o xardín 

entre árbores, froiteiros e piñeiros. 
A túa cara queimábase 
o seu rostro palideceuse 
ás veces bágoas caeron 

sobre a túa face de amado. 
Poderoso corazón 
só ama unha vez 

e así te encontrabas 
roto por cupido 

e as súas causas. 
Margarida! berrarás 

ela moribunda 
non poderá facer nada 

nin nada dicir: 
"Ámote, 

canto te amaba, 
ámoche Margarida 

e por ti 
todo o daría 
amada miña" 

Deixareiche unha flor, 
unha margarida, 

e o meu corazón múrchase. 
Adeus para sempre Margarida 

chorei e vaguei 
polas rúas da vida 
dos corazóns rotos. 

A miña cabeza queimada 
como o lume 

queima a leña 
e o paso do tempo 
envellece a pena. 

Que dano deixaches no meu corazón! 
Margarida  ámote ata o fin! 

Agora fúcheste. 
Namorado de ti estou. 

 

PATRICIA COGOLLUDO 
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A ENTREVISTA 
 

Para este número da revista A voz de Lenda, os reporteiros Emilio Turco 
e Kino Alján, decidiron entrevistar a Dona Victoria Manchón, familiar, 
colaboradora co taller de musicoterapia que se realiza os mércores póla 
tarde no centro de rehabilitación,  socia e presidenta da Asociación 
Lenda, mestra de educación primaria, muller comprometida coa saúde men-
tal, dinámica, positiva e moito máis. 

Nesta ocasión a entrevista se realizou no propio local de Lenda e aí 
vai para vós!! 

 

-Onde naciches? 
-En Reinosa, en Cantabria. Un pobo de alta montaña onde nace o río 
Ebro. 
-Consideras que a vaca é de onde nace ou de onde pace? 
-De onde pace. 
-En que traballas? 
-Mestra de primaria. 
-Gústache o teu traballo? 
-Moito. 

-Cando empezas a sentir interese pola docencia? 
-Cando a miña irmá me levou á súa escola e me deixa dar clases aos máis 
pequenos. Eu tiña dez anos. 
-Resultouche difícil sacar a carreira de maxisterio? 
-Non, foi moi doado, o difícil foi a oposición. 
-Coa experiencia que tes volverías escoller esta carreira? 
-Si, sen dúbida. 
-Por que te decantaches polo ensino infantil? 
-Quería ser médico ou mestra, pero elixín mestra porque non había car-
tos na casa. 
-Usas algún método de ensino? 
-O método machuca: explicar, explicar, razoar, convencer e dar a cada 
un o que necesita. 
-Que tal te encontras entre nenos? 
-Segura, tranquila, relaxada, contenta e algunhas veces enfadada. 
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-Cal é a materia que máis che gusta impartir, e cal a que menos? 
-A que máis as matemáticas e as ciencias naturais xa que son a miña es-
pecialidade e a que menos, a xeografía porque deberiamos levar os nenos 
a estes sitios. 
-Que é o máis conflitivo e o máis agradable do ensino? 
-O máis agradable os nenos, e o máis conflitivo a maioría das veces a 
administración. 

-Consideras que o ensino público é de calidade? 
-Si, sen a máis mínima dúbida, pero habería que ter máis materiais. 
-Cambiou moito o ensino dende que ti o recibías ata os días de hoxe? 
-Moito, en dous aspectos principalmente, un para ben, hoxe xa non se 
permite o castigo. E un para mal, baixouse moito o que teñen que apren-
der os nenos. 
-Podes notar a través da conduta dos nenos en clase problemas persoais? 
-Si, moitos dos problemas da casa os traen á escola, se poden cóntanno-
lo e se nós podemos axudámolos. 
-Son máis conflitivos os nenos de agora que os de hai vinte anos? 
-Si e non, antes éramos menos conflitivos por medo a que nos pegasen, e 
agora sono porque teñen de todo, esíxeselles pouco e non teñen respon-
sabilidades. 
-Consideras que a nosa sociedade sobreprotexe aos nenos? 
-Si pero de mal xeito, soamente teñen dereitos e ningún deber. 
-Que cres que pensan os nenos dos adultos? 
-Que somos uns vellos, que non os entendemos, que estamos anticuados, 
pero cando teñen unha pena nos piden axuda. 

-Cales son as túas afeccións? 
-Ler, escoitar música en xeral, o cine, facer punto de cruz e de cando 
en vez non facer absolutamente nada, é dicir, estar de vaca. 
-Que música te gusta? 
Toda a música que me faga sentir algo, que me diga algo, que me emocio-
ne. 
-Pode influír a música no carácter das persoas? 
-Moito, serve para rir, para chorar, para relaxarnos, para emocionar-
nos, para durmir. 
-A música amansa as feras? 
-Totalmente de acordo, practícoo todos os días na miña clase. 
-Que che parece a substitución dos xogos tradicionais polos actuais 
(videoxogos, ordenador)? 
-Fatal, moi malo, por que se perden as relacións persoais, a imaxina-
ción, estar ao aire libre, as vidas compartidas... e cos novos xogos 
poténciase o individualismo, a soidade, o egoísmo, etc. 

QUINO E EMILIO 

O SOL 
 

Será o mar 
será a lúa 

ou talvez os teus belos cabelos 
morenos que iluminan 
o mar, a lúa e o teu 
sol que che ilumina 

só a ti. 

PARA PATRICIA 
 

Patricia es a mesma 
cos teus máis e os teus menos 

pero a túa pel cega 
só cando floreces 

 ti volvícheste 
como unha rosa vermella. 

NURIA 



30 

DEPORTE 

 

É toda aquela actividade física que involucra unha serie de regras ou normas a desempeñar dentro dun espa-

zo ou área determinada. A miúdo asociada á competitividade deportiva. 

Polo xeral debe estar institucionalizado, require competición cun mesmo ou cos demais. Como termo solita-

rio, o deporte refírese normalmente a actividades nas que a capacidade física pulmonar do competidor son a 

forma primordial para determinar o resultado, non obstante tamén se usa para incluír actividades onde ou-

tras capacidades externas ou non directamente ligadas ao físico do deportista son factores decisivos, como a 

agudeza mental ou o pensamento. 

Os deportes son un adestramento tanto para quen o realiza coma para quen o observa e o practica. 

O deporte ten unha grande influencia na sociedade, destaca de xeito notable a súa importancia na cultura e 

na construción da identidade nacional. No ámbito práctico o deporte ten efecto tanxible e predominante-

mente positivo nas esferas da educación, a economía e a saúde pública. 

No apartado económico a influencia do deporte é indubidable, debido á cantidade de persoas que practican 

o deporte así como as que o disfrutan como espectáculo de masas facendo dos deportes importantes nego-

cios que financian a os deportistas, axudantes, medios turismo e experimentan suxestivamente un maior be-

nestar. 

BRAIS 

UN DÍA 
 

Mañá levantareime de madrugada, quero ver como a lúa oleira barbada vai desaparecendo no cánta-

ro dun día, no ámbito preciso deste mes de inverno. Como unha orquestra tocará ao comezar un 

“jota” e unha muiñeira, as sete cores do arco da vella, as sete cores da luz, desaparecerán no ceo 

deixando pegada. Eu ireime polos sendeiros en busca de fentos, en selección de plantas salvaxes e 

florecidas que despois collerei sobre o campo cando o oleiro poña o vaso nas mans de deus. Terá o 

olor silvestre dos bosques e deus dirá cun enorme sorriso que brillantes son e que ben olen as miñas 

terras de Galicia. 

DAVID 

COMO SI FORA AO MARXE. 

 

O púdico e o podre. 

(O PÚBLICO E O PRIVADO) 

 

A novena me saíu a primeira … HIMNO A  XOIA … non ao pasalo BEN. 

 

-Ti que perdiches? 

-A conta 

 

Fai trinta anos non o entendía … Visto na festa do traballo de Barcelona “hi haurà 
un dia en què el treball vencerà”. 

 

EZAMA 
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DEBUXOS DOS NENOS 

 

Os	 debuxos	 son	 unha	 das	 mellores	 formas	 de	 expresión	 dos	 nenos.	

A	 través	 dos	 seus	 trazos	 podemos	 saber	 como	 son,	 o	 que	 pensan	 e	 o	 que	 senten.	

Para	o	neno	os	seus	garabatos	e	debuxos	son	a	expresión	dos	seus	sentimentos	e	emocións.	Calquera	

trazo	pode	ser	su�iciente	para	descubrir	o	seu	mundo.	

Grazas	á	análise	dos	seus	debuxos	podemos	comprender	o	que	o	neno	quere	dicir	acerca	do	seu	inte-

rior	 e	 o	mundo	 que	 o	 rodea.	 Tamén	 a	 parte	máis	 inconsciente	 observando	 as	mensaxes	 que	 nos	

transmite	e	non	a	perfección	das	súas	creacións	

Para	que	o	neno	debuxe	abertamente	non	se	debe	obrigalo,	este	ten	que	ter	ganas	de	facelo;	deste	

xeito	 exprésase	 con	 liberdade,	 ademais	 de	 estimular	 a	 súa	 imaxinación	 e	 creatividade.	

Podemos	aprender	do	seu	carácter,	personalidade	e	necesidades.	Tamén	coñecer	por	que	etapa	do	

seu	desenvolvemento	está	a	pasar.	

Necesitamos	analizar	os	debuxos	que	o	neno	realiza	durante	un	perı́odo	de	tempo,	pois	con	só	un	de-

buxo	non	se	pode	facer	unha	interpretación	completa	e	para	isto		debe	poñer	o	seu	nome	e	a	data.	
 

En que lugar da folla debuxa? 

Con	só	observar	a	posición	dentro	do	papel	na	que	se	encon-

tra	o	debuxo,	ou	os	diferentes	detalles,	podemos	obter	infor-

mación,	como	a	súa	forma	de	ser,	a	súa	actitude	fronte	á	vida	

e	o	seu	ámbito	

Se	mostra	 soltura	e	 facilidade	no	 trazo;	 é	 un	neno	sociable,	

alegre,	seguro	e	que	se	adapta	con	facilidade.	

Se	o	tamaño	do	debuxo	é	grade;	seguridade,	pensamento	po-

sitivo.	Se	pola	contra	é	pequeno;	tranquilidade,	introversión,	

timidez.	 Aı́nda	 que	 as	 súas	 creacións	 son	 simples,	 obtense	

información	mediante	os	seus	trazos	e	cores	utilizadas.	Tra-

zos	circulares	 (neno	aberto,	 relaxado,	extravertido,	alegre	e	

con	entusiasmo).	Liñas	en	direccións	diversas;	 	enerxı́a,	me-

do.		
 

Debuxos. 

Na	columna	da	esquerda	é	o	pasado.	Se	a	maior	parte	do	de-

buxo	se	atopa		nesta	zona,	indica	que	os	pensamentos	do	ne-

no	xiran	arredor	do	pasado,	que	non	vive	o	presente,	nesta	

mesma	 posición	 adoita	 haber	 cousas	 que	 o	 identi�ican	 coa	

nai.	

Columna	central:	presente.	

Columna	dereita:	futuro.	

Cores	utilizadas:	en	termos	xerais	as	cores	pasteis	ou	suaves,	 indican	sensibilidade,	as	cores	fortes,	

agresividade.	Vermello,	verde,	rosa,	marrón,	gris,	negro,	amarelo	e	laranxa	,	son	os	máis	utilizados.	O	

azul	indicarı́a	un	neno	con	harmonı́a,	adaptación	aos	cambios.	

Os	animais	e	obxectos	tamén	nos	dan	moita	información.	Dos	catro	anos	en	diante	os	debuxos	empe-

zan	a	ter	máis	detalles,	están	mellorados,	mesmo	poden	debuxar	varios	elementos	relacionados	en-

tre	si,	nunha	mesma	folla	de	papel.	Se	lle	pedimos	a	un	neno	que	debuxe	un	personaxe,	sen	sabelo,	

debuxarao	con	tendencia	a	representarse	a	si	mesmo,	e	do	resultado	deste	debuxo,		podemos	obser-

var	cada	unha	 	das	partes	do	corpo	en	relación	ao	resto	do	personaxe.	Tamaño	grade	ou	pequeno,	

cabeza	grade	ou	pequena,	brazos	longos	ou	curtos,	as	pernas	largas	ou	curtas,	ollos	grandes	ou	pe-

quenos.	

Non	sei	se	o	comentei	anteriormente,	de	todo	o	explicado	hai	que	ter	en	conta	a	idade	do	neno,	pois	

non	debuxa	do	mesmo	xeito	cun	ano	que	con	cinco,	diso	dependerá	a	súa	interpretación.	

Que	curioso	 é	o	mundo	dos	meniños,	cantas	cousas	nos	din	sen	dicir	nada	ou	nos	ocultan	cos	seus	

debuxos.	

MERCHE	



32 

OS ESTÉVEZ 

CAPÍTULO III 
 

AUTOBUSES 

 
Os Estévez teñen grotescos autobuses de sete metros, artrópodos xigantes que capturan no  Mar de Herba. 
A súa forma de domesticación é expeditiva, baléiranos da maior parte dos órganos internos deixándolles 
tan só os ganglios relacionados coa locomoción e alimentación. 
Estes autobuses teñen seis patas articuladas coas que dan tremendos saltos de trescentos metros caendo con 
puntualidade británica e exactitude matemática nas paradas. 
Posúen unha longa lingua cuberta de dentes que enrolan como un resorte no interior das protuberantes ca-
bezas que recordan aos cabezudos. Con ela limpan os ollos compostos das partículas de po provocando ao 
facelo unha abundante salivación. 
A misión do condutor sentado na testa cabina consiste en coidar de que todo estea en perfecto orde, cobrar 
o importe dos billetes e, en caso de extrema necesidade, botar area polas tibias do artrópodo a xeito de freo 
de man. 
Os asentos acomódanse á anatomía multiforme dos Estévez e tamén á súa irregular temperatura, xa que 
estes seres teñen sangue frío e dependen de estufas, lámpadas de raios UVA e da súa espléndida estrela, un 
xigante vermello para quentarse. 
Mentres viaxan, nunca intercambian ningún tipo de comunicación e, ao carecer de xanelas, miran fixamen-
te a pantalla de televisión que os pon ao tanto dos últimos acontecementos do planeta Estévez. 
O coñecemento da realidade é neles moi curioso. Coñecen ao dedo os montes, mares, vexetación, clima... 
dos planetas dos seus sistema solar e, non obstante, apenas si recordan o nome da rúa na que viven e, por 
suposto, descoñecen totalmente os seus veciños aos que nunca saúdan. 
A chegada dun estranxeiro é todo un acontecemento. Desvívense en dar mostras de cordialidade e os seus 
ollos ambarinos resplandecen de alegría. Os seus petos baléiranse con prontitude, pois adoitan competir por 
dar o mellor regalo ao turista. 
A forma de saír do autocar é bastante expeditiva. Consiste en apertar un botón verde e, ao momento, son 
inxectados por un espazoso túnel de escape na beirarrúa. 
 

MANUEL TOMÉ BEN 

 

 

VENTÁS 
 

Ventás que se ven 
ventás da infancia 
cousas que se ven 

cousas que se esconden 
ventás de preto 
ventás de lonxe. 

 

ANA NIETO 
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UN ANACO DA MIÑA VIDA 

 
Nacín o día 14 de agosto de 1982. 
Son a máis nova dos irmáns, só teño un irmán que naceu o 16 de xaneiro de 1981. Nacín en Lugo no hos-
pital novo, pero no D.N.I. pon que nacín en Monforte de Lemos, porque o meu pai me rexistrou nesa vila. 
Os meus pais casaron o 14 de agosto de 1980 e dous anos despois nacín eu o mesmo día. 
Cando nacín eu o meu pai tivo un pequeno accidente co coche e fastidiou unha porta, a el non lle pasou 
nada, e o meu pai en vez de coller o autobús de Monforte a Lugo, ou pedirlle o coche á súa nai, ou que o 
levara ela a Lugo, non, foise a Monforte de volta. Non me viu ata pasar 15 días. 
Pola familia do meu pai víronme antes a miña avoa e tíabisavoa. Despois marchamos a vivir a Redondi-
lla, de aí a un ano fomos para Vigo, porque para ir aos especialistas tiñamos que ir a esa cidade. Estive-
mos a vivir en Vigo ata que tiven 6 anos, despois marchamos para Madrid ata que tiven 8 anos e volve-
mos para Vigo. Pasou un ano, fómonos a vivir a Ponferrada e de aí a un ano de volta a Vigo, porque á 
miña nai pediu o traslado e lle tocou Pontevedra. 
Cando tiña 14 anos collín unha cadela en Ponferrada sen o permiso dos meus pais, a miña nai non a que-
ría e deixámola en Ponferrada co meu pai e o meu irmán que logo dunha semana veu para Vigo. Cando 
levei á miña cadela ao piso de Ponferrada non a quería a miña nai, entón non aparecín polo piso para co-
ller o tren a Vigo. A miña nai veume a buscar ao parque, alí aparecín, entón fun para casa coa cadela, dí-
xome a miña nai que quedaba unha semana en Ponferrada e que despois a devolviamos, pero non foi así e 
a cadela agora ten 15 anos e tivo fillos e quedamos co máis grande da camada, que agora ten 8 anos. 
A dia de hoxe temos 4 cans 2 gatos e 2 tartarugas. Os meus cans chámanse Yuly, que é a nai, o fillo dela 
chámase Rory Gallagher, púxenlle este nome na honra do cantante de Taste, gran músico, que tamén to-
caba a guitarra ao estilo Rock Blus, e ao meu can gustoulle. 
Cambiando de tema, cando eu tiña 3 anos tiven pneumonía, o meu pai díxolle a miña  nai que durmía a 
sesta e que despois me levaba a urxencias, pero a miña nai viume tan mal que me levou no colo e ao meu 
irmán da man. Cando unha prima se puxo enferma levouna inmediatamente mentres eu durmía a sesta. 
Cando tiven problemas co alcohol, había botellas de viño e cervexas, un día que cheguei a casa despois 
de estar de marcha, bébeda, abrín a neveira e había unha botella de "Rioja", bebín a botella dun so trago 
coma se fose auga. 
Agora estou recuperada, vou a "Lenda" e xa non bebo alcol. Os meus pais agora están separados. O meu 
irmán vive en Lanzarote, traballando no I.N.E.M. 
Agora vivo coa miña nai e con Xabier, 4 cans, 2 gatos, e 2 tartarugas. Xavier e un encanto de home, te-
mos sorte a miña nai e eu, déixame a bicicleta e faime uns agasallos fabulosos. 
Agora teño mozo, levo con el un ano e tres meses, chámase Santi, vive en Chapela de abaixo e chámano 
"Lobo". 
"O pan é para os lobiños". 
Continuará.  

ADA 

PEQUENAS HISTORIAS III 

PALLA NO TELLADO. 

Paquita ten que poñer palla no seu tellado porque lle chove dentro da súa casa e non pode 

cambialo porque lle custa moito diñeiro e ela gaña pouco. O seu home morreu nun accidente 

laboral e como non tiña seguro de vida tivo que poñerse ela a traballar para sacar os seus 

fillos adiante. O diñeiro non lle chega para arranxar o tellado e por iso tivo que poñer palla 

en vez de tellas. 

ELISA 
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A MIÑA INFANCIA EN ALEMAÑA 

 
Todo comeza cando nacín, era un vinte e oito de xullo de mil novecentos noventa e dous. Os meus pais 

leváronme para Alemaña cando apenas tiña un ano, alí traballaba o meu pai, no aeroporto de Flucafen. Eu 

era moi pequeno e a miña nai coidábame nun 

piso alugado. Cando tiña dous anos entrei nu-

nha gardaría que se chama- ba Hundkai, eu apenas 

coñecía nada pero foi entón cando empecei a co-

ñecer outros rapaces, alí fixen amigos, algúns 
chamábanse Purrok, Lass, Down, e amigas como 

Swenia, Magat e Friday. Eses eran os meus 

amigos, xogabamos todos os días e a mestra que 

se chamaba Frau Kron en- sinábame moito. Así 

aprendín a falar un pouco de alemán, todas as 

tardes xogaba con eles, xa que viviamos no mesmo barrio. Cando cumprín cinco anos tiven que retornar ao 
meu país de orixe, España, porque os meus pais me dixeron que tiña que estar cos meus tíos, pero non me 

fun de Alemaña sen estar unha última vez cos meus amigos da infancia. 

DAVID 

O PAXARO NICANOR. 

 

Nicanor Que calor! 
morriches un día 

farrapento de máis. 
Nicanor Canario! 
viviches, piaches, 

e despois todo rematou. 
Morreu de felicidade! 
Dixo o meu mestre. 

Viva! 
Pasouno ben 

na vida 
agora está no ceo 

voando coa súa alma 
Nicanor descansa en paz 

canario cantor. 

 

PATRICIA COGOLLUDO 
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Borja é un rapaz que non vai matar, que se namora, ou non “hai movida”, o que máis 
me gusta das rapazas é a súa forma de ser e de segundo a cara. Estou a progresar 
moito xa o di o meu médico, estou enfermo, pero coas pastillas axeitadas non sei  se 
poderei curarme, pero podo facer unha vida plena, teño que admitilo, teño unha es-
quizofrenia paranoide, mediqueime forte dende os 17 ou 16. Cando tiven unha mala 
movida  co meu pai, acolleume con todo o seu cariño a miña avoa, pero xa menos en-
fermo e con mais parvada, porteime fatal e tiven que volver cos meus pais. Antes to-
dos estaban mal, eu, o meu pai,  e tampouco recibía moito  cariño da miña nai e ir-
mán. Tratoume  5 anos o doutor Delgado e medícanme sempre mal por ignorancia, 
doíame todo o corpo e deume unha picada en Madrid.  

En Nadal pegueille ao meu pai, fíxenlle moito dano e despois case lles pego 
aos policías pero aínda que  apenas me contiven, logo chegou a ambulancia. No hospi-
tal estaba fatal ata que me puxeron o soro, mandáronme a outro hospital e cambiou-
me o carácter, eu sen motivo ningún “estaba pala”, fillos de puta.... pregúntanme  si 
eu era así e eu dixen que non son así. 

Agora lévame 5 anos e 18 meses o Dr. Noguerol e me estou curando, primeiro non 
acertou moito, aquí saben como estou dende que nacín, síntome moi ben, estanme 
curando no Rebullón, este e o mellor hospital que coñezo por moitas cousas, porque 
os médicos son competentes. Só vou o Rebullón  dous días a semana e xa me curei ou 
case. Grazas doutores. 

 

BORJA  

RECORDOS DA MIÑA NENEZ 
 

Sendo neno, recordo cando ía á escola onde se atopa agora o Viaduto de Redondela. 
Aos cinco anos lembro que pasaba o tren polo viaduto de Ourense a Vigo. Perdoade, pe-
ro esquecín dicir antes que a partir do século pasado, o século XX, polo 1973 deixou de 
funcionar este viaduto, que quedou fóra de servizo. Despois quitaron as vías del. Anos 
despois despezárono e deixárono como está agora.  
Teño recordos nos que xogabamos ás bólas no "pardiñeiro" (que non existe agora) ao 
lado da miña casa cos meus amigos. Tamén teño recordos sendo neno no terreo dos 
meus avós, criando cans de caza e me lembro de tomar morotes, que son fresiñas pe-
quenas nunha palliña, e as xuntaba e tomaba cun vaso de viño con azucre. E o digo 
porque é verdade e non me gusta facer apoloxía do alcohol despois de máis de 15 anos 
ou máis sen tomar diso. 
Naquela época lembro que pasaba un coche cada hora ou dúas. Agora xa non hai tran-
quilidade en Redondela. Despois ía á praia coa miña nai, á entrada, ao lado do 
“Repouso”, e as viaxes na “Búrbida” que era propiedade de Don Enrique Pereira. Cando 
estaba marea baixa iamos un pouco máis lonxe para darnos un baño.  
Lembro que a miña infancia foi moi feliz, co meu amigo Efren que,  por circunstancias 
da vida fai moitos anos que non sei nada del. Tamén nos gustaba ir en bicicleta a per-
correr grandes distancias ou subir á estación nova a ver pasar os trens. Non había os 
entretementos como agora, pero eses tempos foron moi bonitos. Na puberdade e na 
transición viñeron os problemas gordos. 
Espero que vos gustase. 
 

CARLOS TORRADO 
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A BICICLETA 
 

A bicicleta moderna, tal e como a coñecemos hoxe en día foi inventada 
nas últimas décadas do século XIX por distintos enxeñeiros. Estes foron 
engadindo a deseños anteriores de madeira, distintos elementos que fo-
ron configurando a bicicleta actual: o cadro de ferro, os  pneumáti-
cos , os freos, as catalinas, os tensores de cambio, etc. 
A bicicleta evolucionou tanto que pouco ou nada ten que ver cos deseños 
orixinais. De feito, no único que se parece é no motor, e é que segui-
mos a ser nós, os humanos, os que impulsamos as nosas bicis e consegui-
mos así manter o equilibrio e non caer, e trasladarnos de un punto a 
outro. 

A día de hoxe e pese que a bicicleta leva máis 
de cen anos de evolución, todavía non se sabe 
por que esta mantén o equilibrio se a impulsa-
mos á velocidade axeitada. Parece ser que un 
grupo de científicos está a buscar a fórmula 
que de a solución a este problema matemático. 
Mais, o único que teñen claro, é que son tres 
as causas determinantes para que a bici manteña 
o equilibrio: masa, forza e efecto xiroscópico. 

Eu non son científico e pouco sei de matemáti-
cas, pero se hai algo que lembro perfectamente 
da miña infancia é como conseguín manter por 
primeira vez o equilibrio cunha bicicleta e así 
moverme de un lado para outro a toda velocida-
de. 

A miña primeira bicicleta foi unha “BH” vermella, pequena, con dous ro-
díns. Creo que eu tiña cinco anos cando meu pai tomou a iniciativa de 
quitar da miña bici a roda pequeniña que quedaba, e facía que eu manti-
vera o equilibrio e puidera moverme con ela. Lembro que foi na casa dos 
meus avós, á cal accédese por unha carreira propia que une esta casa 
con outra duns curmáns e coa estrada. 
Era primavera, o sol raiaba con toda intensidade e alí estaba eu, enri-
ba da bicicleta, quieto e co meu pai agarrando pola sela. E chegou o 
momento. Meu pai dixo:  

- Preparado, listo, vai!  

E despois dun pequeno empurrón, alá fun. E é que fun parar contra o mu-
ro que hai na marxe dereita da carreira e que separa esta do eido dos 
avós.  
O primeiro intento foi un pequeno fracaso e non impediu que houbera un 
segundo. E así foi como me volvín a atopar sobre a bici, quieto e co 
meu pai agarrando dela pola sela. E meu pai dixo: 

- Preparado, listo, vai!  

Un pequeno empurrón e alá fun. Esta vez conseguín non ir cara a dereita 
pero nuns segundos eu estaba entre o millo que había na marxe esquerda 
da carreira. Un pequeno erro, quedoume claro que o manillar, salvo nas 
curvas, ten que ir sempre recto.  
E chegou o terceiro intento. Eu sobre a bici, teso coma un pau e co meu 
pai agarrando a bici pola sela. E meu pai volveu repetir:  

- Preparado, listo, vai!  
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Un pequeno empurrón e alá fun, pero esta vez ao chan e como, por moito 
que digan, a paciencia dun pai non é infinita, decidimos deixalo para 
outro día. 

E  ese día chegou, uns días despois dos primeiros intentos, no mesmo 
lugar. Pero esta vez o día estaba cuberto, poallaba un pouco. Na casa 
so estaban meus avós e un curmán da miña mesma idade andaba a dar vol-
tas pola carreira coa súa bici. Entón meu avó fixo que me subira na bi-
cicleta e díxome:  

- Ti pon o pé esquerdo sobre o pedal e o dereito sobre o chan, feito?  

- Feito. – Respondín, e sen saber como, a fórmula que andan agora os 
científicos a buscar púxose en funcionamento na miña bici e xa non vol-
veu fallar. 

Pode que ningún de nós dea coa fórmula en cuestión, pero se de algo es-
tou seguro é que a maioría recordamos o momento en que esta se puxo en 
funcionamento por primeira vez nas nosas bicis.  

Dende aquela a bicicleta non parou de medrar ao ritmo que eu medraba e 
as rodas inda hoxe non pararon de xirar. 

XAQUÍN VIDAL 

GALICIA. 

Galicia terra meiga na que nacín 
Galicia terra de mariñeiros e emigrantes 
xentes que tiveron que exiliarse. 
Galicia terra de poetas 
que tiveron que fuxir ao estranxeiro. 
Galicia terra de grandes festas 
san Froilan de Lugo. 
Galicia con catro provincias marabillosas 
e unha fermosa capital 
onde tes en Compostela 
unha bela catedral. 
Ai! a miña Galicia 
quérote tanto 
que te teño que dicir 
onde ti vaias 
eu irei 
onde ti morras 
eu morrerei. 
Galicia sempre no meu corazón 
no máis profundo do meu ser. 

 

DAVID BLANCO 

PRIMAVERA. 

Delicados son os labios que bico 
as miñas palabras parecen tenras 

a todo o mundo ao que falo 
refunfuñona póñome 

pero logo todo desaparece. 
Despois chego ao encontro 

debe ser xusto e sincero 
ou moi perecedoiro. 

Como a froita que como 
como os ricos bicos 

como unha flor que ulo. 
Chega a primavera 

cos seus rezos, a súa feminidade 
as súas faldras, aquelas mulleres 
pantalóns curtos, aqueles homes. 

Primavera de cores 
de brisas 

de quentas 
de temperatura e tempo ideal. 

 
PATRICIA COGOLLUDO 
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RECORDOS DA INFANCIA 
 

Un dezanove de febreiro de 1967 sobre as 4.00 h. do mediodía, asoma-
ba a miña cabeza e a miña nai tróuxome a este mundo. Pasaron os dí-
as, semanas, meses. Saíronme os dentes, empecei a andar e a valerme 
por  min mesmo, logo a gardaría... 
Pero retornemos á nenez: acórdome dos meus primeiros zapatos da mi-
ña nai, do meu pai, dos meus irmáns, da bicicleta, da primeira vez que 
vin a tele, da noite, da praia, do mar, da miña primeira película, dos 
meus veciños, dos meus primeiros amigos, do meu primeiro coche, mo-
to, dos meu primeiros cartos , do meu primeiro traballo... pero volvo a 
non falar da miña nenez, do ben que xogabamos na praia, das festas... 

LOIS 

PERSOEIROS  I 
 

Ramón 
Este é un neno que se chama Ramón, ten problemas para respirar e o seu aparato non o deixa vivir como a 
outros nenos e nenas da súa infancia. Ramón ten que ir á escola cun aparato no nariz para vivir un pouco 
mellor e os seus compañeiros rinse del por culpa deste aparato que leva. Pero non todos se rin del. Algúns 
compañeiros senten pena por el porque non pode facer o que quere coa súa vida. Ramón xoga ao fútbol 
cos seus amigos. Estes están orgullosos de xogar con el pola súa valentía e de como leva a súa enfermida-
de. Os seus pais están moi preocupados porque Ramón está moi triste por levar este aparato para respirar 
mellor e a súa familia está orgullosa del porque é moi valente ao levar a súa enfermidade coa cabeza alta e 
non escondéndose dos demais. 

Toñito 
Toñito ten unha bomba de osíxeno que non o deixa levar unha vida normal e se pasa tres semanas no hos-
pital. Está canso da vida que leva porque ve os seus pais sufrir por el. Ten moi boa relación cos seus com-
pañeiros de clase e fai ximnasia e xoga ao fútbol co seu pai e o adestrador do equipo. 
A Toñito gústalle a natación, pero por culpa da súa enfermidade non pode nadar. Tamén lle custa o tenis, 
pero tampouco pode practicalo porque é un deporte moi rápido e Toñito cánsase moi pronto. 
Soña con ser un bo cirurxián para poder axudar aos nenos e nenas enfermos do mesmo que ten el. 
Está preocupado polo seu pai porque non ten traballo para sacar a familia adiante e Toñito está a pedir que 
lle dean ao seu pai un traballo do que sexa. Os seus irmáns están sans e necesitan comer para sobrevivir na 
aldea de Arousa, onde a xente é moi xenerosa por axudar aos veciños que teñen problemas económicos. 
Pero Toñito soña con ir a Madrid a ver o seu equipo de fútbol que é o Real Madrid. 
 

Charo 
Charo comprou un chaleco para a voda da súa prima Paula que está cun colombiano que está a vivir en 

Galicia dende hai tres anos e traballa como carpinteiro da empresa da súa cuñada que leva dende os 21 

anos traballando para axudar á súa nai que quedou viúva con 8 fillos pequenos e ela, que é a maior. 
 

Nacho 
Nacho ten unha clínica de estrepoloxía onde traballan persoas que non teñen traballo e que saíron da uni-

versidade de medicina como enfermeiras con pouco grao e con boa vontade de traballar e de saír adiante 

pola vida de todos. 
ELISA 
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DE VIGO A ESTAMBUL, POLOS RÍOS DE EUROPA 

 

 Tivemos unha idea e decidimos rescatala do mundo dos soños para convertela en proxecto e levala 
adiante, aproveitando que agora, xubilados, temos tempo dabondo. Agora mesmo, cando escribo estas 
liñas, navegamos a altura das Cies, saíndo de Vigo co obxec'vo de chegar a Estambul. O peculiar da viaxe 
é a ruta que escollemos. Trátase de navegar pólos ríos e canles de Europa entrando neles por Ostende 
(Bélxica), chegar ao Rin pólo Mosa, e desde alí pólo Main  ao Danubio para saír ao Mar Negro e, a través 
do Bósforo, chegar a Estambul. A viaxe durará seis meses e poderemos coñecer e visitar vilas e cidades de 
Centro-Europa que foron claves na nosa historia colec'va e hoxe parte fundamental da Unión Europea 
que con tantos traballiños tratamos de construír. 

 Somos catro tripulantes abordo do Tristan Tres,  un motovelero de 10,20 m. que ten a base no Liceo 
Marí'mo de Bouzas, de onde par'mos. 

 A navegación fluvial prac'camente non existe en España, salvo algúns anacos de dous ou tres ríos 
da península que dan para pouco. Sen embargo en Europa a navegación polos riós foi clave no  desenvol-
vemento das sociedades europeas dende a an'güidade, pasouse nos tempos modernos a construír canles 
e esclusas que enlazaron uns ríos con outros e, dende prac'camente o século dezasete, construíse unha 
rede navegable que foi clave no desenvolve-
mento económico e social das sociedade e 
países da Europa Central. Por esta rede cir-
culaban mercadorías e persoas con facilida-
de, rapidez,  economía de medios e eficien-
cia, o que fixo florecer o comercio e as  ac'-
vidades económicas no con'nente. Basta 
saber, para ter unha Idea da importancia 
que isto 'vo,  que só Francia conta hoxe 
cunha rede navegable de mais de 8.000 
km.. Coa chegada do ferrocarril a navega-
ción comercial pólos ríos esmoreceu un tan-
to, pero hoxe está en franca recuperación, 
es'mulada dende a propia EU, porque re-
sulta ser un medio de transporte rápido, 
económico e ecoloxicamente moi sos'ble. 
Pois ben, esa rede é a que imos u'lizar e 
quixeramos que esta experiencia nos permi-
ta comprender mellor a historia do noso con'nente. 

 Outra curiosidade a sa'sfacer nesta viaxe e coñecer de primeira man e comprender como son os 
pobos e cidades, a historia e os costumes e, en defini'va comprobar como viviron e viven as xentes da 
chamada Europa Central, esa gran rexión europea que é peza clave na construción da EU, a que pertence-
mos. Tivemos historicamente unha moi grande relación con estes pobos, pero as peripecias históricas dos 
séculos dezanove e vinte que nos vivimos, seguramente fixeron que as vellas relacións fosen en boa parte 
esquecidas e compre recuperalas porque cada dia que pasa, temos mais razóns para facelo: estamos liga-
dos a un des'no social, polí'co e económico común, como cada dia podemos comprobar   sen lugar a du-
bidas. 

 Son estes algúns dos centros de interese desta nosa viaxe, sen descartar outros e, sobre todo, sen 
desbotar o goce e o pracer que as viaxes producen. 

CARLOS VÁZQUEZ 
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CEO ESCURO 
 

O ceo está anubrado, escuro e tenebroso 
do van caendo as gotas de chuvia 

que van deixando charcos 
nas beirarrúas, nos camiños. 

Ceo escuro e tenebroso 
que derramas chuvia 

a cantarvos como trebóns. 
O teu que mollas os cristais dos coches 

e obríganos a usar limpaparabrisas. 
Ceo escuro e tenebroso 

que tes nubes 
de descarga, de tormenta, 

un día e outro 
vas clareando ata desaparecer 

no silencio 
no medio da nada. 

 

DAVID BLANCO 

O TEMPO 
 

O reloxo marca as horas 
os minutos a miña infancia 

os segundos a miña vida enteira. 
Aves da miña nenez 

simplemente de distintas cores 
negras, brancas, marróns, grises. 

Aves da miña nenez 
vir a min 

e eu xogarei convosco 
e volveredes do niño. 

 

ANA NIETO 

INFANCIA 
 
Un día vin as estrelas co meu telescopio e vin tamén a miña infancia. 
Non era unha infancia calquera, era a miña infancia verdadeira. 
 

Todos os anos 
vía as estrelas 
todos os anos 
a sentenza. 

 

ANA NIETO  
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A INFANCIA 
 

Terra de ninguén, terra de todos, 
a infancia laiase do seu infortunio, 
allea as guerras de tódolos modos, 

nalgúns casos empuñando con poderío, 
Poñendo os cóbados encol da terra onde medraron. 

 
De guerras absurdas pasamos o “primeiro mundo”, 

novas tecnoloxías invaden os nosos ca'vos, 
mal futuro que deixamos, un pobo pouco fecundo, 
transmitámoslle a nosa valía, que estamos vivos, 

facendo o que deles se espera, iniciar un cambio profundo. 
 

Axóuxeres, xoguetes, xogos e fantasías, 
que ninguén lle quite os nenos a súa realidade, 

pero preparémonos para superar as súas picardías, 
e educar con esmero co símbolo da loita e da liberdade, 

o seu paso firme a madurez, a ser mulleres e homes. 
 

Con este rapaz non hai que poida, non fai caso a ninguén, 
pois temos que mergullarnos nos seus pensamentos, 

e  facer dese  ca'vo insolente e egoísta, un neno, 
un neno sen máis, sen  esquecernos que sinte e padece, 

pero que ten que acatar a firmeza das nosas verbas, 
inflexibles, cariñosas, cheas de esperanza e de bondade. 

 
A esta xeración de nenos temos que darlle moito amor, 
amor inherente de pais, Jos ,avós, irmáns, familiares, 
porque estes nenos pasan moito tempo en soidade, 

síntanse incomprendidos, e desafogan a súa ira, 
no colexio, cós pais e familia sen estes ter culpa, 

¿non buscarán amor, protección, compañía, eses intres de 
felicidade compar'da cos que mais quere? Reflexionemos. 

 
FRAN SOMOZA. 
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BRILLAR 

 
Todo brilla na terra, 
a miña infancia foi brillante, 
a miña familia brilla, 
os sonos son sonos 
e brillan pola súa elegancia, 
as estrelas brillan 
nun canto 
e a lúa 
brilla cada noite 
na miña vida. 

 

ANA NIETO 

CHOIVA FRÍA 

 

Choiva fría que caes coma a neve 
nun día escuro e tenebroso. 
Choiva que mollas 
o cántaro dun día. 
Choiva que mollas  
as rúas da nosa Galicia. 
Choiva que auga botas 
e crecen os xardíns e flores. 
Choiva fría que un dia caes do ceo 
e outro desapareces coma a neve 
que se derrete coa túa auga fría 
como o xeo até quedar sen nada. 
Choiva fría que un dia estás 
e noutro xa non estás 
vas desaparecendo  
para dar paso a un dia 
claro, sol, despexado sen nube 
nun fermoso mar azul. 
 
DAVID 

POEMAS 

O suspiro sae do corazón 

as bágoas da alma 

E os bicos? 

iso é un don 

do amor. 

 

Quen 'vera ás 

para voar 

polo vasto ceo 

e o ancho mar. 

 

Noite de branco satén 

o amante ao amañecer 

cobre os ombros da súa amada 

co chal de satén. 

 

Oes a chamada 

namorada 

do corazón da túa amada? 

Non! 

Ah.... Non estás 

namorada. 

 

Que fermosa 

a vida 

cando o 

amor é loucura 

e desmesura. 

Mª ANGELES EZAMA 
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REFRÁNS POPULARES 
 

Auga pasada non move muíños (Chema) 
Auga que non has de beber, déixaa correr (Ezama) 

Fai ben e non mires a quen. (Berto) 
Casa de ferreiro coitelo de pau. (Quico) 

Aínda que a mona se vista de seda, mona queda. (Antonio) 
A esperanza é o último que se perde. (Chema) 

Cóllese antes a un mentireiro que a un coxo. (Ada) 
En trece e martes, nin che cases nin te embarques. (Benxamín) 

En agosto, frío no rostro. (Espe) 
Mans frías amores todos os días. (Ada) 

Deus aperta, pero non afoga (Patri) 
Segundas partes nunca foron boas (Patri) 

Máis sabe o demo por vello que por demo (Lois) 
A deus pregando e co mazo dando (Espe) 

Deus te de paciencia e un carro para levala (Anónimo) 
Dime con quen andas e che direi quen es (Juan) 

O que con nenos se deita, mexado levántase (Lois) 
Non lle pidas peras ao olmo (Patri) 

A muller e a gaivota canto máis vella máis tola (Ada) 
A cara é o espello da alma (Chema) 

Fillos criados traballos dobrados e despois de casados, multiplicados.
(Berto) 

Cría corvos e sacarante os ollos (Chema) 
Puta a nai, puta a filla e puta a manta que as cubría (Benxamín) 

Pola boca morre o peixe (Chema) 
Cando non hai pan ata as fragullas van. (Yoli) 

Es escravo das túas palabras e dono dos teus silencios. (Chema) 
A falta de pan boas son tortas (Merche) 

Os palleiros non se fan sen palla (Merche) 
Vale máis pan duro que pedra branda (Quino) 

Quen mal anda, mal remata. (Juan) 
O que a segue conséguea. (Espe) 

Non é máis quen máis ten, senón o que menos necesita. (Ada) 
Máis vale unha mentira que unha verdade a medias. (Chema) 

Amor ardente, lume quente. (David) 
Cando o río soa, auga leva. (Lois) 

Só acórdase de Santa Bárbara cando trona. (Patri) 
Do que vexas, a metade e do que che digan, nada. (Juan e Merche) 

O amor é cego pero os veciños non. (Ada) 
O amor non ten límites nin data de caducidade. (Nuria) 

No amor e na guerra todo vale. (Lois) 
Cando fuches martelo non tiveches clemencia, agora que es bigornia, 

ten paciencia. (Esperanza) 
Zapateiro aos teus zapatos. (Patri) 

Nunca te deitarás sen saber unha cousa máis. (Espe) 
Ata o corenta de maio non quites o saio. (David) 

Quen pega primeiro pega dúas veces. (Borja) 
A excepción confirma a regra .(Lois) 

Onde houbo amor, queda brasa. (Merche) 
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En terra de lobos hai que ouvear como todos. (Benxamín) 
Non fagas leña da árbore caída. (Juan) 
Can ladrador, pouco mordedor. (Berto) 

Na xente nova e na leña verde todo é fume .(Ada) 
En abril, augas mil. (David) 

Vale máis maña que forza. (Javier) 
Dous non pelexan se un non quere. (Chema) 

Quen ri o último, ri mellor. (Bejamín) 
Quen rouba un ladrón, ten cen anos de perdón. (Elisa) 

O hábito non fai o monxe. (Lois) 
Cre o ladrón que todos son da súa condición. (Patri) 

De tal pau tal quebra. (Antonio) 
Ande eu quente, ría a xente. (Manuel) 

A mal tempo boa cara. (Javier) 
A quen boa árbore se arrima, boa sombra abéirao. (Nuria) 

Amiguiños se, pero a vaquiña polo que vale. (Merche) 
Non por moito madrugar amence máis temperán. (Nuria) 

Lazos conseguen cans, con regalos escravos. (Ada) 
A cabalo regalado non lle mires o dente. (Brais) 

Galiña vella fai bo caldo. (María) 
Máis vale paxaro en man que cen voando. (Quino) 

Ao pan, pan e ao viño, viño. (David) 
Onde comen dous comen tres. (Yoli) 

Mexan por nós e din que chove. (Quico) 
Xa que non se pode falar, tocaremos. (Ezama) 

Por un can que matei, chámanme matacáns. (Borja) 
Quen non sabe é como quen non ve. (Sara) 

Cando os que mandan perden a vergoña, os que obedecen perden o respecto. (Espe) 

O TOBO 
 
Tobo, tobo, 
eu fun feliz dentro 
tobo, tobo, 
rompeu o saco 
tobo, tobo, 
véxote vir 
tobo, tobo, 
bendito sexas que nos dás 
acubillo 
tobo, tobo. 

 

ANA NIETO 

O VAIVÉN 
 

As ondas veñen 
as ondas vanse 

a miña infancia vén 
a miña infancia vaise 

como a noite 
como o día. 

A lúa desaparece 
o sol aparece 
así é o vaivén 

das cousas 
e a vida segue. 

 

ANA NIETO 

Grazas José por xogar comigo á pelota. 
Feliz día de San José. Un bico. 

OLALLA 



45 

PERSOEIRAS 
 
A nosa xente e os estranxeiros 
Collinlle o coche á miña tía Luísa que traballa nun taller de coches usados onde hai moitos in-

migrantes que veñen de Colombia e Romanía onde o pasan mal. Algúns conseguen traballo e 

outros non o conseguen. Por iso póñense a roubar á xente, por necesidade. Pero outros fano por 

amolar á xente honrada e decente que traballan como colleiteiros de olivas, laranxas, plátanos, 

mazás, uvas, kiwis e que tamén traballan como pescadores de atún, pescada, choco, mexillóns 

e como colleiteiros de patacas, tomates, verduras, porros, alcachofas, pementos. Todo isto fano 

os estranxeiros e tamén os de aquí, porque tamén eles necesitan traballar e non sempre hai tra-

ballo para todos. 

Algunhas mulleres teñen que prostituírse para saír adiante e non morrer de fame como nalgúns 

países onde os nenos e as nenas morren por non ter comida. Algunhas mulleres venden aos 

seus fillos para que non ter que enterralos. Dóelle separarse dos seus fillos. Así elas están tran-

quilas de que os seus fillos non pasen fame ningunha como os seus pais, que o están a pasar 

moi mal. 

 
Estela 
Onde está Estela? Está en Venecia con Paolo, o seu patólogo, 

ao que lle custa correr. Nas carreiras de motos traballa como 

mecánico. Pero a súa muller Estela intercambia bólas de billar 

para convertelas en colares de cores e para axudar ao asilo de 

persoas enfermas do pulmón. Estela está moi contenta polo 

que fai por outras persoas que o necesitan. Tamén axuda nos 

hospitais dando diñeiro para os nenos e nenas que están ama-

rrados ás máquinas de respiración onde moitos non o conse-

guen e acaban morrendo e dando moito dor aos seus familia-

res. 

 

Paula 
Paula é unha nena de 12 anos que ten os seus pulmóns moi 

danados por culpa da polución que respira no sitio no que vi-

ven a ela e a súa familia. 

Paula ten que levar unha máscara para non respirar o aire 

contaminado dunha fábrica de residuos de lixo e que hule moi mal. Paula ten que xogar coas 

súas amigas e coa máscara na cara. Para ela é moi desagradable esta situación porque se a 

quita a teñen que levar ao médico. Ela está cansa de ir ao médico por culpa da súa enfermida-

de. 

 

Purita 
Purita ten 15 anos e ten amores cun compañeiro de 14 anos. Purita vese con el ás agachadas 

porque os seus pais non o permiten porque son moi novos para ter unha relación. Purita e o 

seu noivo deciden escaparse das súas casas para vivir xuntos aínda que non teñan diñeiro ou 

ela busque un traballo para pagar un cuarto onde poder durmir polas noites e tamén onde vi-

vir. Os seus pais están preocupados porque non saben onde están os seus fillos e se están a 

pasar frío ou fame ou están a vivir baixo unha ponte dun tren ou dunha estrada. 

 
ELISA 
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HIXIENE NA INFANCIA 
 
É a rama de  Medicina que ten por obxecto o estudo das condicións que inflúen na conservación e mellora 
da saúde do home, tanto o seu aspecto individual, como na súa relación cos demais e o medio no que vive. 
DIVISIÓN DA HIXIENE 
Segundo a consideremos, xa sexa referida ao conxunto de normas encamiñadas á mellora das condicións de 
vida da persoa, ou ben en canto á aplicación desas normas aos distintos grupos sociais nos que se organiza 
a convivencia humana, estarémonos a referir á hixiene xeral ou á hixiene especial, respectivamente. 
HIXIENE XERAL 
Comprende entre outras, as ramas seguintes: 
--Persoal ou individual 
--Ambiental 
--Urbana (e rural) 
--Alimentaria 
--Epidemiolóxica 

HIXIENE INDIVIDUAL 
Insignia como previr as enfermidades, especialmente as 
contaxiosas, mediante normas de hixiene corporal e do 
vestiario, tendentes a eliminar do noso corpo determinados 
axentes patóxenos e micoorganismos nocivos, que xunto 
co po existente no medio, especialmente nas grandes cida-
des e concentracións industriais, son altamente prexudi-
ciais para a saúde. 
Pola súa importancia, estes hábitos de limpeza deben ensi-
narse ao neno dende os primeiros anos, aproveitando a 
época en ao que é máis acusada a súa imitación aos adultos 
(2-3 anos), de tal forma que este lles asigne o lugar que lle 
corresponde entre as normas de convivencia social. 
HIXIENE AMBIENTAL 
Medio ambiente 
É o conxunto de factores externos (físicos, biolóxicos, etc) 
no que se desenvolve o home, influíndo sobre este e deter-
minando os seus forma de ser e de vivir. 
Ao falar de medio ambiente , normalmente referímonos ás 
características que presentan o aire ou atmosfera, o chan e 
a auga nunha situación determinada 
A atmosfera 

É a capa gasosa que envolve a Terra. Na súa porción inferior, a que está en contacto co chan, recibe o nome 
de "troposfera". En condicións normais ao nivel do mar está composta por:78% de nitróxeno; 21% de oxí-
xeno;0,9% de argon; 0,03% de anhídrido carbónico; así como cantidades menores de ozono, vapor de auga 
e gases nobres. 
Estas porcentaxes mantéñense constantes a pesar da acción de distintos factores que inflúen negativamente, 
como é o caso da respiración das persoas e animais ou o da combustión derivada das actividades domésti-
cas e industriais, que consumen o osíxeno del aire., ao mesmo tempo que eliminan anhídrido carbónico. 
Un dos mecanismos reguladores desta proporción é a fotosíntese das plantas, polo que se fai necesario dis-
poñer de grandes zonas verdes nas cidades e coidar e ampliar os bosques e reservas arbóreas en xeral; que 
ademais da riqueza económica que representa o seu aproveitamento como materia prima, son un factor moi 
importante para o mantemento das condicións hixiénicas do medio. 
As condicións de salubridade da atmosfera veñen determinadas, ademais de pola súa composición, pola 
temperatura, humidade e presión. 
Temperatura 
Está fundamentalmente condicionada polo so, tanto pola calor que nos transmite directamente, coma polo 
que se desprende do chan, previamente quentado por el. 
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O organismo humano adáptase con relativa facilidade aos cambios de temperatura, pero cando esta varia-
ción sofre grandes altibaixos, inflúe negativamente na saúde, con efectos distintos segundo sexa a intensi-
dade e máis ou menos graos e as defensas de que dispuxemos para combater esta alteración do medio. 
As temperaturas baixas facilitan os enfermidades do aparato respiratorio, reumáticas, etc, e poden producir 
nos tecidos dende fenómenos locais de menor importancia, como as frieiras, ata a conxelación, e mesmo a 
morte por conxelación. 
Pola súa banda, as temperaturas altas poden producir queimaduras leves, insolación, queimaduras graves, e 
son causa de alteracións do aparato dixestivo, facilitando a propagación de enfermidades infecciosas rela-
cionadas con este. 
Humidade do aire 
Vén dada pola cantidade de vapor de auga que se encontra en suspensión na atmosfera, e máis concreta-
mente na troposfera, na que a maior concentración se dá por debaixo dos 4.000 m.Esta cantidade adóitase 
medir utilizando a denominación de humidade relativa, que é igual á porcentaxe entre a cantidade de vapor 
de auga existente nun momento determinado, e a cantidade máxima que podería existir á mesma temperatu-
ra. Mídese en gramos de vapor de auga por metro cúbico de aire. 
 
                                    Humidade existente 
Humidade relativa =                                    x100 
                                    Humidade máxima 
 
Se o resultado é 0, o aire está completamente seco. 
Se o resultado é 100, indica que existe saturación no nivel de humidade. 
O vapor de auga procede da evaporación dos mantos acuosos (mares, ríos, lagos, etc), e da transpiración 
das plantas e do chan. 
A súa influencia na sensación de benestar é importante, pois a temperatura se nos manifesta con maior ou 
menor dureza segundo o índice de humidade existente. 
En ambientes secos facilitan a transmisión de enfermidades bucofarínxeas, mentres que os moi húmidos 
son perniciosos para as afeccións reumáticas, cardiopulmonares, etc. 

NURIA 

ARROZ CON COGOMELOS 

 

Ingredientes: 
. Un pouco de aceite. 
. Cebola picada. 
. Pemento vermello picado. 
. Cogomelos limpos e torados. 
. Tomate picado. 
. Cenoria. 
. Chícharos. 
. Unha pas'lla de caldo de verduras. 
. Unha parte de arroz por dous de auga. 

 
 
 

Sofriximos unha cebola ben picada á que engadimos medio pemento vermello, un tomate, unha cenoria e 
deixamos que se fagan. A con'nuación engadimos os cogomelos torados. 
Nunha tarteira botamos un vaso de arroz e dous de auga, engadimos todas as verduras máis unha pas'lla 
de caldo, deixamos cocer durante quince minutos. 
Finalmente hai que deixar repousar durante cinco minutos. 

SARA  
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NICOLÁS PACK 
 

Atravesar o Desfiladeiro das Osamentas ao que raramente chega a luz do sol, 

habitado por espectros, vampiros e mil odiosos monstros sen conto, non é doa-

do ata para o guerreiro máis aguerrido, e non obstante Nicolás Pack, apenas 

un neno o conseguiu. 

E é que era un ser singular de cabelos dourados rizos, como un encanto, e ce-

rebro esperto. Posuía o don, que a poucos lles é dado, da perseveranza. 

Así chegou á afastada e etérea rexión de Brademburgo, onde aínda habitan 

os “brans” e os “juglus”. Seres míticos, anteriores ao conto, tecedores de 

lendas. Aos que o gramático e mitólogo, Josef Kuster describiu con precisión 

e honestidade no seu libro "Lendas do país de Rent" 

Tomemos as súas palabras para coñecer un pouco da súa vida e os 

seus costumes: 

"... os “juglus” son unha raza de xigantes grises, de aspecto anódino e alma 

de traballador, un pouco curtos de entendementos. Habitan a rexión de Bran-

derburgo dende que o seu profeta Emiac os conduciu a través das maris-

mas escuras nun periplo cheo de vicisitudes”. 

Cohabitan dende entón este mundo de misteriosas selvas cos seus aborixes 

os “brans”. 

Se os “juglus” son lerdos os “brans” son pícaros, se traballadores, os segun-

dos amantes do xogo, a aventura e a vida ociosa. 

Apenas chegan ao metro, de feito descoñecen esta medida, teñen a pel verme-

lla, as orellas de sabuxo, o nariz prominente dun azul ultramar, os ollos te-

lescópicos como os do camaleón, e o seu corpo miúdo, escamoso como o dun rép-

til e fráxil como o cristal de Bohemia, pero isto só durante o verán, o resto 

do ano é forte e atlético, e destila en todo momento un xugo aromático e de-

leitoso. 

En fin ambos os dous pobos posúen tan pouco en común que apenas se relacionan 

e se o fan, é con moderación, gardando as formas e nunca se deixan levar pola 

paixón dialéctica ... 

Baixo unha teca encontrouse con Ot. Unha “brans” xocosa e viva cuxo máximo 

interese no mundo era cazar paxaros coas súas redes, as súas ligas pegañentas 

e sobre todo coa súa escopeta de balotes dunha refulxente cor rosa. Capturara 

tres fermosos paxariños asiáticos. 

Era bela pero tan delgada que había que vela de fronte, pois o seu corpo fo-

ra esmagado entre pedras negras cando só tiña tres anos. Este era o culmen da 

beleza entre os “brans”. Disparou a un loriño morcego capiazul, que voaba an-

te o oco dunha árbore, errou o tiro e o pequeno balote velenoso incrustouse 

na cadeira dun diplodocos que pastaba os follas da árbore sal e este derru-

bouse como un neno adormecido. 

Ot colleu a man de Nicolás e correu, internándose na foresta, pois sabía que 

cando o dinosauro espertase o faría con toda a súa furia.  

 O día era cálido, fermoso e a xungla parecía un xardín, das árbores pendían 
caprichosas orquídeas de belas formas e cores metálicas, as libélu-
la meganeura, cos seus asombrosos setenta e cinco centímetros, escapáranse do 
carbonífero superior e voaban sobre a poza ante os bocexos dos crocodilos. 
Abondou unha mirada dos diminutos ollos de Ot para que o neno a quixe-

se sempre, e tivese como a maior das ditas compartir a súa  ledicia  e levar 

as súas gaiolas, mentres do ombro da cazadora colgaba un zurrón con dous fai-

sáns dourados.  
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Tras un sendeiro sinuoso chegaron  ao poboado, onde ela nacera e do que non se 

movera, xa que os “brans” non son amantes das viaxes. 

Tres ducias de casas dispersa en torno a unha fonte da que manaba unha auga 

vermella con sabor a granada. As casas, de seis metros de altura e corenta de 

diámetro, eran de mármore branco con forma de ovo, seis ventás e unha porta de 

ferradura. Unha rampla de mármore negro envolvíaas en espiral, facendo as ve-

ces de terraza horto, xardín. 

No interior, sen divisións poucos mobles e no seu 

corazón unha cheminea granítica da que colgaba 

unha cadea cunha pota negra como o inferno. Un 

saboroso guiso de coello daba a benvida aos fa-

mentos recén chegados. 

Nicolás sentiu esa ineludible necesidade, ao non 

encontrar o cuarto de baño preguntou a Ot e esta 

indicoulle a parte traseira da casa, onde unha 

parra dun metro de altura facía ás veces 

de escusado. O neno houbo de esconderse baixo as 

follas para non ser descuberto polos veciños, 

unha folla de col serviulle de papel hixiénico, 

unha vez liberado volveu entrar. 

Ot deixara as súas capturas sobre unha preciosa 

mesa lacada e aproveitara a súa ausencia para po-

ñerse un sutil e curto vestido de seda azul. Va-

riedade luminosa que só se dá na rexión de Bran-

dembrugo. 

Ambos os dous dirixíronse á taberna do pobo, que rexentaba a nai. Centro de 

reunións e de chácharas onde se deliberaban os problemas sociais, e se daba 

boa conta de grandes xerras de hidromel. Alí aprovisionáronse de lambetadas e 

unha botella de doce xarope e despedíndose da matrona puxeron rumbo ao Areal 

da Frecha. Pequena praia con marea alta e enorme na baixamar, pois o seu dardo 

de sílice se estendía máis dun quilómetro no interior do océano. 

Aí mariscaron berberechos, que cociñaron xunto a unha poza. Ao pouco chegaron 

a ese grao de intimidade que nace nunha hora e perdura para sempre. 

Despois reuníronse cos amigos de Ot, Olivia, loura e pizpireta, a Seca, con 

aire de libraco, e o gordo e pérfido Jonás e, armados con tiratacos, os cinco 

internáronse na luxuriante vexetación abrindo sendeiros a golpe de machete ata 

que avistaron un grupo de pozas, que os nativos chaman as Piscinas Verdes, nas 

que nadaba e alimentábase da vexetación acuática un tapir asiático, que como a 

súa especie era negro con "calzóns" brancos, deseño que por paradoxal que poi-

da parecer lle fai case invisible no interior da espesura. 

De ollos e trompa pequenos, é tímido e pacífico e gústalle viaxar en zigzag 

como un borracho pola noite do país de Rent. Picando aquí e alá das plantas e 

volvendo sempre pola mesma senda. 

Os dardos velenosos deron boa conta del, mentres Jonás nadaba para sacalo da 

auga os demais fixeron unha cacharela. Unha vez en terra foi esfolando a súa 

grosa pel de aromática carne, mentres a noite os cubría co seu manto de miste-

rio. 

Ás poucas semanas era un máis da cuadrilla a pesar das dificultades que lle 

causaba a lingua aglutinante dos “brans”. Foi entón cando se interesou po-

lo “juglus” e visitounos en solitario polo anteriormente mencionado.  
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Vivían a un quilómetro escaso do poboado en torres de plúmbeo formigón de oito 

plantas con ventás de cristais afumados e ascensores antigravidade. Tiñan unha 

civilización hipertecnolóxica e ata para lavar os dentes facíano con cepillo 

eléctrico, odiaban o natural e tíñano por vulgar, estando sempre á última en 

inventos. 

Ao ver a Nicolás non lle fixeron ningún caso, deixándoo pescudar nas súas vi-

vendas e centros de traballo coma se non existise. Así coñeceu detalles máis 

íntimos desta raza de xigantes grises como o seu desprezo polo sexo, que con-

sideraban algo animal. Isto fainos vulnerables pois case non procrean e a súa 

poboación diminúe perigosamente. 

A única arte que admiten é a música mecánica creando composicións que aos 

oídos do noso explorador soaban brutais, sen harmonía. 

Pronto se cansou daqueles traballadores perpetuos e volveu á casa de Ot, á 

alegría e o desfrute lúdico dun tempo sen problemas, preñado de aventuras ci-

nexéticas e pobos singulares, alí rematará os seus días se a morte logra atra-

vesar "O Desfiladeiro da Osamentas". 

 MANOLO TOMÉ 

TIÑAMOS MAIS PORTADAS 
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ANATOLI KARPOV 

 
 

Anatoli Karpov naceu en Zatloust, un pobo dos Urais o 23 de Maio de 1951. Con catro anos aprende a mo-

ver as pezas e en pouco tempo empeza a gañar a xogadores de mediana clase. En 1961 consegue os seus 

primeiros triunfos nos campionatos escolares de Rusia. 
En 1963 estuda unha selección de partidas de Capablanca que terán grande influencia no seu estilo como 

xogador. O que fose campión do mundo, Miguel Botvinnik, deulle clases especiais. Máis tarde diría "aínda 

que esta escola non durou demasiado os meus contactos con Botvinnik foron para min unha serie de apro-

ximación ao xadrez”. En 1970 volve de Caracas co título de gran mestre. 
A finais de 1967 proclámase campión xuvenil de Europa ao gañar o sexto torneo Nimayer, celebrado en 

Holanda. Totalizou 5,5 puntos de 8 sen perder unha soa partida. 
Ao ano seguinte, 1968, é convocado para disputar o encontro URRS Iugoslavia. No seu taboleiro asombrou 

a todos, 3,5 puntos de 4 posibles contra Vijakovic. Por esta época, o gran mestre Furman tomou grande in-

terese polo mozo mestre, ambos os dous iniciaron unha gran preparación, nove horas diarias de estudo e 

participación en todos os torneos importantes. Furman propúxose construír con Karpov un xogo sólido e 

posicional sen descoidar a preparación física. Todo lle saíu redondo, Karpov clasificouse na fase previa pa-

ra lanzarse na final ata o triunfo definitivo de campión xuvenil do mun-
do. 
A finais de 1970 queda 5º-7º no 38º campionato da URRS celebrado en 

Riga. En 1971 celébrase en Deugapils as semifinal do 39º campionato 

da URRS onde Karpov graña sen perder partida. No total do campiona-

to Karpov conseguiu duas derrotas, doce táboas e sete vitorias. 
 Xoga en Puerto Rico a olimpíada estudantil na que vence a URRS, o 

resultado particular de Karpov foi de 7,5 puntos sobre 8. En novembro 
de 1971 participa no torneo memorial Alekhine. Participaron os mello-

res xogadores do mundo, entre eles catro campións mundiais, Karpov 

non perdeu unha soa partida das 17 xogadas. Tamén este ano participa 

por primeira vez no tradicional torneo de Hastings do que sae campión 

xunto co seu compatriota Korthnoi. 
No campionato soviético por equipos de 1972 logrou no segundo tabo-
leiro 3,5 puntos de 5 posibles co que foi o primeiro clasificado. 
O estilo de Karpov é nítido e claro como o de Capablanca. O seu calcu-

lo roza a exactitude matemática. 
Para chegar a campión do mundo é preciso un estudo e capacidade de traballo que non está ao alcance de 

todos. No caso de Karpov réunese o xenio e o estudo en tales proporcións que fan del un xogador excepcio-

nal. 
No que atinxe á apertura Karpov ten un coñecemento profundo e extenso, non intenta gañar rapidamente na 

apertura senón que trata de desenvolver o mellor posible as pezas e evita as temperás complicacións, sobre 

todo, cando os resultados non son claros, con tomar algunha vantaxe aínda que sexa pequena xa élle sufi-

ciente para poñer en apertos ao seu adversario. No medio xogo é onde lanza o mellor da súa inventiva e ten 

unha habilidade técnica fóra de serie para realizar a xogada cunha precisión impecable sen dar ningunha 

oportunidade ao contrario. 
O tres de abril de 1975 os xornais de todo o mundo dan a noticia de que Boby Fischer é desposuído do títu-

lo de campión do mundo pasando este a posesión de Karpov. 
ALBERTO LAGO 
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MUNDIAL DE FÚTBOL SUDÁFRICA 2010 

 
 

A Copa Mundial da FIFA 2010 celebrouse en Sudáfrica en-
tre o 11 de xuño e o 11 de xullo, sendo a primeira vez que 
s e  d i s p u t a b a  e n  Á f r i c a . 
O campionato estivo composto de dúas fases: na primeira 
conformáronse oito grupos de catro equipos cada un clasi-
ficándose para a seguinte fase os dous mellores de cada 
grupo. Os dezaseis clasificados xogaron partidos elimina-
torios ata chegar á final de Johannesburgo. 

Sudáfrica realizou un esforzo económico moi importante 
para realizar o mundial. Preto de dous millóns de entradas 
foron postas á venda para asistir aos 64 partidos, a dispu-
tarse en 10 estadios esparexidos por todo o país dos cales 
a metade eran novos. 

A este mundial regresaron varias seleccións tras moitos anos de ausencia: Corea do 
Norte, Honduras, Nova Zelandia, Alxeria, Grecia e Chile. A estes equipos hai que en-
gadirlles Eslovaquia e Serbia que participaban pero representando novos países. 
Durante a primeira rolda marcáronse 101 goles, a menor cantidade dende que parti-
cipan 32 equipos na fase de grupos. As seleccións da Conmebol convertéronse nas 
principais dominadoras desta fase, pasando os seus cinco equipos á segunda fase, 
con só unha derrota en 15 partidos xogados. Por outro lado Europa e África decep-
cionaron: seis dos trece equipos europeos e un só dos seis africanos pasaron á se-
guinte rolda. 

No grupo “A” cabe destacar a eliminación de Francia finalista do mundial anterior, e 
tamén, Sudáfrica que foi a única selección anfitrioa que ata o momento non pasou a 
primeira fase. No grupo “B” Arxentina clasificouse primeira e Corea do Sur segunda, 
conseguindo así pasar á seguinte fase. No grupo “C” Inglaterra e Estados Unidos pa-
saron á seguinte rolda. No grupo “D” Alemaña cumpriu 
os prognósticos e clasificouse xunto a Ghana para as 
eliminatorias. No grupo “E” Xapón clasificouse xunto 
con Holanda. No grupo “F” saltou a sorpresa clasificán-
dose Paraguai e Eslovaquia, quedando eliminada e últi-
ma de grupo a anterior campioa do mundo, Italia. No 
grupo “G” cumpríronse os prognósticos e clasificáronse 
Brasil e Portugal. No grupo “H” clasificáronse con certos 
apuros España e Chile. 

Na segunda rolda Sudamérica continuou co seu refacho 
e clasificou catro dos cinco equipos que tiña.  
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Brasil que eliminou a Chile, Paraguai a Xapón, Arxentina a México e Uruguai a Corea 
do Sur. Pero en cuartos só sobreviviu Uruguai que pasou a semifinais xunto con tres 
seleccións europeas, Alemña, España e Holanda. 

En cuartos de final Alemaña que viña de eliminar a In-
glaterra derrotou á Arxentina de Maradona, adestra-
dor cuestionado no seu país por algúns. Holanda ta-
mén gañou a Brasil con certa sorpresa e Ghana que-
dou cruelmente eliminada ao fallar un penalti na pró-
rroga por Uruguai. Tamén pasou España ao gañar a 
Paraguai. España polo tanto conseguiu pasar por pri-
meira vez a semifinais tendo en conta que en 1950 se 
xogou unha liguilla e non houbo eliminatoria. 

Houbo erros arbitrais importantes en todo o torneo. 
Nos oitavos de final, por exemplo, con gol non sinala-
do en fóra de xogo entre Arxentina e México. Ou ou-
tro que non subiu ao marcador a favor de Inglaterra 
contra Alemaña. 

Na final tamén houbo erros arbitrais, por exemplo a falta de penalización do arbitro 
ao xogo violento dos holandeses. 

Nas semifinais Holanda gañou a Uruguai e Alemaña perdeu contra España. Na final 
España consagrouse por primeira vez como campioa ao derrotar a Holanda na pro-
rroga. 

Neste mundial fracasaron as estrelas: Cristián Ronaldo, Messi, Kaka, Ribery, Drogba, 
Etoo e Roony. Os adestradores tamén saíron mal parados. Capelo ente-
rrou a unha xeración de xogadores. Domenech con Francia provocou 
unha rebelión de xogadores e Maradona non funcionou ben con Arxenti-
na.                                                          Ata a próxima. 

BENJAMIN 
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