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Con Manuel Núñez Singala e Instrucións para tomar café 

 

 

Recollemos a continuación unha selección de textos realizados polo alumnado de 2º de 

bacharelato ao que se dirixiu o encontro co autor no marco 

dos Encontros Literarios promovidos pola Dirección Xeral do 

Libro e o Fomento da Lectura do Ministerio de Educación.  

 
Partindo da lectura da obra, o alumnado realizou unha tarefa 

dividida en dúas partes. A primeira parte conlevaba a creación 

de diferentes tipos de textos; a segunda, unha investigación e 

reflexión sobre a relevancia de Isaac Díaz Castro e o 

Laboratorio de Formas como iniciativa empresarial avanzada, 

ancorada na lingua e a identidade galega. Contrastaron esta 

vía de futuro coa afrontada por empresas actuais.  Poñemos 

un pé na análise sociolingüística e outro no contexto histórico 

e social que nos levará aos primeiros temas de literatura do 

currículo.  

 

Como complemento á memoria, recollemos unha selección das producións da primeira 

parte, que responden a este guión: 

 

1. Recensión crítica de Instrucións para tomar café.  

2. Análise da estrutura da obra. 

3. Realización dun texto expositivo co seguinte título: Así somos os galegos. Has de 

partir do tratado na obra, pero podes aportar novos eixos arredor deste tema.  

(Extensión aproximada 200-250 palabras).  

4. Selección dun conto tradicional, ou varios a un tempo, e creación dun relato 

seguindo a liña creativa de Manuel Núñez Singala para os últimos textos. (Extensión 

aproximada 200-250 palabras ou máis, se o precisas).  
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Recensións críticas de Instrucións para tomar café 

 

 

En Instrucións para tomar café, Manuel Núñez Singala, da man da editorial Galaxia, fai unha 

reflexión sobre o que define o pobo galego como tal. Dende un punto de vista irónico e retranqueiro, 

como non podía ser doutra forma, o autor diríxese aos seus compatriotas para amosarnos o que nos 

fai ser nós, ser galegos. Nesta obra narrativa recompílanse varios relatos cheos de humor, que teñen 

como obxectivo facer unha crítica de diversos aspectos da sociedade actual, como poden ser a 

economía ou a política, e expornos eses costumes propios da Galicia que temos e que nós nin 

sequera nos decatamos de que están tan presentes no noso día a día.  

Como amante do humor, teño que admitir que a obra de Núñez Singala me gustou 

especialmente. Ademais de facerme rir coas múltiples referencias a hábitos tan nosos, o autor 

conseguiu que me parase a pensar nas realidades que, de maneira tan ocorrente, expresa, 

quitándolles o propio peso de seren reais inseríndoas en contos populares transformados. Deste 

xeito fainos recapacitar pero sen expresar literalmente que son problemas actuais que precisan 

solución.  

É unha novela que resulta fácil de ler, pois está a un nivel axeitado para que a xuventude 

poida entender todas as referencias que nela se fan sen ningún tipo de problema. É tamén moi curta, 

quizais demasiado. Lese tan rápido e faise tan amena que entristece rematala.  

 

 

Laura Pego Sampedro 

 

Instrucións para tomar café é un libro de narrativa composto por unha chea de relatos curtos. 

Foi publicado en  2015 pola editorial Galaxia e escrito por Manuel Núñez Singala. Autor galego nado 

en Lugo no ano 1963 e licenciado en  Filoloxía Galega. Na actualidade é director do Servizo de 

Normalización Lingüística da Universidade de Santiago de  Compostela, dende 1988. A escrita e a 

lectura son actividades do seu lecer.   

A obra trata diversos temas repartidos nas catro partes do libro. Malia iso, o tema principal da 

obra somos nós,  os galegos. O autor atende o comportamento dos galegos dende varios ámbitos: o 

familiar, o persoal, as amizades, o  turístico…, mais sempre dende o humor e a ironía. Os primeiros 

textos expresan unha realidade da vida cotiá dos galegos,  o noso comportamento e a nosa peculiar 

maneira de realizar moitos dos nosos enredos do día a día. Máis adiante, unha  parte adicada, en 

principio, a forasteiros aos que lles apetece aprender a actuar coma galegos. Hai instrucións para  

múltiples ocasións: para pedir cousas, para pagar, para gozar dun día de sol… Por último o “Libro de 

Contos”. Núñez Singala  usa relatos universais para tratar temas como a fantasía, a reflexión, a 

desconfianza, a confianza, ou o abuso dela… e  outros valores transmitidos de forma sutíl agochados 

en contos aparentemente tradicionais.   

As miñas partes favoritas foron, sen dúbida algunha, as dúas primeiras: “Libro de 

reclamacións” e “Libro de estilo”, ao  meu parecer, as máis entretidas e graciosas. Fixéronme sentir 

moi identificada como galega, e tamén ver como actos que realizamos habitualmente, de forma 

inconsciente en moitos casos, nos fan un pobo tan característico, tan do noso  xeito. Rasgos típicos, 

que enriquecen a nosa cultura e a nosa maneira de ser. Outro aspecto que me fascinou tamén, foi  o 

caso dos relatos de unha ou dúas liñas, a capacidade de dicir, con poucas palabras, un significado tan 
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extenso.  “Totalitarismo” por poñer un exemplo.  

          A parte que menos me convenceu foi probablemente a última, posto que algúns relatos 

posuían unha aprendizaxe, unha  moralexa agochada difícil de percibir. Porén, é un libro moi 

entretido e sinxelo de ler.   

Persoalmente, gustoume moito. Grazas por presentarnos a súa lectura.  

 

Marta Olveira Tomé 

 

En Instrucións para tomar café, Manuel Núñez Singala decántase por escribir un conxunto de 

diversas narracións, agrupándoas nun libro de relatos. Esta obra foi publicada por primeira vez no 

2014 pola editorial Galaxia, pero foron levándose a cabo máis impresións nos seguintes anos. 

Previamente, Singala xa publicara outros libros, principalmente de teatro: O achado do castro (1991, 

Premio Xiria de Creación Teatral) ou Menú de enganos (2010, Premio Frei Martín Sarmiento), entre 

moitos outros. Tamén tocou o ámbito do ensaio, como en En galego, por que non? (2009). 

A obra é un conxunto de relatos de diferente índole, pero que teñen o mesmo obxectivo: 

facernos ver como somos en realidade. En xeral, trata sobre os galegos, pero en moitos casos pódese 

extrapolar a calquera persoa. En canto aos temas que trata a obra, é case seguro dicir que toca 

practicamente os máis típicos. Dende temas de carácter político, social, lingüístico… ata aspectos 

máis simples como a cociña. Mesmo, na parte final, conta algúns contos clásicos, pero cunha 

perspectiva distinta. No persoal esta última parte foi a miña preferida, porque me pareceu moi 

orixinal. As outras tres partes nas que se divide o libro tamén son moi creativas, con relatos breves 

pero cheos de connotacións. Probablemente te sintas identificado con algunha das historias. Cómpre 

destacar tamén o aire de humor e, moitas veces, de retranca, que se respira ao longo de toda a obra. 

 

Manuel Parada Miranda 

 

 

 

 

Malia ser orixinario de Lugo, Manuel Núñez Singala considera Terra Cha, onde pasou a súa 

infancia e adolescencia, a súa primeira patria e Santiago de Compostela a súa segunda patria, sendo 

esta a cidade na que materializará a súa afección á lectura e inclinación pola escrita estudando e 

licenciándose en Filoloxía Galega. O autor é coñecido pola súa investigación sobre cuestións 

relacionadas coa normalización da lingua galega, que podemos ver plasmada nalgunhas das súas 

obras como En galego, por que non? ou no libro a comentar Instrucións para tomar café. A obra da 

editorial Galaxia, de edición única, conta cun total de cinco impresións. Podemos clasificala como 

narrativa, dentro do subxénero prosa, posto que está composta por agrupacións de historias curtas, 

contos e mesmo fábulas.  

Ao máis puro estilo galego, Núñez Singala preséntanos unha serie de breves relatos que reflicten á 

perfección o carácter dos nados no fogar de Breogán. Porén tamén teñen tamén a intención de 

ensinar a nosa cultura a aqueles de máis aló do cabo Fisterra ou de Pena Trevinca. Asemade, os 

microrrelatos que podemos atopar son de temática diversa, xa que entre eles un poden sernos máis 

familiares ao se inspirar en contos tradicionais e outros faranos reflexionar sobre certos aspectos 

lingüísticos do galego. Gustáronme especialmente: “Retranca”, “Envexa” e “Deforestación”.  
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Se es coma min deses que “non elixiron ser galegos, simplemente tiveron sorte”, non hai dúbida de 

que che sacará máis din sorriso a ironía, máis coñecida entre nós coma retranca, que imbúe as 

páxinas do libro.  

 

 

Clara Tomé Mariño 

 

 

Instrucións para tomar café é un libro de relatos de Manuel Núñez Singala, publicado na colección 

Literaria da Editorial Galaxia, no ano 2014 e que vai pola quinta edición, éxito ao que xa nos ten 

acostumados o autor de O achado do Castro. 

Os relatos agrúpanse en catro seccións: un libro de reclamacións, un libro de estilo, un libro de 

instrucións e un libro de contos. Aínda que moitos dos relatos das tres primeiras seccións poderían 

intercambiar a posición. O fío condutor da obra é a reflexión sobre os galegos feita con humor. 

Nestes relatos as cousas non son o que parecen, algo que xa acontecía noutras obras do autor como 

Menú de enganos. 

Os relatos son narracións sinxelas que se poden ler  aos poucos, en calquera lugar e orde, cunha 

retranca que fai que a narración mude de súpeto e permite que descubramos algo sobre nós que ás 

veces resulta doloroso, como no primeiro dos relatos, “Peso da Tradición”, un dos máis longos e que 

máis me gustou. A bota, símbolo da tradición traballadora da emigración, remata por pisar as 

cabezas dos novos emigrantes. 

En moitos dos relatos hai unha reflexión irónica sobre os usos e os prexuízos sobre a lingua, como o 

titulado “Casa Actual”, que evidencia a pouca consideración polo idioma. Tamén son especialmente 

reveladores os relatos “Intrucións para parecer galego I”, “Instrucións para parecere galego II”, “Fale 

galego, pero en español” e “Instrucións para parecere galego III”, “Vale, se se empeña fale galego, 

pero en español”. Esta preocupación está presente na súa profesión, xa que Singala traballa no 

Servizo de Normalización da USC.  

As reivindicacións tamén aparecen na obra, como no relato “Cocido Familiar”, onde a reclamación 

feminista trata, con ironía, unha situación familiar na que nos recoñecemos con facilidade. 

Finalmente, a revisión de contos clásicos mostra o efecto que un cambio ten na narración infantil, 

como na de Branca de Neve, na que esta explota os ananos ou na do parruliño, ao que desprezan 

chamándoo maricón. 

Nunha primeira lectura algúns relatos parecéronme moi divertidos e gustáronme moito, aínda que 

non encontraba unha relación clara entre eles. Pero a lectura completa presenta, cunha linguaxe 

sinxela, situacións familiares que rematan por sorprendernos e colocarnos diante do espello.  

 

Sabela Pérez Balvís  
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Análise da estrutura da obra 

 

Instrucións para tomar café é un libro de relatos curtos, algúns mesmo de menos de dúas 

liñas, que se divide en catro partes ou libros, cada un deles cunha liña temática para un conxunto de 

narracións: “Libro de reclamacións”, “Libro de estilo”, “Libro de instrucións” e “Libro de contos”.  

No “Libro de reclamacións” preséntanse diversos relatos que aluden a realidades diarias: un 

home que abandona a súa muller, a falta de eficacia da administración… No “Libro de estilo” 

trátanse temas máis relacionados coa nosa lingua, como a similitude co portugués ou a vergoña de 

algúns por falaren galego, entre outros. O “Libro de instrucións”, pola súa parte, di estar dirixido aos 

estranxeiros, pero o verdadeiro destinatario son os galegos. Móstranos con moito humor costumes 

moi propios da nosa terra que nós temos moi arraigados, pero que para a xente de fóra poden 

resultar moi confusos. Por último, o “Libro de contos” é un conxunto de narracións tradicionais 

modificados para serviren como metáforas co fin de dar a coñecer unha realidade que precisa dun 

cambio urxente.  

 

Laura Pego Sampedro 

 

Instrucións para tomar café é, canto menos, unha obra peculiar en canto á súa estrutura. 

Aínda tratándose dun libro de relatos, a obra destaca polo diferentes que son as súas partes. Son 4: 

un libro de reclamacións, un libro de estilo, un libro de instrucións e por último un libro de contos. As 

tres primeiras si que poden gardar algunha relación, pois todas xiran arredor das pautas para ser un 

bo galego ou dos nosos costumes. Non obstante, a última parte é un conxunto de contos populares 

recreados de forma distinta. 

Á súa vez, cada parte está dividida en relatos breves, algúns mesmo dunha soa liña. Os 

relatos do “Libro de reclamacións” son pequenas historias, moitas delas amorosas, relacionadas co 

carácter das persoas. Os do “Libro de estilo” teñen máis que ver con curiosidades, con actos que 

facemos sen darnos conta (desprezos, hipocrisía…). 

O “Libro de instrucións”, como o seu nome indica, é un conxunto de instrucións cuxa 

finalidade é explicar aos estranxeiros como se piden ou fan as cousas en Galicia. Este é o obxectivo 

teórico, pero evidentemente vai dirixido aos propios galegos. 

Finalmente, o grupo de relatos máis afastado do resto é o “Libro de contos”. Como xa se 

mencionou previamente, estes relatos son unha reinterpretación de contos famosos, como o de 

Branca de Neve e os sete ananiños. Ademais, tamén hai outro tipo de historias, como a do taboleiro 

de xadrez e os grans de trigo. 

 

Antonio Parada Miranda 
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Así somos os galegos 

 

 

Na terra onde se deixa de chover un día vaise á praia, habitamos unhas 2,7 millóns de 

persoas e todas nós compartimos o mesmo sentido do humor, a retranca. Non me cres? Fai a proba. 

Pregúntalle a calquera galego onde degustar unha boa comida, xa sexa este das Rías Baixas ou do 

Courel, de seguro ha responder que como a cociña de súa avoa non hai ningunha. Mesmo pode que 

che invite o domingo a velo por ti mesmo.  

De nós din, entre outros tópicos, que somos desconfiados cos de fóra, e razón non lles falta. 

Agora ben, trátase dunha desconfianza xustificada. Só hai que preguntarlle ao que, sendo do pobo 

de toda a vida, quedou sen sitio na praia por culpa dun veraneante, ou ao que lle censuraron a foto 

do caldo galego no Instagram e, mesmo falando máis serio, aos que non puideron escribir en galego 

por medo a que os encarcerasen.  

Pero… “¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos?”, como di a letra de 

Siniestro Total. Na procura de evitar responder con outra pregunta ou cun “depende”, podo dicir que 

os galegos somos guerreiros celtas, trobadores de cantigas de amigo, rebeldes irmandiños, naturais 

do Fogar de Breogán, emigrantes e exiliados aos que os invade a morriña, fillos de Rosalía e Castelao. 

Non obstante, ollo! Non somos todos iguais, non. Galicia está dividida entre fanáticos do Deportivo 

da Coruña e os que prefiren o Celta de Vigo. Entre os que sintonizan a galega para ver a Gayoso no 

Luar e os que mellor esperan ó xoves para non se perder Land Róber. Tamén os hai que tanto lles ten 

Xán coma Perillán.  

         Clara Tomé Mariño 

 

 

 

 

É moi dificil falar aen primeira persoa do plural. A existencia dunha psicoloxía colectiva é un tema 

complicado e disputado, no que acostuman aparecer algúns prexuízos. Hai moitos tópicos que 

circulan sobre os galegos que teñen que veer con como nos ven e como nos vemos nós. Parece 

evidente que determinadas condicións xeeográficas, naturais e históricas inflúen nos sentimentos, a 

conduta, o humor e a comprensión do mundo, é dicir, nos trazos fundamentais dos individuos e dos 

pobos. Por un lado, a nosa xeografía, coas  verdes montaña, o mar, a chuvia, o vento e as néboas. 

Por outro lado, a nosa historia, coa perda das institucións propias dende a Idade Media, a 

subordinación ao poder castelán, unhas elites de fóra, a emigración para poder subsistir e a negación 

do noso idioma. Todas estas características inflúen nalgúns dos trazos máis salientables dos galegos.  

O amor pola terra, a morriña, sentimento que algúns relacionan cos pobos de montañas verdes e 

néboas que se viron obrigados a emigrar en repetidas ocasións ao longo da súa historia.  

A indecisión e indefinición, que nos pode levar ao conformismo e a poñer sempre algún pero a todo 

o que ten que ver con Galicia e pode chegar ao desprezo polo propio. Pero que tamén axuda a que 

sexamos tolerantes e non dogmáticos.  

A retranca, que nos permite xofar co sorriso e a reflexión, que nos leva a enfrontarnos aos problemas 

con humor e tolerancia.  

Porén, “Se aínda somos galegos é por obra e gracia do idioma” (Castelao, Sempre en Galiza). A lingua 

é o elemento fundamental que nos convirte en galegos. A lingua inflúen de maneira decisiva en 

todas as características indicadas con anterioridade: sentimentos, conduta, humor e comprensión do 

mundo. Por iso, podemos rematar o texto cun poema, pois esta é unha terra poética e de poetas: 
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“Galicia somos nós: 

a xente e máis a fala. 

Se buscas a Galicia, 

en ti tes que atopal!” 

(Manuel María, 1972, Galicia, Os soños na gaiola) 

  

 

Sabela Pérez Balvís 

 

 

Recreación de contos tradicionais seguindo o “Libro de contos” 

 

Os tres porquiños 

 Érase unha vez tres porquiños, irmáns, que tiñan a intención de gañar a vida de tres 

maneiras ben distintas. Foi unha mágoa que se lles truncara o soño a todos.  

O primeiro, o máis novo de todos, pretendía rexentar un pequeno comercio de mobles feitos 

á man. Ao pouco de abrir a súa tenda, un proxecto para o que estivera anos traballando, anunciouse 

a inminente inauguración dunha grande multinacional que importaba moblaxe procedente doutros 

países, co que conseguía reducir á metade os prezos de cada artigo. O porquiño viuse na obriga de 

pechar o seu local, quedando no paro. Chegáralle o lobo. 

O porquiño do medio decidiu non arriscarse a rexentar o seu propio negocio. Pareceulle máis 

razoable e máis seguro pedir emprego na multinacional que frustrara os soños do seu irmán. 

Conseguiu que o aceptasen, mais o sentimento de tranquilidade por contar cun ingreso mensual fixo 

non lle durou moito: tras un par de meses, recibiu unha carta de despido. Chegáralle o lobo. 

O último dos porquiños contaba cunha labia innata que o impulsou cara a cima da pirámide 

laboral: chegou a ser o director da multinacional de mobles na rexión. Estaba completamente 

convencido de que aí estaría a salvo do lobo. Non contaba con que unha negativa do goberno do país 

a baixar os impostos ás grandes empresas provocase que o negocio de mobles trasladase as súas 

tendas a outro lugar no que si accederon a rebaixarlle as taxas. Como consecuencia, despediron a 

todo o cadro de persoal local, incluído ao director rexional. Tamén a el lle chegara o lobo. 

 A pesar de todos os esforzos, a crise do sistema capitalista conseguira comer xa os tres 

porquiños. 

Laura Pego Sampedro 

 

Estache todo mal 

Cincenta atopábase mirando desconfiadamente a señora de aspecto un pouco desastroso, quen 

dicía ser unha fada que a ía axudar. Esta propuxéralle ir ao baile real que se celebraba no castelo 

daquel príncipe que seus pais buscaban casar. Á rapaza pareceulle todo moi raro, unha señora 

aparece na eira da súa casa a dicirlle que lle podía conseguir un vestido bonito e unha carruaxe polo 

módico prezo de catro ratos e unha cabaza. Algo cheiraba mal, como que algo non cadraba. Cincenta 

non se fiaba moito pero rematou aceptando. 

—  Mire señora, paréceme ben o trato, pero hai un problema co que non acaba de contar. 

A fada mirouna desconcertada. 

— Vale si, paréceme ben o da cabaza pero o Concello mandounos o outro día botar insecticidas e 

matarratos pola colleita e garaxes e isto estragou todo, cabazas, millo, verzas… O único que 

aguantou foiche o aguacatero que prantou unha das miñas irmás. Quen o ía dicir. 
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A señora estaba perplexa, ninguén lle ensinara no Curso Para Fadas en Dúas Semanas a facer 

carruaxes de aguacates, iso era parte do curso premium e ela negarase a pagar. 

—  E como vou facer agora eu? Pois… Tráeme os ratos, a ver se polo menos podes ir en cabalo, aínda 

que sexa sen carruaxe. 

—  Pois non sei señora, vostede verá. E ratos non teño, acaso non escoitou o dos matarratos que nos 

mandaron poñer? 

A agora avergoñada fada desculpouse polo tempo que lle fixera perder á guapa rapaciña e foise á 

súa casa. 

Elba Calvo García 

 

 

Os zapatos 
 

O vendedor da tenda de zapatos non era quen de proporcionarlle un calzado axeitado a 

Cincenta. Esta, xa desesperada e sen opcións a mercar uns, decidiu ir a última hora da tarde falar co 

zapateiro da vila. Co tempo xusto, o home non era quen de facer aqueles zapatos cheos de 

esixencias; que se un bordo groso detallado con cores escuras, que se a punteira redondeada cun 

xiro perfecto de 180º, que se un pequeno alce na parte do talón…, por non falar da petición de 

cordóns de coiro perlado! Por elo, o zapateiro case sen opcións, mandou a Cincenta ao ferreiro. 

 Cando chegou a nave na que traballaba o ferreiro viu que estaba todo cerrado. De súpeto, 

botou unha ollada desesperada cara a man dereita e, por sorte, alí estaba o home de volta a súa 

casa. Ela pegou un bo berro, máis el non escoitou, así que tivo que correr tras del. Ao atrapalo, 

logrou falar con el malia o esforzo que fixo non valeu de nada. A resposta do ferreiro foi 

recomendarlle a un amigo seu, pois el non era quen de cumprir as premisas que Cincenta pedía. 

Axiña saíu escopetada a muller chea de tristura.  

Logo dunha longa camiñata, Cincenta atopou a casa do cristaleiro nas aforas da vila. Ela, 

atrevida e disposta a conseguir os zapatos para o encontro do día seguinte, petou na porta. A pesar 

de amolarlle o sono, Xosé foi quen de convidala a pasar. Tras unha conversa breve, Xosé propúxolle 

un modelo innovador de zapatos e Cincenta, sen tempo, aceptou cun feble si. O cristaleiro levouna o 

faiado, lugar no que desenvolvía o seu oficio. O home ben hábil e coñecedor das súas destrezas, 

deseñou uns zapatos de cristal a medida que non cumprían coas premisas que esixía a clienta, pero 

que finalmente a namoraron.  

Ao día seguinte, preto das oito da mañá e despois dunha noite apertada, o que máis lle 

mancaba naquel momento eran os zapatos. O erro atopábase en que as medidas que tomara Xosé 

do pé de Cincenta eran válidas soamente se non puña medias, máis sen elas, o vestido frouxo e 

floreado non rechamaría como é debido. Cincenta, enfociñada dixo: “Cágome nas medias que me 

deixou Pipi Mediaslargas!” Pipi non tiña culpa, máis Cincenta estaba completamente namorada dos 

zapatos que aquel cristaleiro lle fixera con tanto agarimo.  

           

  Damián Lijó Sampedro 

 

 

 

Pi Pi Pi! Xa son as oito da mañá. Peter espertou alterado e empapado en suor.  Cando era 

pequeno, súa avoa adoitáballe dicir que a suor era po de fada. A cabeza dáballe voltas e as sombras 

da habitación aínda a escuras parecían querer escapar del. A causa da súa respiración axitada, aínda 
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que retardándose por momentos, debía ser o soño que tivera. No entanto, non lembraba ben que 

fora o que pasara nel. Tampouco reparou moito en pescudalo. Xa chegaba tarde, tiña que espabilar e 

prepararse de contado. Pouco lle apetecía pasar a mañá na fila do paro, mais, que outra cousa podía 

facer? Colleu o coche, o mesmo que lle regalaran seus pais había sete anos por conseguir entrar na 

carreira de Filosofía. Aínda voaba que daba gusto. Puxo dirección á oficina de emprego, segunda 

estrela á dereita. Nada máis saír do coche saudou os xemelgos. Uns pasos por diante destes xa se 

atopaban esperando a que os chamaran o resto de membros do pequeno grupo qu tiña:  O Raposo, 

O Coello, O Mofeta e Oso. Fixéranse colegas a forza de coincidir todos os meses ao mesmo tempo no 

mesmo lugar. Eran case todos da súa mesma idade. Facíanse chamar “Os Nenos Perdidos”.  

Ben pasada unha hora, finalmente foi a súa quenda. Parece que o vai atender de novo O 

Manco. Que pouco lle gustaba que o atendese el. Polo que oíra, o home perdera a man de mozo, 

cando era máis coñecido co alcume de “Capitán”  e ía navegar a Canadá e ao Gran Sol. O que 

quedaba del agora era un rosmón atrapado coma Peter na oficina de emprego. Máis que de 

secretario, exercía de pirata e saqueaba o tempo da xente a que atendía. -A ver se medras dunha 

vez, rapaz, que xa estou canso de verte por aquí- dixo nada máis ver entrar a Peter pola porta, 

mentres que o sinalaba co garfo que tiña onde unha vez estivera a man esquerda. Xa case era hora 

de xantar cando emprendeu o seu camiño de volta a casa. O Manco puxéraselle filosófico, pero 

conseguira facelo pensar. Baixoulle o volume á música que soaba na radio do coche para centrarse 

mellor. Era hora dun cambio. De súpeto, o entusiasmo foi interrompido polo recordo do soño que 

tivera esa noite. Nel, Peter posuía o mesmo aspecto que cando tiña quince anos e habitaba nun 

mundo de fantasía, poboado por indios, fadas e sereas, onde se tiña que enfrontar ao seu maior 

medo: converterse nun adulto.  

        Clara Tomé Mariño 

 

 

 

Os tres porquiños 

 

Cada primeiro de mes chegaba don Lobo á vila en busca dos impostos que viña cobrar. Sempre 

comezaba polas casas dos máis pobres e case nunca tiñan como pagar, así que don Lobo sopraba e 

sopraba ata que destruía parte da casa como forma de pago. As casas eran de paus e batume, polo 

que non lle custaba moito facer estragos. A segunda casa xa era duns burgueses de clase media 

baixa, de cemento e algunhas pedras. Case sempre lle daban algo de diñeiro e don Lobo non tiña 

moito que soprar. Na última casa, pazo de nobres, que era de pedra de canteiros, sempre pagaban. 

Como os impostos eran os mesmos que para o resto, aquilo supoñía unha miseria en comparación á 

súa fortuna. Alí, don Lobo non tiña nin que dar un sopro.  

Un día fíxoo tan forte na aldea de palla que a destruíu, deixando o campesiñado sen casa e sen 

diñeiro, xa que llo levara todo. Ao mes seguinte, chegou para cobrarlles aos campesiños e non había 

ninguén, morreran todos de fame. Coa falta de impostos tiveron que aumentárllelos aos nobres e 

burgueses, que xa comezaron a protestar. Tempo máis tarde, os tributos remataron cos burgueses, 

deixándoos na quebra. Agora que todo se recadaba dos nobres, a cifra aumentaba e levoulle pouco 

tempo acabar coa súa gran facenda. Chegados a este punto, o rei era, sen dúbida o máis rico do 

continente, pero pouco lle durou a dita. Sen vasalos nin impostos, ao cabo duns meses ficou máis 

pobre ca os campesiños e refundido nos ósos, pois non tiña nin de onde sacar a comida.  

 

Lucía Rodríguez García 
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A bruxa dos chocolates  

 

Hansel e Gretel seguiron a seu pai polo bosque de cemento. Ollaban para todos os lados. Os pobres 

nenos, a carón das lonxas de peixe e dos enormes camións, parecían ananos. Camiñaran dende o 

centro da cidade ate o porto e o cansanzao empezábase a apoderar deles cando o seu pai se detivo 

en seco. Unha muller fermosa era o motivo da parada e o pai dos nenos comezou a falar con ela: 

- Estes son -dixo o home sinalando os pequechos. 

A muller mirou para eles con desagrado, case noxo. Examinounos e o que viu foi  un par de nenos 

pequenos, fracos e sucios. 

- Estes non valen nen a metade do que falamos -sentenciou. 

- Bilkis, non me podes facer iso! Quedamos en mil polo neno e seiscentos pola nena! -berrou o 

home. 

- Douche seiscentos polos dous. 

- Seiscentos dólares por dous nenos? Toleaches! 

Ante a negativa do pai, a muller volveu mirar os cativos. Nesta ocasión con máis detemento. 

O neno non valía nada, debía ter uns doce anos e era do máis común: estatura tirando a baixa para a 

súa idade, fraco, pel escura, labios grosos e vermellos; nada que chamase a atención.  

Logo mirou a nena duns dez anos e nela atopou algo de interese. Coa súa man osuda colleu a 

cara de Gretel facéndolle dano nas meixelas. A pequena tremía co medo e iso, tremer, era o único 

movemento que lograba realizar, pois por moito que lles pedía ás súas pernas que a axudaran a fuxir, 

estas non respondían. 

- Douche o que acordamos, seiscentos pola nena. 

- E que fago co neno? 

- Podes levarllo aos da lonxa 642, están bucando órganos e, aínda que está fraco, pode que 

sirva -dixo sen darlle importancia. 

Tras un minuto de cavilar o asunto, o pai accedeu a vender a nena. Bilkis sacou dun bolso 

que levaba baixo do ombro un faixo de billetes e tras darllos ao pai, díxolle ao neno que o seguira. 

- Non vou deixar a Gretel soa -exclamou para sorpresa da todos. 

- Ti fas o que eu che diga -berrou o pai. 

A pesar do tremor de pernas, Hansel seguía sen moverse e, logo dun par de berros máis, o 

pai perdeu os nervios e deulle unha labazada que deixou o pobre rapaz inconsciente no chan. Gretel 

tratou de axudalo, pero a muller suxeitouna do brazo e non a deixou acercarse. 

Mentres que a pequena estaba loitando por zafarse do amarre, o pai colleu o neno e 

levouno sobre os ombreiros. Xa case non podía ver os seus familiares cando Bilkis a soltou de súpeto 

facendo que caese de xeonllos. 

- Que lle vai pasar a meu irmán? - preguntou Gretel nun fío de voz. 

- O mesmo que che ía pasar a ti se non tiveses eses olliños azuis -dixo sorrindo 

sarcasticamente, sabendo o que lle esperaba- vas ser a raíña da casa dos chocolates.  

 

Valeria Baleirón Sobrido 


