
Concurso	de	Relatos	Ilustrados	

Educación	Infantil	

Lembranzas 

Insuela 

A Insuela de Cotobade en que eu nacín era unha aldea con máis vacas ca 
veciños. Agora veciños hai moi poucos, e vacas, ningunha. Daquela todos 
nos axudabamos uns aos outro nos labores do agro, e en moitos sentidos 
eramos como unha gra familia distribuída polos tres quinteiros que 
conformaban o lugar. 

1º	e	2º	de	Educación	Primaria	

Lembranzas 

Mamá Antonia 

Mamá Antonia chegou unha mañá a Insuela. Eu non me lembro, porque 
era moi pequeno aínda [...] 

Mamá Antonia nunca fora á escola, e o único que sabía de letras e de 
números era o que fora aprendendo en por ela nos mercados e nas feiras 
en que traballaba desde nena. Pero o seu enxeño natural compensaba a 
fata de escola, e a súa habilidade para o cálculo era tal que acababa ela 
máis rápido facendo as contas na cabeza ca calquera de nós con lapis e 
papel. 

3º	e	4º	de	Educación	Primaria	

Lembranzas 

A Insuela de Cotobade en que eu nacín era unha aldea con máis vacas que 
veciños.[...] 

Cando cheguei a Pontevedra para matricularme no instituto, 
chamábanme “o da aldea”. Case todos eran da cidade, e para eles 
resultaba estraño que un rapaz coma min, procedente dese mundo para 
eles descoñecido, fose compañeiro seu de estudos. Algúns preguntábanme 
como era a vida no sitio  de onde eu viña, e penso que máis dun sentía 
envexa cando lles falaba das gavelas de cativos que nos organizabamos 
para irmos roubar a froita dalgún veciño, de muxir as vacas e beber o leite 
morno ao dereito dos seus tetos, das longas tardes de verán a carón do 
río... 

	 	



5º	e	6º	de	Educación	Primaria	

Lembranzas 

Don Antonio 

O día que o coñecín, decidín non só que quería que don Antonio fose o meu 
mestre, senón que eu algún día quería ser un mestre como don Antonio. 

Era unha marabilla escoitar falar aquel home. Non se conformaba con dar 
a lección de corrido, sempre tiña tempo para explicar os motivos, as 
razóns, o porqué de cada cousa.[...] 

Sempre atopaba a maneira de estimular a osa curiosidade.Mentres outros 
profesores se limitaban a soltar a restra de ríos e cordilleiras que 
conforman a nosa xeografía, don Antonio explicábanos por que se forman 
as serras, por que unha son máis aguzaas e outras teñen contornos máis 
suaves, por que os ríos son vigorosos no seu curso alto e se van sosegando 
conforme se achegan á desembocadura, como se crearon as rías a partir 
dos vales costeiros anegados... 

1º	e	2	ESO	

Lembranzas 

Don Antonio 

 O día que o coñecín, decidín non só que quería que don Antonio fose o meu 
mestre, senón que eu algún día quería ser un mestre como don Antonio. 

Era unha marabilla escoitar falar aquel home. Non se conformaba con dar 
a lección de corrido, sempre tiña tempo para explicar os motivos, as 
razóns, o porqué de cada cousa.[...] 

Na clase de don Antonio estabamos ordenados segundo a nosa habelencia 
á hora de dar a lección. Cando cheguei , ocupei o último lugar,[...]pero 
axiña fun subindo posicións ata situarme de segundo. Nunca conseguín 
sacar do primeiro posto a Valeriano, o máis listo da clase. [...]Valeriano 
era un fenómeno, podía repetir palabra por palabra leccións enteiras, e 
case sempre era o primeiro en responder as preguntas de don Antonio, ás 
veces mesmo parecía que adiviñase o que ía preguntar.  

	 	



3º	e	4º	ESO	

Insuela 

A Insuela de Cotobade en que eu nacín era unha aldea con máis vacas que 
veciños.[...] 

Logo tocoume vivir noutros lugares, vilas e cidades, e en todos eles me 
sentín a gusto e ben acollido. Pero aquel sentimento de irmandade, de 
pertenza a un tempo e a un lugar, non o volvín experimentar. Supoño que 
ese tipo de vínculos só se establecen cando es neno. Algún pensador dixo 
que a infancia é a verdadeira patria das persoas, e non podo estar máis de 
acordo. Cadaquén é de onde é, e iso lévase para sempre dentro dun. Por 
iso, cando me preguntan como me chamo, sempre respondo o mesmo: “Eu 
son Antonio, de Insuela” 

Educación	Especial	

Insuela 

A Insuela de Cotobade en que eu nacín era unha aldea con máis vacas ca 
veciños. [...] Daquela todos nos axudabamos. [...] 

Se había que acabar un palleiro porque ameazaba treboada, aló ía a 
veciñanza toda, nenos e nenas incluídos, para ver de botar unha man. E se 
ardía o monte preto dalgunha casa, non quedaba ninguén de brazos 
cruzados, e incluso os máis anciáns e os eivados axudaban como podían. E 
o mesmo se había que descargar un carro de pedra para levantar un 
pendello ou abrir un suco para a rega dalgún predio. 

 

	

	

	


