
  

 

Por: Paloma e Alba        

Entrevista á Alcaldesa do V Goberno 
Municipal Infantil 

Por David Castro Vázquez, Alexandra Alonso Regueiro,Iago Alonso Castro , 

Victor Cabado Rodríguez, Joel  González Cabana, e Ricardo Fernnández. 

Gonçalves 6ºA 
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Que significa para ti ser  a alcaldesa infantil? 

Fíxome moita ilusión e estou moi satisfeita de poder representar a 
tódolos nenos do cole e da cidade. 

Que opinión tes do alcalde de Lugo? 

É un señor de barba moi simpático e amable. 

Que farías para mellorar a cidade de Lugo? 

Quixera que se puxeran 
máis zonas verdes, par-
ques e espazos para 
que os cans fagan as 
súas necesidades . 

Que cambiarías do cole-
xio? E da túa clase? 

Fainos falta un salón de 
actos para poder facer 
os festivais, bailar, can-
tar e facer obras de tea-
tro. Da clase cambiaría 
os encerados , a persia-
na que ten un furado, o 
percheiro e o mural. 

Gústache vir á escola? 

Depende, algúns días si e outros non. Sobre todo non quero vir os 
luns. 

Que materia che gusta máis estudiar? 

De Coñecemento do Medio a parte de historia e a astronomía. Ta-
mén me gusta o inglés. 

Gústache o horario que temos? 

Non, por que teño que levantarme moi cedo. 

Como é o profesorado do  colexio? 

Excepto algúns profesores , o resto ben. 

Gústache a comida do comedor? 

Menos os purés o resto si, ainda que podía mellorar algunha comi-
da como por exemplo as albóndegas de lata. 

Cales son as actividades extraescolares que máis che gustan? 

Patinaxe, predeporte,guitarra e danzas. 

Gustaríache que tiveramos que usar uniforme na escola? 

Non, porque toda a xente se vestiría igual e o mellor serian uns 
traxes horribles. 

Cal é o teu xogo favorito? 

O escondite, o pano e a comba. 

Cales son as  túas aficións favoritas? 

Cantar sen que naide me escoite, bailar... 

A onde che gustaría ir de excursión a final de curso? 

As praias das illas Cies, bañándonos e tomando o sol os nenos 
separados das nenas. 

 

 

 

 

 

 

 

Toma de posesión da alcaldesa infantil 
Sabela Brand  García  de 6ºA. 
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O catro de febreiro de 1915 no Paseo da Corredeira de Tui, 
daquela chamada rúa Elduayen, naceu un rapaciño que re-
cibiu os nomes de Xosé María Amalio Xerardo Ignacio Álva-
rez Blázquez, e a quen este ano dedícaselle o Día das Le-

tras Galegas por acordo unánime da Real Academia Galega.  

     Fillo do médico Darío Álvarez é o terceiro de seis irmáns.Estudou Maxisterio 
en Pontevedra e iniciou estudos  de Filosofía e Letras en 1936, pero o comezo 
da guerra impediulle continualos. O seu primeiro destino como mestre foi en 
Olivas (Vigo); obtivo praza por oposición en Coia (Vigo), pero nunca a chegou a 
ocupar: tras ser fusilado o seu pai en Tui polo bando nacional, Xosé María foi 
suspendido de emprego e soldo e despois trasladado a Coreses (Zamora). Ca-

sou en 1946 con María Luisa Cáccamo Frieben, con 
quen tería seis fillos. Con todo, o seu compromiso coa 
Galiza é firme e militará na Federación de Mocidades 
Galeguistas e no Partido Galeguista; no cultural, parti-
cipa na fundación da revista pontevedresa Cristal e en 
1950 funda a editorial Monterrey, -a partir de 1967 co 
nome de Editorial Castrelos-, etapa en que decide a 
reedición de O catecismo do labrego e pon en marcha  
a colección literaria O moucho o que permitiu a publi-
cación de libros de baixo custo que favoreceron a difu-
sión da cultura galega e o seu acceso a tódolos públi-
cos.  
     A súa producción como poeta iníciase coa publica-
ción do poemario Abril (1932), ao que seguen obras 

como Poemas de ti e de min (1949), Roseira do teu mencer (1950) ou Canle 
segredo (1976), no que se manifesta a súa madurez poética. Publica tamén o 
Cancioeiro de Monfero en 1953. A súa obra poética completa será publicada 
por Xerais en 1987.  
     Na narrativa destaca o libro de relatos Os ruíns (1936) ou A pega rabilonga 
e outras historias de tesouros (1971), e como dramaturgo deixounos O zapato 
do cristal (1947) e a comedia en tres actos escrita en verso, Os pazos altivos 
(1947). Por outro lado, o seu interese pola arqueoloxía levouno a protagonizar 
importantes descubertas plasmadas en obras como O vencello espiritual dos 
Fisterres Atlánticos (1951) e Industrias paleolíticas do Baixo Miño (1952). Ta-
mén foron numerosas as conferencias e colaboracións nos medios de comuni-
cación  nos que difundiu un ideario plenamente comprometido coa Galiza.  
     Divulgador, pedagogo, editor, activista da Segunda República, Xosé 
María Álvarez Blázquez foi un normalizador da cultura e lingua gale-
gas ao longo de toda a súa vida. Finalmente, morreu en Vigo en 
1985. 

   Información recollida por: Braian Alexis                        

Castillo Sánchez 6ºA 

 

 
O dragón voador  

 

Autor/es: Fariña 
Temprano, Anxo / 
Fariña Temprano, 
Anxo 
Editorial: Promo-
cións Culturais 
Galegas  
Serie: DonQuixote 
e Breogán (A Nosa 
Terra)  Infantil a 
partir de 3 anos  
 

 
Dous ratiños de campo  

 

Autor/es: Martí i 
Bertran, Pere / 

Martí i Bertran, 

Pere 

Editorial: Tam-
bre 2006  

Serie: Ala Delta. 

Serie Vermella 

1º Ciclo   

 

Andanzas e amizades dun robot  
pequeno 

 

Autor/es:Martín, 
Paco   
Editorial: Edi-

cións Xerais de 

Galicia 1995  

Serie: Merlín 
(Edicións Xerais 

de Galicia) 2º 

Ciclo. A partir 

de 7 anos 

 

Estas rapazas chegarán moi alto  
Autor/es: 

Novoa, Teresa 

/ Cermeño, 
Xosé Carlos 

Editorial: 

Edicións 

Xerais de 
Galicia 1995  

Serie: Merlín 

(Edicións 

Xerais) 
3º Ciclo.  A 

partir de 10 

anos  

• Buscar información na 
rede. 

• Utilizar diccionarios, en-
ciclopedias,... en Inter-
net. 

• Seleccionar información 
e compoñer textos. 

• Comentar e interpretar 
poemas. 

• Elaborar e desenvolver 
unha entrevista. 

• Iniciarse na utilización de 
programas informáticos. 

Obxectivos: Nº 0      Maio  2008 Edición conmemorativa do Día das Letras Galegas 
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A saudade é un sentimento de melancólico recordo dunha alegría ausen-
te, pero cuxa fonte pode retornar no futuro previsible. O termo considerase 
un dos máis difíciles de traducir, e é un dos conceptos crave da lingua ga-
lega e a lingua e cultura portuguesa; a saudade é a emoción predominante 
do fado, e alenta tamén a bossa nova brasileira. 

. Saudade, xa sexa unha emoción, un sentimento ou un pensamento tráta-
se dunha voz que contén a esencia da vida, a tristeza e a alegría, o pasa-
do (recordos), o presente e o futuro nun instante simultáneo. Saudade non 
ten traducción a ningunha lingua. Compartida por galegos e portugueses, 
ten unha diferenza entre ambos. Para os portugueses é ausencia de cal-
quera cousa; para os galegos só da terra, de Galiza, presenza que, aínda 
estando nela, non é completa. 

 

Pola fiestra anda o luar 
a laiar, 
a aruñar, 
a runxer, 
como un gatiño orfo 
que non se quer deitar 
Anda, gatiño, fuxe, 

que a nena xa durme... 

O Día das Letras Galega     Información: Sabela Brand García e Iago Alonso Castro 6ºA 

Roseira do teu mencer [Escolma]       Comentado por: Lucía Iglesias Pedrouzo 6ºA 

 

Saudade [Escolma]                          Comentado por: Verónica Folgueira Rouco 6ºA 
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O Día das Letras Galegas é un día de 
exaltación da lingua de Galicia a tra-
vés da literatura. Comezou a celebrar-
se o 17 de maio do 1963, coincidindo 
co centenario da primeira edición de 
Cantares gallegos, de Rosalía de 
Castro. 

O 20 de marzo de 1963, tres mem-
bros da Real Academia Galega 
(Manuel Gómez Román, Xesús Ferro 
Couselo e Francisco Fernández del 
Riego) presentaron nesta institución a 
proposta de celebrar o 17 de maio 
para recoller o "latexo material da acti-
vidade intelectual galega". Pensaban 
que o libro de Rosalía era a primeira 
obra mestra da literatura galega con-
temporánea, é dicir, considerábana a 

primeira obra do Rexurdimento. Real-
mente, a data real de publicación do 
libro descoñécese, pero nese día Ro-
salía dedicoullo á tamén poeta Fer-
nán Caballero. 

Publicouse unha edición crítica de 
Cantares gallegos, obra de Fermín 
Bouza Brey. A festa tivo unha impor-

tancia extraordinarios, e foi moi ben 
acollida non só a nível literario senón 
tamén pola 
xente. 

 A partir de 
entón dedí-
caselle o día 
de cada ano 
a unha figu-
ra da litera-
tura galega, 
coa única 
condición de 
que no ano 
da súa con-
memoración 
se cumpriran dez ou máis anos do 
seu falecemento.                                         

É unha poesía que os pais con-
tan ós nenos pequenos para 
que se queden durmidos. 

Fala dunha nena, da que non di 
o seu nome, que non se quería 
deitar e por iso queixábase. 

 

 

Desleixo s.m. Desleixamento. Desdeixado  

 A nena foi a ventá a ver a Lúa pero 
tíñase que deitar e por iso facía co-
mo un gatiño. Empezaba a laiar, 
arruñar e ruxir como un gato que 
está solo e non se quere deitar. Ao 
final a nena quédase durmida por 
que tiña moito sono.. 

Laiar v.i. e p. 1. Expresa-la pena ou o sufrimento mediante choros, xemi-
dos, palabras. SIN. lamentarse, queixarse..  2. Manifestar descontento ou 
desgusto por algo. 3. Producir dor [unha ferida ou unha parte do corpo feri-

Rosalía de Castro. 

O autor está moi triste e deprimido porque sinte moito dolor por non estar 
na súa terra. Fala de cómo se sente, dos seus soños,do querer e do non 
querer. 

Está moi triste pero pídelle a Deus que non lla quite pois vive nela e esta 
acostumado. 

Brétema s.f. Condensación de vapor de auga do aire en contacto co 
chan, de constitución similar á das nubes, que reduce a visibilidade. 

Miñato s.m. Ave de rapiña diúrna e un ratoeiro cumún, de 
tamaño mediano, é de cor parda con pencas brancas no 
peito. Aliméntase de pequenos roedores e réptiles. 

O buxato ou miñato podémolo 
atopar en tódolo territorio gale-
go.Vense moito nos tendidos 
eléctricos e por riba dos postes, 
esperando a súa oportunidade 
para cazar. 

En febreiro ou marzo vese a 
parella xa formada, galean-
do. As postas de ovos fana 
no mes de abril. 

A cometa de Canle segredo           Comentado por: Juan Carlos Fernández Villar 6ºA 

  estranas, -¡viva, beba, baba, buba¡- 

  sen reparar naquil esfarrapado 

  que coa moura mauciña está petando 

  na porta de ferro. 

  Por iso penso que non é verdade 

  o que algún caviloso di dos nenos 

  que andan así petando pola vida 

  -¡Non, home, non¡- lle dixen a un de aqueles- 

  A xente pasa leda......¡Fora boa 

  que andivesen a rirse dos seus crimes¡ 

Non é certo que os nenos teñan fame 

Non pode ser. 

Ben o sabedes todos 

os que andades no mundo atafagados 

á percura do pan dos vosos fillos 

Ises outros que vedes pola rúa 

pedindo esmola, 

non teñen fame, non, porque daquela 

vos teríades morto de vergonza. 

E ben vos vexo andar nos vosos coches 

ou nos tranvías, a berrar de cousas 

Ise neno da rúa                                  Comentado por: Alba González Cueto 6ºA  
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guindarv.t. 1. Lanzar [algo ou alguén] a certa distancia ou 
ó chan. SIN. arrebolar, tirar. abater, derrubar. 2. Suxei-
tar [unha persoa ou cousa] pola súa parte superior ou por 
un extremo, de xeito que se manteña no aire. SIN. colgar 

Creo que o que quere dicir non é que os nenos teñan fame ou sexan pobres. É que no 
mundo os pais mandan ós nenos a pedir esmola mentres que eles están tranquilos na 
casa. 

Ben se ve os pais nos seus coches ou 
nos trens dicindo cousas estrañas 
,mentres que os fillos andan petando de 
porta en porta. 

A conclusión que saco é que os pais ,as 
nais, os fillos, a familia en xeral pode ser 
rica pero aínda así mandan os fillos a 
rúa e eles están tan tranquilos no coche. 

Este poema quérenos dicir que según podemos botar unha 
cometa a voar, tamén o podemos facer cos nosos soños e 
ilusións  para que se poidan cumprir. 

Igual que unha cometa é libre, nos tamén o podemos ser 
cos nosos soños imaxinando todo o que queiramos. 

fraga s.f. 1. Extensión de monte, polo xeral illado e de difícil acceso, poboado de distintas especies caducifolias, de 
herbas, mofos e liques e na que convive así mesmo unha gran diversidade de fauna. 2. Extensión de monte con 
moita vexetación (árbores, arbustos e mato), que na súa maior parte medra espontaneamente.. SIN. bosque  

Canle Segredo é a grande obra de Álvarez Blázquez. 
Canle Segredo recibiu o Premio Eduardo Pondal do 
Centro Galego de Buenos Aires en 1954.  

OUTRA VISIÖN: Ás veces o home non quere ver a necesidade allea para así non ter sentimento de culpa …... 

 X. M. Álvarez Blázquez 

procura s.f. Acción de procu-
rar, de buscar [algo ou a al-
guén. Anda á procura de seu 
pai. SIN. busca. 

esfarrapado -a adx. 1. Que 
está moi gastado e roto, feito 
farrapos. Ese pantalón está 
todo esfarrapado. 2. Que vai 
vestido con farrapos. Anda to-
do esfarrapado a pedir esmola. 
SIN. farrapento.CF. farrapei-
ro, pingallo. 



 

Edición conmemorativa do Día das Letras Galegas Páxina 6 

 PASATEMPOS Chistes 
Por qué os galegos  cólganse 
do tubo da cortina do baño 
cando se lavan os dentes?  

- Porque a pasta de dentes di 
colgate.  
 

Cal é a planta que non ten flor 
nin rama nin froita de rico sa-
bor?  

- A planta dos pes.  
 

Qué lle dixo un cero a outro 
cero?  

- Non somos nada.  
 

Si estás no medio dun lago 
afogándote. Qué fas?  

- Chorar para desafogarte  
 

Tabalinguas 

Cando contes contos, conta 
cantos contos contas, porque 
cando contas contos nunca 
contas con cantos contos con-
tas... 
 

Cómo queres que te queira si o 
que quero que me queira non 
me quere como quero que me 
queira? 
 

Curiosidades 

Tes que entrar nunha habita-
ción fría e escura, só tes un 
fósforo. Alí hai unha lámpada 
de aceite, unha vela e unha 
fogueira, esperando para ser 
acendidas. Que acenderías 
primeiro?  

Algúns meses teñen 30 días, 
outros 31. ¿Cantos meses te-
ñen 28 días? 

Adiviñas 

"¿Qué cousa ten o muiño 
precisa e non necesaria; 
non pode moer sen el 

e non lle serve de nada?" 
 

 "Un pratiño de noces 
que pola noite se espallan 
e polo día se esconden"  

 

 "Imos para a cama 
facer o que mamá manda 

xuntar pelo con pelo  
e o bule-bule no medio." 

 

 "Unha cousiña cousa 
que nace no monte 
no monte se cría  

e cando chega a casa 
cochea as esquinas" (que che-

ga a cada rincón)  

 

 "Alto ou baixo 
deitado ou de pé  

sempre está calado 
e non hai quen  
fale mellor ca el" 

 

Cargo ás costas cos errores 
dos rapaces e dos mestres. 

¡Pobriña de min! 
Esquecida nun curruncho; 

ti comes castañas, 
a min cucuruchos. 

 
Na miña man 

danza que danza. 
Experto bailarín 
que fala por min; 
que deixa no baile  

regueiros de sangue. 

RESPOSTAS: 
1ª ->: O ruído .  

2ª ->: As estrelas  

3ª ->: Pechalos ollos. Durmir 

4ª ->: A vasoira  

5ª ->: O libro  

6ª->: A papeleira 

7ª->:  O bolígrafo 

N E U M E N O A 

A A G O M A T M 

V A E D R O O A 

I E O S Ñ J R N 

A R S I O R D D 

T A M B R E N E 

S L E R E Z A O 

X A L L A S L T 

Unir puntos 

Laberinto 

Caldo de letras Busca 10 rios galegos 

RESPOSTAS: 
Primeiro acenderías o fósforo.  
12 meses. Todos os meses 
teñen 28 días ou mais.  
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Descoberta de terra                         Comentado por: Javier Chousa  Méndez 6ºA 

  

Este poema fálanos dos recordos 
dun home de cando era neno e xo-
gaba a poñer nome a todo o que 
viran como a unha penela, unha  
árbore, un regato.... 

Xogaban na carballeira de Sovilas, 
eran as súas terras onde eles man-
daban e  ningúen podía facer esque-
celo da súa imaxinación.  

Aínda que por diñeiro as terras da   
carballeira non valían nada, para él e 
para os seus amigos, significaban 

moito. 

    

A señora Pepa era unha señora 
vella coas mans duras de traba-
llar na terra. Tiña a cara moi 
arrogada co nariz torto, poucos 
dentes e pouquiño pelo na ca-
beza 

   A nai de Xosé María Álvarez 
Blázquez dáballe espanto vela 
pero os nenos acariciábaos e 
por iso caíalles ben e eran os 
seus amigos. 

   A señora Pepa, que era quen 
levaba o leite a súa casa, contá-
balles historias os nenos pola 
noite. A nai de Xosé María dicí-
alle que eran contos pero os 
nenos aínda que tiñan sono  
crían as historias da vella. 

   Escribiu este poe-
ma porque cando 
está triste acordase 
da señora e quixera 
poder pagarlle os 
bos ratos que lles 
fixo pasar cando 
era neno e vivía 
cos seus irmáns 

 Elexia a unha muller do campo            Comentada por:  Paloma Fernández López 6ºA 

A elexía é un subxénero da lírica  que consiste nunha composición breve sen 
fixación temática, que pretende conmover ao público, invitar a unha reflexión  
tranquila e sosegada ou pretende consolar ás persoas. 

 vinculeiro -a s. 1. Fillo que herda tódolos bens da familia. Ten que ser 
rico porque é o vinculeiro. 2. Por ext., fillo único. Casou cunha vinculeira. 
u SIN. morgado. 

 

aloumiñarv.t. 1. Facer caricias ou aloumiños. Ó gato gustáballe que o aloumiñasen. 
SIN. acariciar, acariñar, agarimar, cofar, cofear. 2. Tratar con cariño ou afago [a 
alguén] para agradarlle. Cando te aloumiña dese xeito é que algo quere. SIN. afagar. 

Pazo s.m. 1. Edi-
ficio grande e 
luxoso que serve 
de residencia a 
unha persoa im-
portante, ou que 
antigamente foi 
residencia dunha 
familia nobre. 
SIN. palacio. 



Trátase dunha persoa que estaba durmindo, e de súpeto, comeza a 
ter un pesadelo. Pouco a pouco vai saído del rematando cando se fai 
de día. 

Desde que empeza a soñar busca a alguén que lle trae moitos recor-
dos pero non o atopa. Anda toda a noite detrás del polos montes e 
pola viña  ata que se,fixo de día e non o deu atopado. 

Os pesadelos ás veces asustan moito e métenche unhos sustos que 
fanche espertar moi asustado porque parece que as cousas pasan de 
verdade. 

alboradas.f. 1. Primeira luz do día. Na alborada come-
zan os paxaros a cantar. SIN. abrente, alba, amencer. 
2. Música que toca o gaiteiro, ou a banda de música, 

tebrass.f. pl. 1. Ausencia de luz, escuridade total ou case total. 
As tebras dunha noite de inverno no castelo. 2. fig. Ignorancia. 
Vivían nas tebras máis absolutas. 

 Pesadelo                                    Comentado por: Victor Cabado Rodríguez 6ªA 
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O poema fala dun señor que recorda con dor o pasado, a súa 
vida cando era un neno e a xente  mirábao mal e desprezábao. 

Ninguén ten dereito a desprezar a un neno ou a outra persoa 
aínda que non se porte moi 
ben e faga algunha trastada..  

Agora que xa se fixo adulto 
non teme a nada, nin a dor 
nin a escuridade,o único que 
lle inqueda é recordar aquel 
neno que foi fai moitos anos e 
que se sentía sempre perdido 
e desprezado pola xente.                     X. M. Álvarez Blazquez 

O Ouriol é un paxaro que vive nas árbores en 
bosques, soutos, carballeiras e parques. Fai un 
niño que contén entre tres e seis ovos. A incu-
bación dura uns quince días. 

A súa alimentación baséase en insec-
tos,cereais,figos e cereixas,. En tamaño é coma 
o merlo, ou incluso lixeiramente maior (24 cm e 

72 g de media). 

O macho ten o corpo dun amarelo brillante e as ás e parte da 
cauda negra. A femia, pola contra, é verde e gris. No voo imita 
os tordos, cun trazado moi directo e veloz, sen apenas oscila-
cións en distancias medias. Pesadelo   s.m. Soño angustioso.  

procura s.f. Acción de procurar, de buscar [algo ou a alguén. 
SIN. busca. 

Anguria s.f. (angustia) estado de aflicción ou desasosego. In-
quietude 

O poema fala dun sono que non saíu ben e estremecese cada vez 

que o recorda.    David Paz Rodríguez  6ºB 

 O autor quere reproducir o que ocorre nun 
pesadelo.    David Varela Rozas 6ºB 

luxar v.t. e p. Lixar2. Luxáche-lo mantel. Non te luxes. Para o beneficio que vas sacar, non paga a pena que te 
luxes. 

 Aquil neno que eu fun  [Escolma]              Comentado por: Raquel Muiña Morán  6ªB 

     A Real Academia Galega (RAG) é a institución científica que ten como obxectivo o estudo da cultura 
de Galicia, e especialmente, da lingua galega. Elabora as normas gramaticais, ortográficas e léxicas, á 
vez que defende e promove a lingua. Ademais decide o escritor á quen se lle dedica o Día das Letras 
Galegas. Os seus membros son personalidades influíntes do mundo da cultura galega. Desde decembro 
de 2001 o seu presidente é Xosé Ramón Barreiro Fernández. 
     A súa lema é «Colligit. Expurgat. Innovat» («Escolle. Expurga. Innova») 
    O precedente da Real Academia Galega foi a Comisión Xestora para a 
creación da Academia Galega, promovida por Emilia Pardo Bazán e Ramón 
Pérez Costais. 
      En 1904, Manuel Murguía publicou un artigo na revista do Gran Hotel 
de Mondariz no que propoñia a creación dunha academia galega. A Real 
Academia Galega constituíuse o 30 de setembro de 1906, presidida por 
Manuel Murguía e con corenta membros, case un ano logo da presentación 
legal dos seus estatutos. Os obxectivos iniciais eran fundamentalmente lin-
güísticos e incluían a elaboración dun diccionario e unha gramática, proxec-
tos que se demorarían moitos anos. 
      En 1963 presentou a iniciativa do Día das Letras Galegas. 
      En 1972 a RAG estandariza o deseño actual do Escudo de Galicia. 
Anos máis tarde, a RAG propuxo á Xunta de Galicia de conservar a memoria 
da antiga bandeira galega dentro da bandeira de Galicia moderna. O resulta-
do foi a actual bandeira oficial que debe figurar nos actos oficiais do goberno e institucións galegas.  
      Durante a presidencia de Domingo García-Sabell (1977-1997), produciuse o acordo co Instituto dá 
Lingua Galega sobre as normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego (1982), no que se unifica-
ban as dúas propostas enfrontadas. A Real Academia foi recoñecida como entidade normativizadora do 
galego mediante a Lei de Normalización Lingüística (1983). 
      Coa presidencia de Francisco Fernández del Riego (1997-1991) abriuse a institución e coa actual de 
Xosé Ramón Barreiro Fernández, déuselle un gran impulso á informatización dos fondos documentais 
que se foron adquirindo. En 2003 revisáronse as normas ortográficas e morfolóxicas. 
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O merlo poeta 

Da gorxa algareira 

do merlo lanzal 

fuxían as horas 

collidas da man. 

  

Coas súas muiñeiras 

e os seus alalás 

a tódalas merlas 

iña namorar. 

 Na ponla máis outa 

do meu salgueiral 

morreu o poeta: 

no papo, nin gran!  

O poema conta a vida 
dun merlo que presu-
mía de cantar moi ben 
e votaba o día cantan-
do muiñeiras e alalás 
coa intención de namo-
rar a tódalas merlas. 

Ao final , no poema, 
cóntanos como o merlo morreu na 
pola mais alta dun salgueiral, xa 
que de tanto adicarse a cantar, non 
pensaba nin en comer e morreu sen 
un gran no papo de pura fame. 

O poema quere dicir que está ben 
que queiramos presumir de algo que 
mais ou menos facemos ben, pero o 
que non podemos é deixar de preocu-
parnos por nos mesmos e coidarnos, 
sobre todo a nosa saúde. 

O merlo ou merliño é un paxaro de plumaxe escura, 
negra no macho e castaña na femia, co peteiro amarelo . 
Esta ave mide aproximadamente entre 23 e 29 cm. 

Os merlos non forman bandadas. As fémeas compiten 
polo territorio especialmen-
te na primavera, momento 
en que poden loitar entre 
si. 

Poñen entre catro e cinco 
ovos de cor azul con man-
chas vermellas, que colo-
can nun niño feito con her-
ba e lama que sitúan nas 
árbores ou en edificios.  

O merlo "escoita" os vermes e logo lanzase sobre eles. 
Comen tamén baias e froitos.Desde o fin do inverno ata 
comezos do verán, os machos cantan sobre todo coa 
alborada e o solpor.Un merlo vive entre os tres e os 
catro anos..  

Alalá s .m. Canto popular galego que se compón de varias estrofas de catro versos octosílabos, entre as cales se repite o verso: 
ailalala, ailalala. 

 

Sede da Real Academia Galega 


