
Unidade 9

19

DDeeffeennssaa  ddoo  MMeeddiioo  AAmmbbiieennttee

“
“

A preocupación de
Manuel María  polo
coidado da Natureza e
do medio ambiente
pódese percibir ao longo
da súa obra. Os
seguintes textos, que
podemos ler en voz alta
na clase, son una boa
mostra da inquedanza
que lle producen aquelas
actividades humanas
que deterioran o medio. 

A lagoa de Cospeito erra cousa de vverr. Nonn
acougarronn deica rremmatarr conn ela. Hai xennte
estrraña á que lle mmolesta todo o útil e ferr-
mmoso.  Querrenn connvverrterr o mmunndo nnunn lugarr
feo,, inncómmodo,, innhabitable. Enn ocasiónns
chegann acadarr os seus prropósitos. A lagoa
de Cospeito é unn bo exemmplo. 

Cando  o  mar  foi  polo  río

LLagoa de Cospeito: nno nnomme do prrovveito
levvarronn a túa auga,, secarronn o teu leito.

-Maldito sexa.

LLagoa de Cospeito: chegou o innimmigo
e nnonn descannsou ata acabarr conntigo.

-Maldita sexa.

LLagoa de Cospeito: agorra só lemmbrrannza,,
quixerronn connvverrterrte enn cammpo de labrrannza.

-Maldito sexa.

LLagoa  de Cospeito: aquel que te secou
que teña o mmesmmo finn que a ti che dou!

-Maldita sexa. 

Poemas  para  decirlle  a  dúas  laggoas

1 Que sabes das lagoas? 

Escoitache falar dalgunha? 

Víchela? 

Sufriu algunha transformación?

2 Busca en Internet a Lagoa de Cospeito. Cando saibas onde
queda, pódela engadir ao mapa da unidade 6.
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3 Infórmate no libro de Coñecemento, ou por outro medio, sobre
o ecosistema dunha lagoa. Con esa información podedes ela-

borar un mural para a aula no que se contemplen os distintos seres
que  forman o ecosistema da lagoa.

4 Comentade en grupo o que supón a desaparición dunha
lagoa.

5 No primeiro texto Manuel María di que hai xente que quere
converter o mundo nun lugar feo, incómodo, inhabitábel.

Anotade por grupos algún caso dese tipo. A continuación comen-
tádeos para a clase. Para rematar, facede un remuíño de ideas
sobre como evitalos.

6 Agora imos facer de poetas. Cada quen vai escribir no seu
caderno un verso sobre o  mundo no que lle gustaría vivir.

Agora xuntámolos todos, cun pouco de xeito, e xa temos un poema! 

XXaa  ssoommooss
pooettas!!


