
MEMORIA RELATIVA AO OBRADOIRO DE INICIACIÓN A 

ESCRITA IMPARTIDO NO C.P.I. MONTE CAXADO DE AS 

PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ POR FRANCISCO X. 

FERNANDEZ NAVAL. 

Por iniciativa da Asociación de Escritores en Lingua Galega, en colaboración co 

departamento de galego do C.P.I. Monte Caxado de As Pontes de García Rodríguez, 

desenvolveuse o obradoiro de iniciación á escrita neste centro, con alumnos do curso 2° 

ESO A e B. 

O tempo de duración do obradoiro foi de 10 sesións de 50 minutos, en dúas sesións 

consecutivas cada día, sen descanso, desenvolvéndose no mes de maio e segundo o 

seguinte calendario: 

Día……… 7……… Mércores…... 12,30- 14,10 

Día………
. 

12 …….. Luns.................  10,30- 12,10 

Día………
. 

14…….. Mércores..........  12,30- 14,10 

Día………
. 

19…….. Luns.................  10,30- 12,30 

Día………
. 

21…….. Mércores..........  12,30- 14,10 

 
 
 
 
O obxectivo do obradoiro era achegar aos alumnos ao exercicio de escribir. 

O número de alumnos foi de 25, en idades comprendidas entre os 13 e os 15 anos. A 

asistencia foi completa durante todos os días que durou o taller, agás algunha baixa por 

enfermidade. O grupo estaba composto por 12 rapazas e 13 rapaces, cun nivel de lectura 

desigual. Había un grupo pequeno de rapaces que escribe habitualmente, narrativa e, en 

concreto, novelas. Había outro grupo interesado na experiencia e atento, pero no 

colectivo había tamén alumnas e alumnos moi distantes tanto co galego como co 

mundo do libro, o que dificultou acadar o equilibrio na relación co grupo. Tamén había 

persoas procedentes doutras culturas, con dificultade de integración, non só na aula, 

senón tamén na súa vida na vila. 

Con respecto a este último grupo, salientar que a súa relación coa actividade foi 

desigual, pasando do máximo desinterese a unha grande implicación, pero sen 

constancia. 
 



Día 7.- APROXIMACIÓN E PRIMERA EXPERIENCIA 

Logo da presentación e de explicar os obxectivos do obradoiro, falamos da 

necesidade que todos temos de contar e de falar. Amósolles uns obxectos da miña 

propiedade, explicándolles como chegaron a min e o que cada un representa. Estes 

obxectos eran: 

- Unha noz de grande tamaño, agasallo do meu padriño. 

- Unha granada da guerra civil, desactivada, agasallo do meu pai. 

- Unha esmeralda galega, da mina da Cañiza, expoliada por empresas extranxeiras. 

- Unha cobra de escaleira morta e gardada en solución de formol, nun tarro de 

cristal. 

- Unha pedra que agocha unha ameixa fósil de grande tamaño. 

- Unha pluma de abutre 

Como práctica pídolles que escriban algo sobre estes obxectos, ben de cada un 

individualmente ou en conxunto. 

Como segundo exercicio propoño escribir sobre unha fotografía que eu lles dou, para 

que eles interpreten por escrito o que lles suxire. 

Como material de traballo, este primeiro día, empregamos os obxectos, vintecinco 

fotografías de prensa e textos de As mil e unha noites. 

Propoño que o seguinte día realicemos a práctica a partir dunha historia de tradición oral 

escoitada na casa ou na vila, que pode ser unha lenda, unha historia real, un conto, etc. 

Día 12.- REALIDADE OU VERDADE 

Sabendo que teñen un equipo de fútbol femenino e que son moitos os interesados nel, 

xogamos co significado dalgunhas palabras e expresións e a súa orixe: talón de Aquiles, 

ariete, cancerbero, campeón, odisea, espada de Damocles, pitonisa. 

Comentamos os traballos do día anterior. 
Explícolles que estamos lonxe de conseguir o obxectivo principal, que é o de chegar a 

ser quen, cada un, de expresar algo que produza no seu interior unha emoción, un 

desacougo, unha ilusión. Explícolles que Realidade e Verdade non son conceptos 

sinónimos, que ás veces a realidade engana. 

Cóntolles a historia de Perseo e da Gorgona e, invocando a Italo Calvino, fago o 

simil de que a Medusa é a realidade e que só é posible achegarse a ela a través dun 



espello, que é o sentimento de quen observa, transformando esa percepción interior e 

intensa nalgo diferente, a verdade, como Pegaso, que nace dunha pinga de sangue de 

Medusa. 

Debullamos como o escritor baralla os conceptos de Realidade, Verdade, Sinceridade e 

Honestidade. 

Explícolles logo os conceptos de tradición oral e de memoria histórica e antes de facer o 

exercicio do día, Alí-Salem Maudí Bachim, que naceu no Sahara, acepta saír e 

responder a unha preguntas que eu lle fago, e que pretenden singularizar a 

importancia da tradición oral e da memoria para o seu pobo. 

Quedamos en que o seguinte día remataremos historias complementarias ás de Perseo e 

Medusa (como Perseo mata a Acrisio, o seu avó, e que sucede finalmente entre 

Polidectes e Dánae) 

Facemos o exercicio 

Día 14.- RITMO NARRATIVO E XEITOS DE NARRAR 

Rematamos historias pendentes do día anterior. Analizamos exercicio, motivándoos 

coas melloras observadas. Analizamos o texto de Daniela Botto e a semellanza co 

relato de Julio Cortázar: La escuela de noche. 

Neste senso convén significar a importancia dos traballos de Amady-José e de Alí-

Salem na práctica da tradición oral, tanto pola lonxitude dos textos como pola 

verdade que contan. 

Narración, tradución, edición, éxito de vendas, metáfora da historia, debatemos sobre 

todo iso para nós aproximar ao libro O señor dos aneis de J.R. Tolkien. 

Falamos tamén de ritmo narrativo, de xeitos de narrar, do significado das palabras, 

tanto polo que respecta a cada unha, como a mudanza que experimentan cando se 

vencellan a unha determinada acción. Facemos unha práctica comparativa entre dous 

textos do libro de Tolkien e as correspondentes imaxes da terceira parte da película, 

que leva por título O retorno do rei. Trátase de percibir como as palabras, máis alá do 

significado, poden acompañar á acción e como o cine precisa doutros códigos para 

contar o mesmo, salientando que cada linguaxe ten os seus valores e que ningunha é 

mellor ca outra. 

Empregamos ordenador, canon e pantalla, dos que dispón a biblioteca. A lectura dos 

textos produce neles un efecto engaiolante, polo que a repito ata tres veces. 

Logo pídolles que escriban algo sobre o que vimos de falar ou ver. 



Día 19.- LIBERAR A EMOCIÓN  

Analizamos práctica do día anterior. 

Falamos de novo de cómo o escritor debe interiorizar a historia que quere contar, co 

obxecto de que esta sexa súa e que nela se manifeste o que el sente, a súa verdade, que 

será diferente e única. 

Cóntolles a historia do Minotauro, de Pasifae e Minos, de Dédalo, Ícaro, Teseo e 

Ariadna. Traballamos co fragmento das Metamorfoses de Ovidio referido a Ícaro e do 

poema do mesmo título de J. A. Valente. Analizamos as súas emocións, interpretamos o 

poema de Valente e pídolles que, vistos os tres enfoques diferentes que agora teñen 

sobre a mesma historia, cada un escriba como sente a Ícaro. 

O resultado é moi positivo, con textos moi interesantes dende o punto de vista literario. 

Día 21.- CREAR PERSONAXES 

Analizamos os textos do día anterior e leo en alto o texto de Estela Arias e tamén 

valoramos o de Alí-Salem. Os dous reciben os aplausos dos seus compañeiros. 

Facemos unha nova práctica coas fotos. 

Fálolles de cómo un escritor vai creando os personaxes dunha historia e tamén da 

clasificación que deles propón Vladimir Propp, a partires da función que cada un 

desenvolve no relato. 

Como práctica empregamos dous libros dos que eu son autor: O Bosque das antas 

(personaxe de Pierre Francesco Borghese) e Suso Espada: Istambul e o cabaliño de ouro 

(Suso Espada). 

Leolles o texto que Lino Braxe escribiu sobre a fotografía proposta por Maribel 

Longueira no libro Alguén agarda que volva alí. A Partires dese exemplo insistimos na 

necesidade de contar dende adentro. 

Hoxe a proposta será que cada un deixe xurdir dende adentro un personaxe. 

Facemos a práctica, despedímonos e tiramos unha fotografía. 

 
 


