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Nos tempos de María Castaña, nunha vila de nome Amizade, onde as galiñas tiñan dentes, había un neno chamado Manolito que era un rapaz
moi pequeno e coas orellas moi grandes, como
un elfo. Tiña os ollos de diferente cor e sempre
vestía moi ben. O maior defecto que tiña era que
lle encantaba o diñeiro e iso facía que fose avaricioso e solitario. En Nadal quixo facer unha
Bruno Martínez
árbore de diñeiro, así que plantou un billete de
Rodríguez
100 euros no xardín: esperou e esperou a que
Colexio Gándara-Sofán
lle saíran uns brotes, pero non había maneira.
(Carballo)
Días despois, subiu ao tellado da súa casa a
pensar como conseguilo, e viu unha sombra
moi grande, que era como dun ogro. Mirou arredor e non viu a ninguén máis. De pronto, decatouse de que a súa propia sombra non
estaba, e dixo:
-E ti, sombra, de quen vés sendo? Es a miña propia sombra?
A sombra do ogro contestoulle:
-Eu son o ogro que levas dentro, chámome Egoísmo e vou darche
a árbore de diñeiro que tanto anhelas e, á parte, fágoche uns maca-

[PRIMEIRO PREMIO]

rróns, que estás como un fiúncho! Ademais, como mostra da nosa
nova amizade, vouche regalar un boneco de xenxibre.
Ao neno pareceulle moi mal e, indignado, foi para a cama e tirou
o boneco pola ventá, rompéndose en anaquiños. De cada un deles
xurdiron moitos bonecos de xenxibre máis.
Ao día seguinte, a xente que pasaba pola casa de Manolito vía a
todos eses bonecos bailando, cantando e facendo malabares. Como eran moi simpáticos, as persoas achegábanse cada vez máis a
velos e a preguntar por eles. Así foron falando con Manolito e por
cada nova conversa cos veciños gañaba un novo amigo. Cando miraba para o tellado da súa casa, vía que a sombra do ogro que antes
era moi grande ía desaparecendo pouco a pouco. Ao mesmo tempo
morría o Egoísmo do interior de Manolito, que se converteu nun rapaz moi xeneroso e con moitos amigos na vila Amizade, onde el foi
moi feliz, comeu unha perdiz e ao agro deulle coa porta no nariz.

O confinamento. Parte 1
[CUARTO PREMIO]
Son as oito da tarde e vai comezar o noso
programa favorito, O confinamento. É un
programa que botan na canle dezanove do satélite da Terra. A miña amiga Viruxa vén á miña casa para velo:
por certo, son Cosik e vivo no planeta Marte. Vouvos contar o que
Aroa Conde pasou ata agora no programa. No
mes de marzo, a todos os habiCambeiro
tantes da Terra pecháronos nas
Colexio Manuela
súas casas por culpa dun virus.
Rial Mouzo (Cee)
Pasaban o tempo facendo debuxos, cantando e aplaudindo dende os balcóns
aos sanitarios. De cando en vez, saían á rúa a por
comida e na televisión dábanlles ánimos e dicíanlles o tempo que lles quedaba para poder saír de
novo. Así estiveron case tres meses ata que os deixaron saír das casas, pero agora levan máscaras e
teñen que estar separados polo menos cun metro e
medio de distancia. O programa está moi interesante, xa que chega o Nadal e todo vai ser diferente a outros anos. Só poderán estar cinco persoas nas casas, Papá Noel e os Reis Magos non poderán viaxar e din que o
31 de decembro teñen que berrar ¡Jumanji! Non sei que
significa iso, pero imaxinar a todos berrando vai ser moi
gracioso. O que menos me gusta do programa é cando din
o número de persoas enfermas, porque algunhas morren e
non poderán estar máis coas súas familias. Xa vos contarei como remata o programa, porque dixeron que ata o 2022 polo menos seguirá en antena. Continuará…

As luces do Nadal [OITAVO PREMIO]
Tódolos habitantes do pobo estaban súper contentos rematando de poñer as luces do Nadal. Cando chegase a noite procederían ao tradicional alumeado. Como era costume, as casas acenderían á vez os seus adornos, ao tempo que os veciños cantaban panxoliñas, bailaban e facían agasallos aos seus seres queridos. Segundo a tradición, unha vez rematados os
traballos de decoración, os veciños regresan aos seus fogares para esperar as badaladas que
anuncian o principio da festa. Coas luces colocadas e a xente nas casas, apareceu o Grinch,
o ladrón do Nadal, e sen dicir nada soltou un estraño paxaro modificado xeneticamente: co
Sergio Pan seu veloz voo, roubou tódalas luces. Tras a súa falcatruada, desapareceu na escuridade da
noite cunha risa maliciosa. Os veciños, alleos á perversidade do Grinch, saíron dos seus
Nieto
fogares ao son das badaladas para acender as luces mentres cantaban alegres panxoliñas.
Colexio Labarta
-Desapareceron! Non queda nin unha! Quen levaría as luces?
Pose (Baio)
Non paraban de parolar, intrigados con quen faría semellante maldade. Os seguintes días
foron tristes para o pobo. Ninguén cantaba, os nenos non xogaban e berraban, nin se oían risas, só se percibía tristeza. Uns excursionistas, que ían pola montaña camiño ao pobo, atoparon un cable cheo de pequenas
lámpadas de cores prendido nunha silveira, e tras seguilo viron que conducía a un pozo cheo de lámpadas,
bonecos, árbores... Felices polo seu descubrimento, decidiron devolverllas ao pobo. Cando levaban o feixe de luces e adornos, foron sorprendidos polo malvado Grinch, que intentou quitárllelas. Os excursionistas berraron tan forte que todo o pobo saíu na súa axuda. Entre todos foron quen de vencer ao ladrón
do Nadal e remataron por deixalo atado a unha árbore. Volveron colocar as luces e salvaron as festas. Do
Grinch non se volveu saber nada. Desatouse? Desataríao o estraño paxaro? Ou quizais segue alí atado?

As lembranzas do avó [SEGUNDO PREMIO]
Venres 21 de decembro de 2035
Como todas as tardes de decembro, Pedro e o seu avó saíron da casa para facer a mesma ruta. Aínda que lle gustaría
cambiala, o avó non daba o brazo a torcer. Volta ó río da Balsa e subida ó Castro.
Segundo el dicía, non había mellores vistas, pois dende alí sempre se puido ver
Ezequiel Facal
a Ponte Lubiáns, Monte Neme, as parceFigueiras
las da Braña polas que discorre o río AnColexio Alcalde X.
llóns… Coma sempre ao chegar ao CasPichel (Coristanco)
tro, sentou no esqueiro da entrada e alí
comezou, como cada ano por estas datas, a contarlle a historia que lembra dende que era cativo:
«Hai quince anos pensamos que desaparecera o Nadal.
Uns meses antes, ocorreu algo co que ninguén contaba.
Aló na China morría moita xente, seica dun virus, pero como nos quedaba un pouco lonxe ninguén
lle prestaba moita atención. Pero, de repente, algo pasaba en Italia, en Francia, en
ILUSTRACIÓN
MON OUTEDA
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Madrid… Esa enfermidade descoñecida xa estaba entre
nós. A nosa xente enfermaba e morría dun día para o outro. Non se podía saír das casas, nin traballar, nin tampouco había escola. Así, varios meses. Para saír, sempre con
máscara. Anuláronse as festas e as reunións coa familia,
o Nadal non pintaba ben… O único que se escoitaba era
que pronto volveriamos a unha nova normalidade, pero…
que sería un Nadal sen a xente da familia e as amizades?
Ninguén pensaba nos agasallos, nin en viaxes, nin nas rebaixas… o desexo era sempre o mesmo: unha vacina! Con
ela esperabamos salvarnos. Todos os nosos pensamentos
estaban nos científicos e científicas que traballaban sen
descanso. Ata os nenos e nenas o pediron nas súas cartas
de Reis, ningún regalo era máis importante ca poder sentar á mesa cos avós, avoas, pais, nai, curmáns, irmás… Agora que isto é auga pasada, gústame recordar que, naquel
momento, unha científica galega foi unha das que máis
traballou no laboratorio que descubriu a vacina contra o
covid-19. Se é que, meu neto, na nosa terra temos moitas
cousas ben fermosas que valorar no tempo de Nadal!».

Un bandullo de agasallos [TERCEIRO PREMIO]
Vera é unha nena de nove anos. Un día, o
seu pai, Luís, tivo que marchar a Cuxhaven, unha cidade de Alemaña, por cuestión de traballo. E pasou unha traxedia:
María, a nai de Vera, oíu na TVG que ían
confinar toda Europa por culpa da pandemia. Luís chamou á muller dicíndolle
que non podía volver á casa. Vera púxoGrecia Helena
se triste, pero confiaban en que en pouNeira Varela
co tempo papá estaría de volta.
Colexio Eduardo
Vera chamaba ao pai e falaba con el a
Pondal (Ponteceso)
miúdo. Chegou o Nadal, pero o problema
era que a Papá Noel, como houbo confinamentos moi longos nalgúns países, non lle daba tempo
a chegar á Costa da Morte.
Pensou que o seu grande amigo, o Apalpador, o podería
axudar. Chamouno e preguntoulle se podía entregar el os
agasallos. O Apalpador contestoulle:
-Claro, quédame de camiño! Pero como me vas dar os
agasallos, amigo Klaus?

Un mundo mellor [QUINTO PREMIO]

Laura, Xoán, queredes que vos conte unha historia moi antiga?
-Non, historias antigas outra vez, non, avó André, por favor.
-Pero esta vez é unha historia que cambiou o mundo!
-Vaaale, pero que sexa curta!
-Está ben, aí vai a historia:
Hai moitos anos, máis de medio século, no ano 2020, aconteceron
cousas que cambiaron a nosa forma de ser e de pensar para sempre.
André Liaño -Que pasou avó? Un tsunami, un terremoto, unha guerra?
-Non, queridos netos, foi unha pandemia, sabedes que é iso?
Carvalho
-Non, que é?
Colexio Manuela
-É unha enfermidade nova que aparece e que se estende a toRial Mouzo (Cee)
do o mundo. Pode acabar coa vida das persoas, sobre todo dos
que xa estaban doentes antes. Por culpa desta enfermidade chegaron a morrer miles, incluso millóns de persoas no mundo. Era tan contaxiosa que tiñamos que ir
sempre con máscaras a todas partes, manter a distancia entre persoas, lavar continuamente as mans e facer probas a miúdo para saber se estabamos enfermos ou
podiamos contaxiar a alguén, poñendo en risco a súa vida. Había tantas persoas
enfermas que algúns hospitais non podían atender a tanta xente… era moi triste.
Incluso moitas persoas non podían traballar polo risco de contaxio e chegaban a
pasar moitas necesidades. Durante moito tempo case non podiamos saír da casa.
Lembro ese Nadal de 2020 como o máis triste da miña vida, case nin o celebramos.
Non podiamos xuntarnos cos nosos seres máis queridos, como faciamos sempre.
Nin sequera podiamos dar un biquiño ou unha aperta aos nosos avós. Tampouco
tiñamos a ilusión doutros anos de pedir un agasallo para o día de Reis.
-Avó, déixanos darche unha aperta moi, moi forte!
-Mmm… que ben. Pero deixádeme acabar a historia!
-Iso, iso, que pasou logo?
-O día de Reis, que comezou como un día completamente normal, sen sorpresas nin agasallos, cando fomos ver a televisión despois de xantar, apareceu unha noticia verdadeiramente sorprendente: tiñan descuberto unha
vacina infalible para a enfermidade! Por fin! Ademais, varias das persoas máis ricas do mundo
tiñan dando grande parte da súa fortuna para
inmunizar a toda a xente. A partir de entón, as
persoas déronse conta de todo o mal que lle fixemos ao Planeta durante o tempo que durou
a pandemia por culpa dos plásticos e outros
residuos contaminantes xerados para protexernos do contaxio. Se non faciamos nada, co
[NOVENO PREMIO]
paso do tempo acabariamos co noso mundo.
Por iso, queridos netos,
A persoa máis navideña da costa galega era un velliño de
agora vivimos nun
oitenta e moitos anos chamado Xosé Ramón Montañés.
planeta moito
Era unha persoa moi divertida e un pouco infantil, gustámellor ca
banlle moito os agasallos dos Reis Magos. O seu rei favorito
cando eu
era Baltasar: chamáballe Vaisaltar polo chiste que sempre conera petaba: Vaisaltar... e caeu. Tódolos Nadais se vestía igual: xersei con
queno,
bonecos de neve e copos caendo, pantalóns de cor mariño cos zapaporque
tos
marróns
que
levara
á
voda
do
seu
fillo
Manolo
e
remataba
o
conxunto
aprenMario
co
seu
complemento
favorito,
unha
diadema
de
cornos
de
reno.
Era
tal
a
súa
afección
demos
Andrade Fdez.
a estas festas, que dous meses antes xa poñía a árbore no salón e adornos por toda a casa... Por iso a
a dar
Colexio Manuela
valor
Rial Mouzo (Cee) xente lle chamaba o Señor Nadal. O que máis lle gustaba que lle trouxeran os reis era carbón doce
e xerseis de grandes estampados, canto máis rechamantes mellor. E sempre era así, tódolos anos,
ás couata que cumpriu os 87: ese ano esqueceron deixarlle os regalos. Pobre Señor Nadal! Chorou toda a semana, non hasas realbía quen o consolara, ata que lle dixeron que os Reis non lle trouxeran regalos porque tiñan unha sorpresa para el,
mente imunha viaxe a Oriente a coñecer ao seu rei favorito. Comprendeu que non podía perder a ilusión e que tiña que seportantes.
guir gozando o Nadal a tope. Conto rematado e que os Reis Magos vos traian un bo agasallo.

O señor Nadal
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-For Amazon?, contestoulle Papá Noel.
-Non, Klaus, Amazon é moi malo para os comercios pequenos! Amazon is very bad! Mándame mellor unha foto da
listaxe dos regalos e cómproos eu en Ponteceso e Carballo.
-Moito mellor, very good…
E así foi. No Nadal, Vera por videochamada pediulle ao pai
se lle podería traer de Cuxhaven un Soldado Cascanoces,
un boneco feito de madeira dun conto moi coñecido en
Alemaña. O pai prometeullo. Vera púxose contentísima.
En Noiteboa foi para a cama impaciente. Á mañá seguinte estaba todo o salón cheo de regalos. Abriuse a porta e
apareceu o Apalpador cun regalo para Vera.
Ao abrilo e velo, abrazouno emocionada cos ollos brillantes de ledicia, a punto de chorar. Pousou a súa cara sobre o tremendo bandullo do Apalpador, e entón notou que
ese bandullo lle era familiar e que tamén estaba emocionado porque tremía.
O Apalpador deulle un regalo envolto que era… o Soldado Cascanoces! Os tres abrazáronse. E o Soldado Cascanoces mirábaos feliz.

Ledicia por Noiteboa

O amor do Nadal

[SEXTO PREMIO]

[SÉTIMO PREMIO]

Estábanse acabando as clases do primeiro trimestre. Faltaban tres días para a noite máis especial do ano, a Noiteboa. Coa sempre, iamos para a casa
dos avós e alí xuntabámonos varios tíos,
tías, primos, primas e por suposto, meus
pais, meu irmán e eu. Como todos e todas eran maiores ca min, metín na maSara Roget leta un libro que lle collera á encargaMartínez
da da biblioteca. Ela non mo quería deixar, así que o meu corpo, movéndose só,
Colexio San
Vicenzo (Vimianzo) arrincoullo das mans.
Cando viña cara a casa dos avós, comecei a lelo. Contaba a historia dunha princesa que tiña a miña idade, nove anos. Vivía nun castelo precioso,
pero tan grande que se perdía nel. Algunhas habitacións
nin se usaban. A rapaza non era feliz. Dende a súa ventá
vía como os nenos e nenas da vila xogaban xuntos e tiña
algo de envexa. Os reis crían que a súa filla non debería
mesturarse cos cidadáns porque era unha princesa. Ela
decidiu falar cos pais e facerlles unha proposta:
-Pai e nai, que vos parece se este ano facemos unha
Noiteboa diferente?
-Que nos propós, nosa filla?
-Convidar aos nenos e nenas da vila a cear con nós e,
despois, ter un baile de máscaras para rematar a noite.
-Non, xa sabes o que pensamos diso.
-Pero meus pais, hoxe é unha noite para compartir cos
demais o que temos, para levar ledicia aos máis pobres…!
Cando ides entendelo?
Os pais de Sofía, que era como se chamaba, sentíronse na obriga de facer a cena e a festa con tal de que a súa
princesa non estivera triste.
Dende ese momento, os reis, Sofía e os criados, non
pararon de traballar ata que todo estivo arranxado para
empezar o convite. As costureiras do reino dérono todo para facer os mellores vestidos, traxes e máscaras do
mundo. Os reis acompañaron aos cociñeiros para probar
a comida, e ver se estaba boa. E Sofía preparou a decoración con moita ilusión.
Ás oito e media da tardiña, baixaron os carruaxes reais
para recoller os nenos e nenas e deixalos na porta do castelo. Axiña deron as nove. Os reis e Sofía agardaban aos
invitados algo nerviosos. Sentáronse a cear. Víaselles a
fame nos ollos. Comeron e comeron ata fartar. Algúns
deles estaban medio durmidos, pero cando anunciaron
o baile, todos espertaron. Bailaron ata as doce da noite.
A esa hora chegaron de novo as carruaxes do reino para
levalos ás súas casa. Tan grande era a emoción e a ledicia que expresaban as súas caras que os reis déronlle as
grazas por asistir e a Sofía prometéronlle repetir a festa
de Noiteboa todos os anos.
Pechei o libro. Non me dera conta de que estaba na miña habitación, na casa dos meus avós! Perdín as paisaxes
fermosas e os contos do meu pais… pero non me importaba. O libro fora unha pasada!

Xabier era un neno que vivía nun
pobo de Camariñas, xunto cos seus
pais. Xa faltaba pouco para o Nadal, cando a nai de Xabier se achegou e lle dixo que ía dar o primeiro agasallo: «O teu agasallo é... Vai
nacer xa a túa irmá!». A Xabier pareceulle xenial. Despois de tanta
Mayra
Mouzo Lema espera, por fin ía coñecer á súa nova compañeira de batallas... Cándo
Colexio
chegou o Nadal, súa irmá xa naA Cristina
cera. Era unha situación un pou(Carballo)
co estraña: a familia viña de visita e só ía a xunta da pequena, só preguntaba pola pequena e só traía agasallos para a pequena.
Xabier estaba un pouco celoso, e non entendía
como en tan pouco tempo puidera cambiar tanto a situación da súa casa. A mañá do 6 de xaneiro había unha nota dos Reis Magos que dicía:
«Ter unha irmá é xenial e non teñas celos. Cando
medre un chisco pasará a ser a persoa coa que
comparas xogos, confidencias, algunha que outra bronca. Non quererás separarte dela, porque
ti como persoa tes un gran corazón. Non esquezas que o amor entre irmáns é o máis bonito que
hai». E Xabier aprendeu, despois dun tempo, que o
amor entre irmáns é o mellor agasallo do mundo.

A maxia do Nadal
[DÉCIMO PREMIO]
O Nadal está preto e os nenos e
nenas están escribindo as cartas
a Papá Noel. Pero Papá Noel está
preocupado: «Non sei como podo
levar tantos xoguetes como nos piden sempre…». As primeiras cartas comezaban a chegar.
Querido Papá Noel, quero xogar
Jorge
ao fútbol cos meus amigos, abrazalos
Méndez
cando marquemos un gol e deixarAlvariño
lle os meus guantes a Nuno. Xurxo.
Querido Papá Noel, quero peiColexio Manuela
Rial (Cee)
nar a miña boneca coa miña tía de
Madrid e axudar á miña madriña
a facer a cea de Noiteboa. Daniela.
Querido Papá Noel, quero visitar aos meus avós,
estar cos meus curmáns comendo polvoróns de limón no sofá e xogar ao Fifa 21. Erik.
Papá Noel xuntou rapidamente aos elfos e díxolles:
-Atención, atención! Por primeira vez en moito, moito tempo, a importancia dos xoguetes é
poder compartilos.

