
Abril, mes do libro
A biblioteca está de festa porque 
chegou o mes de abril, o mes dos 
libros.
No dia 23 de abril conmemoramos a 
morte de Miguel de Cervantes, e 
tamén o nacemento e morte de 
William Shakespeare, aínda que un 
polo calendario gregoriano e outro 
polo xuliano (en realidade 
Shakespeare morreu dez días máis 
tarde segundo o noso calendario, 
pero na súa época en Inglaterra 
aínda se usaba o calendario Xuliano).
En todo caso dende o ano 1995 a 
UNESCO proclamou este día como 
Día Internacional do Libro, e nós, 
como non podía ser menos, 
decidimos celebrar esta data dende 
a biblioteca do colexio.
O ano pasado celebramos a nosa 1ª 
Feira de Intercambio de libros, que 
tivo un enorme éxito, polo que 
pensamos na posibilidade de repetir 
este ano a súa celebración.
Con todo queremos introducir este 
ano algúns elementos que corrixan 
aspectos que non se coidaron o 
suficiente na edición anterior.

O primeiro as datas, faremos tres 
feiras, unha para Ensino Infantil o día 
27, outra para 1º, 2º e 3º de primaria 
o día 28 e a última para 4º, 5º e 6º 
de primaria o día 29 (non o 
poderemos celebrar o día 23 porque 
este ano cae en plenas vacacións da 
Semana Santa).
Recolleremos libros para cada unha 
das feiras por separado, e só 
poderemos cambiar libros dentro do 
noso nivel.
Os libros que se traian para cambiar 
deberán estar en bo estado.
O día 30 de abril faremos unha feira 
de restos con todos os libros que 
puidesen ter quedado sen cambiar 
dos tres niveis.

Cando entreguemos un libro na 
biblioteca recibiremos un vale para o 
cambio. Este vale non se poderá 
perder, porque é o que garante que 
participamos da actividade.
E nada máis, simplemente animarvos 
a participar nesta actividade tan 
interesante, que nos permite 
compartir as nosas experiencias 
lectoras co@s nos@s compañeir@s. 
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Mil grous para Xapón
Aínda temos todos nas nosas retinas as 
terribles imaxes do terremoto do Xapón e 
o tsunami que asolagou as costas destes 
país arrastrando á morte a miles de 
persoas.
Arestora os xaponeses loitan contra da 
radiación nuclear que escapa da central 
de Fukushima, nun país que sofreu nas 
súas propias carnes o estoupido de dúas 
bombas nucleares.
Non podemos quedar ao marxe destes acontecementos, e o noso 
deber como seres humanos é mostrar a nosa solidariedade coas 
vítimas destas catástrofes, e iso estamos a facer...
O vindeiro día 15, antes de marchar de vacacións, ímonos xuntar 
todos no patio e imos pendurar, como recordo e símbolo de 
esperanza, grous de papel, feitos coa tradición do Origami xaponés, 
no valado do colexio.
Por que grous de papel?
A resposta está nun fermoso libro de Eleanor Coerr, que narra a 
historia de Sadako, unha nena xaponesa chea de ganas de vivir, 
que enferma de leucemia por mor da radiación da bomba de 
Hiroshima. Unha amiga lle recorda no hospital que nunha antiga 
tradición se di que quen consiga facer mil grúas de papel acadará 

un desexo, neste caso a 
curación. Sadako comeza a 
facer os paxariños de papel, 
pero non dá acadado as mil, 
morre cando só tiña feitas 644. 
Os seus compañeiros acabarán 
por ela as mil figuras, como 
símbolo pola paz.
Nós, como os amigos de 
Sadako, podemos facer esas 
mil grúas que nos concedan 
poder vencer á morte que 
escapa entre as fendas dos 
reactores nucleares de 
Fukushima.
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Lois PereiroLois Pereiro
un poeta para as letras 2011un poeta para as letras 2011

En doce versos falsos

1 A miúdo botas negras e o seu xesto
(abandonadas do corpo que as esixe)

2 na postura dun acto de violencia
(sen a expresión real do asasinato)

3 pousadas coma un signo
(de furia e de nostalxia)

4 na noite lostregada
(esvaíndose da morte sen imaxe)

5 esluída no refuxio
(doutra visión que medra)

6 da procesión de euforia
(sabendo que hai un drama elaborado)

7 na creación volcánica dun soño
(coma orixe do desespero agudo)

8 na idea procreada
(dun par de botas negras)

9 que non entraría en min
(pola porta dun mundo que me invade)

10 sen o pruído curioso
(que agora me traspasa)

11 cravado sen molestias nos meus ollos
(tan cegos coma o teu útero estéril)

12 que van durmir o soño que non sinto.

  

Curiosidade

Saber que está un á morte
e o corpo é unha paisaxe de batalla:
unha carnicería no cerebro.

¿Permitirías ti, amor deserto,
que nesta fevre penitente abrise
a derradeira porta e a pechase
detrás miña, sonámbulo e impasible,
ou porías o pé
entre ela e o destino?
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