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PATRIMONIO IMAXINADO

A ollada do alumnado dos centros
de ensino da Reserva da Biosfera
Transfronteiriza Gerês-Xurés

PRESENTACIÓN

O traballo de estudo, análise, diagnose, posta en valor e divulgación
do patrimonio cultural material e inmaterial da Reserva da Biosfera
Transfronteiriza Gerês-Xurés (RBTGX) fundaméntase na participación e
implicación social, co obxectivo dobre de dar a coñecer e valorizar o
patrimonio local e de conseguir recoñecelo como memoria viva, experiencia e obxecto de futuro. De tal xeito, nace esta pequena parte do
proxecto de recollida de patrimonio da RBTGX: elaboración de cómics
sobre o patrimonio material e inmaterial.
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Os nenos e nenas e a mocidade son parte fundamental para garantir o
éxito dun proceso de valoración e conservación do patrimonio e da
paisaxe: son a canle, o vehículo de futuro. Por iso aparecen como as
persoas destinatarias desta acción que pretende recoller a súa ollada e,
a partir dela, revisar o concepto e a utilización do patrimonio para
traelo ao presente e mesmo levalo cara ao futuro.
Para o éxito desta proposta contouse coa colaboración imprescindible
dos centros educativos da zona que implicaron ao seu alumnado no
deseño e elaboración de diferentes historias plasmadas nos cómics que
aquí aparecen.
Traballouse cos Centros de Educación Infantil e Primaria de Muíños,
Bande, Lobios e Entrimo e co Instituto de Educación Secundaria de
Bande e aplicouse o seguinte esquema secuencia de traballo:
- Obradoiro de identificación de recursos patrimoniais e paisaxe: O
equipo técnico realizou un obradoiro en cada centro de ensino co
obxectivo de dar a coñecer o patrimonio local e identificar aqueles
bens ou elementos destacados polo alumnado, así como incorporar as
súas achegas ao inventario do patrimonio cultural da RBTGX que se
elaborou de xeito paralelo, como parte deste mesmo proxecto.
- Ideación e deseño nas aulas de historias relacionadas con bens ou
elementos patrimoniais: Ao remate dos obradoiros fíxose unha repartición da aula en grupos de traballo. Cada un deles escolleu un ben ou
elemento do patrimonio e investigou na súa comunidade sobre el co
obxectivo de coñecer obter máis información coa que elaborar un
cómic.
Con esta acción, a proposta de recollida e posta en valor de bens e
elementos patrimoniais chegou a todos os rangos de idade da comunidade local, sendo un proxecto de carácter interxeracional e contando
con material elaborado coa colaboración das persoas que viven e
habitan na RBTGX.
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CEIP do Xurés
O FORNO MISTERIOSO
Autoría:
Ainhoa Rodríguez Borjes
Alejo Pérez Ferreira
Ares Fernández Vázquez
Borja González Jamarillo

O MUÍÑO ENCANTADO
Autoría:
Adrián Rodríguez Álvarez
Andrés Pérez González
Iria Expósito Veloso
Samanta Soares Ferro

O TESOURO DE TORMES
Autoría:
Carla Yáñez da Silva
Iago Almeida Rodríguez
Nerea Rodríguez Fortes
Iván González Macarano
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Viñeta 1
Un día a profesora mandoulles facer un traballo sobre os fornos.
- Ten que estar feito o luns.
Viñeta 2
Nun pouco os nenos chegaron ao forno.
- Xa chegamos.
- Imos investigar.
Viñeta 3
Os tres nenos entraron ao forno.
- Que descoidado está!
- É moi vello.
Viñeta 4
- Mirade unha porta.
- Abrímola.

O FORNO MISTERIOSO
Viñeta 5
- Os nenos abriron a porta.
Viñeta 6
De repente apareceu Medusa.
- Vouvos converter en pedra.
Viñeta 7
- A ver se o consegues.
Viñeta 8
André, Pedro e Lucía contaron a historia á súa clase.
- Repartamos o premio.

Viñeta 1
Todo ocorreu nun prado de Lobios, eran Lorenzo, o rapaz máis grande, Ana, a
súa moza, Anxo, o seu avó Xosé e o can Roxo, nunha noite de San Roque...
- Guau guau
- A ver cando comezan as lendas nenos.
- Cando acabemos de comer.

O MUÍÑO ENCANTADO
Viñeta 1
A familia Carballo está de viaxe.
Viñeta 2
- Xa estamos chegando.
Viñeta 3
- Que ben chegamos.
Viñeta 4
- Vamos xogar ao escondite.

Viñeta 2
- Hai moitos anos en Lobios, uns rapaces...
Viñeta 3
- Crass!! Crass! Treeas!!!
- Ai! Que susto.
- Ah! Iso que foi?

O TESOURO DE TORMES

Viñeta 4
- Un trasno!
- Non berres, ou es parvo!!
- Ola rapaces, chámome O Trasno de Tormes.
- Non sabia que os trasnos existisen!

Viñeta 5
Ruta dos Muíños.

Viñeta 5
- Ummm. Debe de ser polos colores que levamos todos.
- Sodes os elixidos, e este é o mapa do tesouro dourado. Eu serei o voso guía.
- Como mola un tesouro!

Viñeta 6
Que bonita é a ruta dos Muíños.

Viñeta 6
- Dálle un bico, ou, ai, que torta che tiña que dar! Menudo cuñado.

Viñeta 7
Non! Encantada.
- Veña, que son o primeiro.

Viñeta 7
- Chegaron ao lugar que o mapa lles indicou, pero, non había nada!!!!
- Como pode ser!! O mapa di que o tesouro está aquí!
- Se o mapa nos trouxo ata aquí será por algo, que será?
- Brum, brum! Coidado que vou!

Viñeta 8
- A familia non volveu.
- É verdade. Vamos buscalos.
Viñeta 9
A xente foi buscalos.

Viñeta 8
- Onde atopaches o carricoche?
- Atopeino naquela cova, detrás da catarata.
- Moito mellor. Tanta coleta xa me fartou.

Viñeta 10
Os veciños fuxiron aterrorizados.

Viñeta 9
Non hai texto

14

CEIP Santa María a Real
A INVASIÓN DA TERRA
Autoría:
Ainhoa Rodríguez Fariña
Marco Rafael Ferreira da Cunha
Óscar Martíns Araujo
Pedro Estévez Dantas

A LENDA DAS CHIVANAS
Autoría:
Adrián Ferreira González
Ariane Domínguez Daquina
Iria González González
Nagai Rodríguez Bastos

O TEAR
Autoría:
Andrea Costa Rodríguez
Nerea Vázquez González
Paula Couceiro Rodríguez
Rocío Estévez Astudillo

XON E O LOBO
Autoría:
Leire Domínguez Baños
Óscar Silva Sousa
Brais Varela Coutinho
Laura Gómez González
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A INVASIÓN DA TERRA
A LENDA DAS CHIVANAS
Viñeta 1
B-314
Viñeta 2
Rei Octopo
- Estes malditos humanos crense os mellores, imos
invadilos e destruír o Aquis Querquennis.
Viñeta 3
- A por iles!
Viñeta 4
- Ja, ja, ja.
Viñeta 5
- Está ardendo unha casa alí!
Viñeta 6
- Rápido, entrade.
Viñeta 7
Aquis
Viñeta 8
Príncipe Utop
- Pobres humanos, vounos salvar.
Viñeta 9
- Papá vaste enterar, non vas destruír nada.
Viñeta 10
- Chegou o momento.
Viñeta 11
- Papá, onde estás?
- Estou eiquí!
Viñeta 12
- Que fas na Terra?
Viñeta 13
-Vin salvar os humanos, fagamos un trato con iles e
deixémolos en paz.
Viñeta 14
-Convencíchesme, fagamos un trato!

Viñeta 1
- Que bo día fai!
Viñeta 2
- Ola Rosendo.
- Ola lambón. Traio as orellas.
Viñeta 3
Non ten texto
Viñeta 4
- Que mal se vive acá.
- Coa paisaxe tan bonita que hai.
Viñeta 5
- Que? Gústache?
- Si.
Viñeta 6
Quedaron a vivir alí e así naceu a lenda das chivanas.
- Quedo a vivir acá.
SEGUNDA PARTE
Viñeta 7
O home asou un rixón na chivana ao seguinte día e entrou
o demo pola porta.
- Mmm.
Viñeta 8
E o demo dixo dáme rixón e lambonadas. Dixo non e de
repente entra Rosendo.
- Non.
- JAJA.
Viñeta 9
- Que pasa?
Viñeta 10
E o seguinte día avisaron ao pobo para non volver a
aquela chivana encantada.
Espero que vos guste a lendiña, adeus.
- Corre.
- Ah!

Viñeta 15
Este documento é o que representa a amistade entre
os humanos e os octopulos.
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Viñeta 1
Hai moito tempo nunha casa de Galicia.

O TEAR

Viñeta 2
Maruxa atopouse con Aurelio e dixo Maruxa:
- Bos días Aurelio!
- Ola Maruxa que levas na man?
Viñeta 3
Entón Maruxa contestoulle e á vez pregúntalle...
- Isto é un tear. Queres aprender a tecer?
- Si, estou encantado.
Viñeta 4
Entón Aurelio marchou para casa de Maruxa e a súa irmán
Manuela.
- Mira, xa chegamos.
- Que guai! Xa chegamos.
Viñeta 5
Xa dentro da casa había moito fío no chan e Aurelio pisouno.
- Titititititi.
Viñeta 6
E zas! Aurelio saíu rodando por unha colina porque a porta
estaba aberta.
- Oh no!
- Socorro! Socorro! Socorro!
- Unha pedra!
Viñeta 7
Despois de chocar ca pedra apareceu Maruxa e Manuela.
- Jajaja. Tonto.
- Aurelio Aurelio.
- Que dolor!!
Viñeta 8
Manuela axudou a quitarlle o fío mentres Maruxa lle foi buscar
xeo.
- Gracias.
- De nada.
Viñeta 9
Despois de 10 minutos chegou Maruxa co xeo para pórlle na
cabeza a Aurelio.
- Dóeme moito. Buah!
- Toma Aurelio, o xeo.
Viñeta 10
Tempo despois empezaron a ensinarlles os tipos de tear.
- Ala, cantos hai!
Viñeta 11
Logo empezaron a aprenderlle a usar os teares.
Viñeta 12
E Manuela apareceu cunha alfombra que fixera ela.
- Mira a alfombra que fixen.
Viñeta 12
Así que despois de 30 días Aurelio aprendeu a tecer e terminou
unha alfombra de moitas cores.

XON E O LOBO
Viñeta 1
Xon unha mañá levantouse con ganas de ir co
seu pai.
- Podo ir contigo cazar lobos?
- Si, pero ten coidado.
Viñeta 2
Xon e o seu pai ían cara á montaña, onde
estaba o foxo do lobo.
Viñeta 3
Xon e o seu pai van quedar a durmir na casa
que está ao lado do foxo do lobo, a esperar o
lobo.
- Quero ver o lobo.
- Xa o verás, ten paciencia.
Viñeta 4
Xon e o seu pai ían detrás dos lobos.
- Bueno eu espérote aquí mellor.
- Auuu.
Viñeta 5
Non ten texto
Viñeta 6
- Vamos descansar?
- Si, claro.
Viñeta 7
Xon e o seu pai descansan ao lado do lume.
- Podo ir cazar lobos eu só.
- Si.
Viñeta 8
Ao día seguinte...
- Ao ataque.
Viñeta 9
Despois duns minutos.
- Aaahh.
A cousa cambiou.
Viñeta 10
- Aaah! Mamá o meu cu.
- RRR.
Viñeta 11
- Isto pásache por andar a facer o parvo en vez
de estudar.
- Cúrame mamá.

Viñeta 13
Logo todos se foron á casa de Aurelio para festexar que xa
sabía tecer cos teares e tamén que xa fixo unha alfombra moi
grande.

25

O ENTROIDO

CEIP Valle-Inclán

Autoría:
Alicia Prieto Fernández
Beatriz Andrade Fernández
Iván Otero Dasilva
Juan José Castro Romero
Nayara Sousa Perdomo
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Viñeta 1
- Ola Iván. Ola Bea.
- Ola Xoán.

Viñeta 2
- Hoxe é o Entroido.
- E se imos á festa que se fai en Muíños.

Viñeta 3
- Ben! Imos a casa para vestir a roupa vella que atopemos. Espérovos onde o
canastro!

Viñeta 4
- Dixéronme que hai unhas personaxes moi curiosas.

Viñeta 5
- De que vai disfrazado ese?

Viñeta 6
- É o cabreiro

Viñeta 7
- Mira tamén hai madamitas e troteiros!

Viñeta 8
- Mirade! Un desfile de comparsas e carrozas!

Viñeta 9
- Rápido! Que veñen os troteiros e levántannos a saia.

Viñeta 10
- Que ben o pasamos no entroido!
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CEIP Xoaquín Lourenzo, Xocas

AS TERMAS
Autoría:
Ánxela Garrido Parada
Sabrina Valado Muñoz
Verónica Esmeralda Pérez

O CONTRABANDO, COMERCIO ENTRE FRONTEIRAS
Autoría:
Alba Salgado Regueiras
Araceli López Quintas
Lucía Rodríguez González
Marcia González Pena

COUTO MIXTO
Autoría:
Carlos González Pérez
Kevin Nin Aguilera
María Feijoó Domínguez
Mayka Vázquez González
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Viñeta 1
Esto va sobre dos atrevidos romanos. Hércules (el atrevido y
adorado jefe) y Ceus (el también atrevido y valiente
emperador.)
(Hércules) - Xooooo!
Trac troc.
(Ceus) - Hércules!!
Trac troc.

O CONTRABANDO,
COMERCIO
ENTRE FRONTEIRAS

AS TERMAS

Viñeta 2
Non ten texto
Viñeta 3
Hércules acepta el reto de Ceus. El de construir los baños
romanos y aquí están charlando a ver donde los construyen.
(Hércules) - Ya sé un sitio grande. Quieres verlo?
(Ceus) - Claro pero mañana.
(Hércules) - Vale nos vemos allí por la tarde. Además, si
quieres vigilaré el sitio.
Ceus – Vale, adiós.
Viñeta 4
Al caer la noche...
Viñeta 5
Toda la tarde construyendo. El resultado es este...

Viñeta 1
Entre todos os mozos e mozas catro rapazas contrabandistas
por necesidade: Alba, María, Lucía e Araceli
Viñeta 2
Os nenos xogaban nos camiños co que tiñan eran bastante
pobres.
Pasaramos unha guerra aínda que non faltaba comida.
- Teño fame avoa.
Viñeta 3
- Que frío.
- Trémenme ata os piollos.
- Conxeláronseme os pelos do nariz.
Viñeta 4
- Que me pillan.
- Alto á Guardia Civil.
Viñeta 5
- Non podedes escondervos, xa vos pillarei.

Viñeta 1
Rubiás
Santiago
Meaus

COUTO MIXTO

Unión de 3 pobos con leis e normas propias
dá lugar ao territorio coñecido como Couto
Mixto.
Couto Mixto.
Couto Mixto.
Viñeta 2
Non ten texto
Viñeta 3
Couto Mixto.
Viñeta 4
Os habitantes do Couto Mixto plantaban e
comerciaban tabaco.
Viñeta 5
Con diálogo e respecto a convivencia é
máis fácil.

Viñeta 6
(Alba) - Uff por pouco.
(María) - Carai.
(Lucía) - Trémenme as pernas e a ti Araceli?
Viñeta 7
(Alba) - Esta non contesta.
(María) - O medo quitoulle a fala.
(Lucía) - Non está!!! Onde se meteu?
Viñeta 8
Cabalozo
(Araceli) - Por favor déixenme saír.
- Cando paguen a multa.
Viñeta 9
(Nai de Araceli) - Onde está Araceli?
(María) - Colleuna a Guardia Civil.
Viñeta 10
Cando venderon o café e máis a prata foron pagar ao
cuartel a multa. Ás veces o contrabando non daba os seus
beneficios pero axudou a moita xente a poder sobrevivir
aínda que algunha caería presa ou nunca volvera.
Fin.

Santiago
Rubiás
Meaus
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I.E.S. Aquis Querquernis, Bande

O FORNO COMUNITARIO
Autoría:
Ilustración: Nasón Rodríguez
Texto: Manuel Martínez,
Yolanda Rodríguez, Nasón Rodríguez

O MAL DE OLLO DA BRUXA
Autoría
Guión: Sabrina Javier Domingues,
Tifen Suárez Adán
Ilustración: Sabrina Javier Domingues,
Tifen Suárez Adán

O MUÍÑO DA MORTE
Autoría
Eva González Maçorano
(guión e ilustración)
Carlota Ferreiro Domínguez
Joel Arias Rodríguez
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Viñeta 1
Había unha vez un home chamado Alfonso
que vivía nun muíño preto do río.

Viñeta 2
- Temos que facer algo!
- Hai que restauralo.
- E o diñeiro?

Viñeta 2
Á noite o muíño cobraba vida e cada
persoa que se achegaba triturábao coa súa
roda.

Viñeta 3
- O presuposto é de 60.000€.
- É moi caro!!! A ver de onde sacamos os
cartos.
Viñeta 4
- Haberá que falar co alcalde.
Viñeta 5
Van ao concello e falan co alcalde.
- Déronnos unha subvención, pero non nos
chega.
- Vamos falar cos veciños! A ver que decidimos.

O MUÍÑO DA MORTE

O FORNO COMUNITARIO

Viñeta 1
O inverno foi tan duro que o vello forno da
aldea veuse abaixo.

Viñeta 6
Os veciños reuníronse e decidiron vender rifas,
camisetas, tamén dar a escote entre todos os
veciños.
Viñeta 7
Sen texto.
Viñeta 8
Unha vez conseguido o diñeiro comezaron as
obras de restauración.
- Pum! Pum! Pum!
Viñeta 9
Acabaron as obras. Os veciños organizan
unha festa no novo forno. Asan un cabrito, fan
pan e, de postre, un roscón e queimada.
Viñeta 10
Custou traballo, pero o forno da aldea é un
ben que quedará para o desfrute das
xeracións vindeiras.

Viñeta 3
Ás noites Alfonso puña música nunha
pequena radio que había nun caixón.
Viñeta 4
Un día un pescador pola mañá pescou un
anaco de corpo.
- Ah, Ah.
Viñeta 5
Alfonso pola noite foi ver o muíño.
- Que horror, o muíño matou toda esta
xente.
Viñeta 6
Alfonso mandou vir os construtores do muíño
para que o derrubasen.
Viñeta 7
Un día á noite alguén chamou a compañía.
- Non veñades derrubar o muíño.
- Vale, non iremos.
Viñeta 8
O día que viñan non viñeron e
estropeóuselle o móbil.
Viñeta 9
Alfonso quedouse pensando e dixo
enfadado...
- Foi o muíño!!
Viñeta 10
Chama os veciños para que o axuden.
- Podedes vir comigo?
- Si.
Viñeta 11
Foron onda o muíño e derrubárono.

O MAL DE OLLO
DA BRUXA
Viñeta 1
O campo da feira da Terrachán. Os nenos
estaban esperando os madamitos mentres
tanto falaban entre eles.
Viñeta 2
- Encántame a festa do entroido madamito.
Porque levantan as saias das mulleres coa
súa vara de madeira.
- Por que? Pois a min gústame o que
dixeches pero tamén as mulleres non saben
quen o fai.
Viñeta 3
A bruxa remexendo a apócema.

Viñeta 4
A bruxa xa ten a apócema feita.
Viñeta 5
A bruxa fai a proba coa ra.
Viñeta 6
- HI, HI. Funciona. HA, HA...

Viñeta 10
- Xa é a miña hora, non o podo estragar.
A bruxa bota a correr co resto dos madamitos.
- Xa chegan.
- Que ben.
- Imos.

Viñeta 7
Sen texto.

Viñeta 11
- Vouvos botar o mal de ollo.
- Detédea! Matádea!

Viñeta 8
Sen texto.

Viñeta 12
- Non se eu o impido.

Viñeta 9
Os madamitos chegan batendo
coas varas no chan.
- PAN, PAN, PAN!!
“WELCOME”

Viñeta 13
Sen texto.
Viñeta 14
FIN
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I.E.S. Aquis Querquernis, Bande
O VERDADEIRO TESOURO
Autoría:
Ana Alonso e Lucía Feijoo (guión literario)
Andrea Alonso e Jose Luís González (ilustracións)

OS TRES BANDIDOS
Autoría:
Ilustracións: Andrés González Pérez,
Samuel Baños Rodríguez,
Fabián Felipe da Silva Ferreira
Guión literario: Fabián Felipe da Silva Ferreira

PLANTAS MEDICINAIS
Ilustración: Ramón Moes
Texto: Gabriel Costa,
Alba Romero, Ramón Moes
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O VERDADEIRO TESOURO

PLANTAS MEDICINAIS
Viñeta 1

Viñeta 1
No campamento Aquis Querquenis encontrábanse cinco
rapaces cun guía explorando o lugar.
- A ver rapaces vou comezar explicándovos a lenda deste
lugar dende o comezo.
Viñeta 2
Un dos rapaces deixou o grupo e sentou nunha pedra.
Viñeta 3
A pedra cede e cae polo buraco.
- PLOF.
Viñeta 4
- Ol, hai alguén?
Ninguén contestou, para a súa sorpresa. Entón...
Viñeta 5
O rapaz camiña polo pasadizo e... atopa...
Viñeta 6
Un escrito no chan! Que di...
- Deberás escoller un dos pasadizos. Un deles lévate a un
tesouro, outro a un camiño de trampas mortais e no
seguinte veraste sumido nun baleiro.
Viñeta 7
Mentres o guía...
- Os romanos fixeron o seu asentamento aquí para
aproveitar a auga para os seus baños, beber, ou, en
ocasións navegar nelas para comerciar.
Viñeta 8
Encóntrase en fronte dos pasadizos.
- Non sei que facer, elixirei o primeiro...
Viñeta 9
O guía seguía explicando.
- Estas augas eran importantes para os romanos xa que
tiñan propiedades curativas e para eles era cousa
importante.
Viñeta 10
- Estes eran os apousentos, do antigo emperador romano, e
aqueles os cuartos dos demais.
Viñeta 11
O rapaz chegou ao final e só ve unha saída no teito pola
que entra a luz e sobe por ela.
Viñeta 12
Fóra encontra os seus amigos merendando.
- Agora doume conta de que este é o me gran tesouro.

OS TRES BANDIDOS

Viñeta 1
A Coruña. Lugo. Pontevedra. Ourense. Portugal.
Zona de perigo. TNT. TNT. TNT.

Viñeta 2
- Queredes vir roubar café comigo a Portugal e vendelo aquí en Galiza?
- Eu apúntome! Así polo menos gaño diñeiro. E ti Odilo apúntaste?
- Eu entón pensabas que non ía ir convosco? Gha, gha, gha, que risa!

Óscar leva enfermo dúas semanas, xa foi ao médico e non
mellora.
- Ai, que maliño estou!!! Desta non saio!!!
- Pois si, tes moi mala cara!!! Hai que facer algo: vou ir ao
monte a por herbas medicinais que me dixo a miña avoa
que son moi boas.
Viñeta 2
Sen texto.
Viñeta 3
- Uuuiii!! Hai moitas herbas parecidas... Eeeemmmm....
Penso que son estas!
Viñeta 4
Sen texto.
Viñeta 5
- Toma esta infusión de asento, que te vai deixar como
novo.
Viñeta 6
Sen texto.
Viñeta 7
Óscar ten alucinacións: berra, di cousas sen sentido, ri a
escacha...
- Yeah!
Viñeta 9
Serxio vai xunto a avoa para que solucione o problema.
- Avoa, avoa!! Fun ao monte buscar asento para Óscar e
creo que me equivoquei. Axuda!
- Neno, hai que ter coidado coas herbas. Hai que
coñecelas moi ben. Porque tanto poden curarte como
matarte.
Viñeta 10
Sen texto.
Viñeta 11
- Blegg!!! Que mal sabe! Espero que desta vez non se
equivoque...
- Toma meu neno, que che fai ben.
Viñeta 12
- Menos mal que túa avoa entende algo máis ca ti de
herbas! Case me matas!!!
- Foi sen querer, pensei que era asento... pero non era.
Téñolle que dicir a miña avoa que me ensine a recoñecer
ben as herbas medicinais.

Viñeta 5
- Odilo, Pepe! Metémonos polo monte e así xa non nos
encontran.
- Vale!!!
- Paréceme ben pero rápido. Odilo colle o café.
- Xa o estou collendo vós ídevos polo monte que vos collo
agora.
Viñeta 6
Cando chegou Odilo estaban nunha poza escondidos nunha
cova para que a policía non os vira.

Viñeta 3
- Pois para a semana entrante facemos o atraco. Que vos parece?
- Vale!!!
- A min paréceme ben. Non teño que facer.

Viñeta 7
- Vou roubar un coche, esperádeme na estrada.
- Vale!!

Viñeta 4
Despois dunha semana... Foron roubar o café e á volta 5 coches de policía
estaban a perseguilos.

Viñeta 8
Cando chegou Odilo co coche montaron no coche e fóronse
vender aos que llo pediron.
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UN DÍA DE ENTROIDO
ROMANOS
NA
GALLAECIA

Viñeta 1
Os soldados oíran dicir que o Limia era o río do
olvido.
Viñeta 2
- E agora como imos facer para cruzar. Se é o río
do olvido!
- Que blasfemias!
Viñeta 3
- É certo!
- Iso non é certo!
Viñeta 4
- Basta xa! Eu cruzarei o río. E para demostrarvos
que iso é mentira, ao chegar ao outro lado do río
irei dicindo nome por nome os meus soldados.
Viñeta 5
O seu xefe como tal dixo cruzou o río e dixo o
nome de cada un dos seus soldados.
- Herodes.
Viñeta 6
Despois de camiñar varias horas descubriron unha
pequena fervenza de auga quente.
Viñeta 7
- Estas augas están mornas!
- Por que non facemos unhas termas!
Viñeta 8
- Boa idea!
Viñeta 9
O río, ao fin, si era do olvido, só que ao xefe e ao
seu escuadrón o efecto do olvido sucederalles pero
máis tarde.
- Que fago aquí?
- Como me chamo?

Viñeta 1
Érase unha vez dous rapaces, chamados Carlos e Santiago, que
viñan de Ourense e nas vacacións de entroido foron a Bande a
casa dos avós.
Viñeta 2
Cando chegaron á casiña dos avós, asustáronse porque
escoitaron unhas chocas.
- Ai... que é iso avó?
- Tranquilos rapaces, son os troteiros.
- Que son os troteiros?
- A ver os troteiros son uns disfraces típicos que levan unha vara e
corren polos camiños meténdose coa xente.
- Avós, isto é a repanocha, como non nolo contaches antes?
- Era unha sorpresaa!
Viñeta 3
- Esa señora quen é?
- Cala, cala! Espera un mometo.
Viñeta 4
- TRR...
Viñeta 5
- Rapaces o que acabades de ver é esa señora botando un mal
de ollo pero como o troteiro leva o espello no sombreiro o feitizo
rebotou e agora teno a señora. Mirade agora.
Viñeta 6
Boom! Boom!
-?
Viñeta 7
A señora ao final morre polo mal de ollo.
Viñeta 8
Pasou un día e seguiron coa festa.
- Mirade rapaces o que o voso avó vos conseguiu.
- Ohh grazas avós.
Viñeta 9
Trate dun troteiro. Sombreiro, espello, tear, vara, chocas.
Viñeta 10
Os rapaces vestíronse de troteiros co seu avó e saíron ao camiño
a festexar o entroido. Mentres, a avoa sacaba unhas fotografías
de recordo.
Viñeta 11
Carlos e Santiago pasárono en grande e foi o seu mellor
entroido.
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UN ENTROIDO INOLVIDABLE
Viñeta 1
O entroido en Xinzo é unha festa moi importante. O disfrace
tradicional de Xinzo é a pantalla. A esta festa vén moita xente
de Galiza e doutros puntos de España como é o caso das
nosas tres protagonistas, Ana, Sara e Lucía.
Viñeta 2
Ana, Sara e Lucía estaban en Xinzo mirando como ía
disfrazada a xente pero un disfrace chamoulles a atención polo
seu colorido. O disfrace de pantalla! Xa que traía unhas
vexigas.
- Vamos mercar ese disfrace para todas.
Viñeta 3
As tres van comprar os disfraces de pantalla nunha tenda.
- Encontrástelo?
- Non.
- Non.
Viñeta 4
Ana, Sara e Lucía foron ao mostrador.
- Os disfraces de pantalla só se fan por encarga.
Viñeta 5
- E onde os podemos conseguir?
Viñeta 6
- Eu fágoos. Queredes tres?
Ana, Sara e Lucía dixeron que si, O rapaz fíxolles os disfraces
e as tres marcharon ao entroido.

Viñeta 1
Un día Mortadelo e Filemón ían camiñando por Galiza.
Viñeta 2
Ourense 2 km.
- Xa non queda moito.
Viñeta 3
- Xefe xa vimos todo, que podemos facer.
Viñeta 4
Filemón ve uns nenos xogando.
Viñeta 5
- Vamos xogar con eles.
Viñeta 6
- Por que non imos alá?
- Si, veña.

XOGAS
DA
PORCA

Viñeta 7
- Xogade con nós.
- Pff!
Viñeta 8
- Non somos un pouco vellos para iso?
Viñeta 9
- E como se xoga?
Viñeta 10
- Necesitades o pau da porca e a bóla da porca.
Viñeta 11
- Vale, vale, pero como se xoga?

Viñeta 7
As tres rapazas pérdense entre a xente.

Viñeta 12
- Iso é o que vos imos explicar.

Viñeta 8
Ana ponse a falar cunha pantalla pensando que é Sara.
- Ola Sara, son Ana.
- Mmm... Ola Ana.

Viñeta 13
- Trata de que os de fóra teñen que meter unha bóla no burato de
dentro e o de dentro ten que meter a bóla no burato dos de fóra.
-?

Viñeta 9
A pantalla sacou a Ana do entroido, secuestrouna e levouna
para un piso.

Viñeta 14
Filemón foi polo material.

Viñeta 10
Sara e Lucía encontráronse e comezaron a buscar a Ana entre
a xente.
- Ola Sara estívente buscando.
- Eu tamén a ti, pero onde está Ana?
Viñeta 11
A pantalla non quitaba o disfrace, pero un pouco despois
foise.
- Só agora podo marchar.
Viñeta 12
Sara e Lucía estiveran buscando a Ana e encontrárona morta.
- Ahh!!

Viñeta 15
Mortadelo dentro dun chisco vai polo material.
Viñeta 16
- Xa o temos todo.
Viñeta 16
- Moi ben. Empezamos.
Viñeta 17 a 20
Sen texto.
Viñeta 21
- Tranquilos, só é un pinchaciño de nada.
-Tranquilo home!
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